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Váení pøátelé!

Váení pøátelé!

Letoní setkání radioamatérù je jubilejní, desáté. Snahou
vech poøadatelù je, aby toto setkání bylo v nìèem jiné ne ta
pøedcházející.
I tento Sborník je v nìèem podstatnì jiný. Dolo toti
k dohodì mezi øeditelstvím setkání  vydavatelem Sborníku
a Radou SysOpù PACKET RADIA o jeho pøípravì. Dva èlenové RS  Ing. Radek Václavík OK2XDX a Ing. Pavel Lajner
OK2UCX se toti uvolili, e pøipraví kompletní redakci Sborníku a øeditelství setkání poskytne polovinu èistého zisku
z prodeje Sborníkù Radì SysOpù PR na vylepení sítì PR.
Výe jmenovaným se podaøilo získat skuteènì mimoøádné
mnoství pøíspìvkù. Pokud vak pøesto nenajdete ve Sborníku nìco, co byste tam rádi vidìli, pak to není vina tìch, kteøí
Sborník sestavili, ale pøedevím neochota autorù na vámi ádané téma nìco napsat. Samozøejmì není moné zaøazovat
do Sborníku témata, která by oslovila jen velmi malý poèet
ètenáøù.
Vìøím ale, e pøesto oceníte vechny pøíspìvky, které se
pro letoní jubilejní Sborník podaøilo získat. Samozøejmì kadý z ètenáøù mùe vyuít jen èást pøíspìvkù, ale doufám, e si
je kadý pøeète vechny. Tvoøí toti ucelený obraz o rozmanité radioamatérské èinnosti.
Pøeji tedy vem ètenáøùm Sborníku, aby jim rozíøil jejich
obzor a pøinesl nová pouèení a nové informace, které jim budou ku prospìchu pøi provozování naeho spoleèného koníèka
 radioamatérství.
Dìkuji Radkovi OK2XDX a Pavlovi OK2UCX za vekeré
úsilí, které shánìním pøíspìvkù a tvorbì Sborníku vìnovali.
Podìkování patøí také pracovníkùm nakladatelství BEN  technická literatura za pøípravu Sborníku do tisku.

Uplynul dalí rok a scházíme se opìt v Holicích na jubilejním desátém radioamatérském setkání. Dovolte mi, abych vás
pozdravil jménem rady Èeského radioklubu i jménem svým.
I kdy ji na desátém, dovolte mi, abych se zamyslel nad
tím proè ne tøeba dvacátém, èi ètyøicátém. Vdy DARC mìl
na konci èervna ji své jubilejní padesáté setkání. Proto bych
chtìl pøipomenout, e a do roku 1990 nebylo organizování
takovýchto setkání ádoucí a bylo mono poøádat jen semináøe amatérské radiotechniky apod. a to v podstatnì omezeném
mìøítku. A ani v tìchto pøípadech to nebylo jednoduché. Sám
si vzpomínám na to, kdy veèírek na takovém semináøi v roce
1969 v Olomouci byl z moci úøední rozputìn, nebo ruil spánek spøátelených armád v nedalekých kasárnách. A tak nejen
problémy s organizací, ale i moné dalí dopady leely plnì
na organizátorech.
Proto bych chtìl na tomto místì podìkovat nejen organizátorùm z Holic, kterým se podaøilo toto setkání pøipravit, ale
i tìm, kterým se podaøilo nìco podobného, i kdy v daných
pomìrech v mením mìøítku, a ji to byly radioamatéøi z Olomouce èi ze Zlína a øada dalích na oblastních semináøích.
I na ty nemùeme zapomínat!
Od svých poèátkù vstoupilo toto setkání do podvìdomí
i mnohých zahranièních úèastníkù a mnozí z nich ji pøedem
shánìjí informace o dalím roèníku. A co je dále potìitelné,
e toto holické setkání má stabilní trend i úèast. To nemohou
v souèasné dobì øíci nai jiní sousedé, o èem jsme se letos
pøesvìdèili na setkání v Laa.
Své tradièní místo v Holicích má i øada firem, co umoòuje naim radioamatérùm, aby si na jednom místì zakoupili ve
potøebné. Vìøím, e to neovlivní ani nutnost prohláení o shodì u dovozcù radioamatérských zaøízení a nechci vìøit tomu,
co jsem slyel, e mezi nimi vypukla skrytá válka.
Na závìr pak jetì jednou podìkování vem organizátorùm z Holic. Zvlátní uznání pak patøí Svetovi, OK1VEY, který
je motorem celého kolektivu. Vìøím, e toto nebylo poslední
setkání v Holicích, jak se pøed rokem proslýchalo a e se za
rok v Holicích opìt setkáme.
Vem pøeji pøíjemný pobyt v Holicích a zahranièním návtìvníkùm i v celé Èeské republice.

Svetozar Majce OK1VEY
øeditel setkání

Vydal RADIOKLUB HOLICE
v nakladatelství BEN  technická literatura
k Mezinárodnímu setkání radioamatérù v Holicích 1999

Sazba Martin HAVLÁK, BEN  technická literatura

Ing. Milo Prostecký, OK1MP
pøedseda ÈRK

Neprolo jazykovou úpravou.
Za obsah pøíspìvkù ruèí autoøi.
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sí. Co si sami naspoøíme a postavíme, to budeme mít.
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Èlánky neproly jazykovou úpravou. Pro podrobnìjí informace kontaktujte prosím pøímo autora èlánku.
Radek OK2XDX, Pavel OK2UCX
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Podmínky Mistrovství ÈR na VKV
Bedøich Jánský, OK1DOZ
Mistrovství ÈR v práci na VKV bude vyhodnoceno ve dvou
kategoriích:
A) Single Op, stanice s individuální volací znaèkou, obsluhované po celou dobu mistrovství pouze tým dritelem
koncese jednotlivce bez jakékoliv cizí pomoci.
B) Multi Op, stanice klubové a vechny ostatní stanice
obsluhované více operátory, to jest i stanice jednotlivcù s cizí pomocí, pokud to neodporuje povolovacím
podmínkám.
Závody hodnocené pro MR:
 I. subregionální závod (bøezen)
 II. subregionální závod (kvìten)
 Mikrovlnný závod (èerven)
 III. subregionální závod  Polní den (èervenec)
 QRP závod na VKV (srpen)
 IARU  Region I.  VHF Contest (záøí)
 IARU  Region I.  UHF/Microwave Contest (øíjen)
 A1 contest (listopad)
1. Stanici budou zapoèteny body ze 6 závodù pro ni nejvýhodnìjích ze vech kategorií, ve kterých byla hodnocena.
2. V závodech, které se vyhodnocují v evropském poøadí, bude
zapoèítáno umístìní v poøadí stanic z Èeské republiky. Hodnocená stanice musí mít soutìní QTH na uzemí Èeské republiky.
3. Vzorec, podle kterého se poèítají body jednotlivým stanicím: N × P × [(K  U + 1) : K], pøièem:
N = pásmový násobiè
P = poèet hodnocených stanic na pásmu (kat.SO + kat.MO)
K = poèet hodnocených stanic v kategorii (SO nebo MO)
U = umístìní stanice v kategorii
Pásmové násobièe pro zhodnocení práce na vyích pásmech:
 pásmo 144 MHz: N = 1 (kategorie 1 a 2 podle Veobecných podmínek)

 pásmo 432 MHz: N = 2 (kategorie 3 a 4 podle Veobecných podmínek)
 pásmo 1,3 GHz: N = 3 (kategorie 5 a 6 podle Veobecných podmínek)
 pásma 2,3 a 76 GHz N = 4 (kategorie 7 a 20 podle
Veobecných podmínek)
4. Stanice jednotlivcù musí být obsluhována (vedení deníku, smìrování antén, vlastní vysílání a poslech) v prùbìhu
celého závodu jenom hodnoceným dritelem koncese jednotlivce. Ve zjitìném pøípadì pomoci cizí osobou se stanice
zaøadí do kategorie Multi  Op. Pokud stanice v jednom závodì získá body v kategorii SO a v druhém závodì v kategorii
Multi Op, bude hodnocena ve dvou kategoriích. Proto je potøeba zaøazení do kategorie vyplnit podle pravdivé skuteènosti.
5. Pokud stanice bìhem roku zmìní znaèku, je zapotøebí
aby to oznámila vyhodnocovateli písemnì a od tohoto data se
zmìní znaèka v MR vèetnì zapoètení bodù, získaných na pùvodní znaèku.
6. Stanice na prvních místech obou kategorií obdrí pohár.
Diplomy obdrí prvních 10 stanic kadé kategorie.
7. Mistrovství bude z povìøení Èeského radioklubu vyhodnocovat OK1KPA, radioklub HTT  Tesla Pardubice. Proto
ádáme vyhodnocovatele závodù poøádaných na VKV o zasílání výsledkových listin písemnì na OK1DOZ.
Pokud bude OK1KPA dostávat vèas výsledky, bude podle
svých moností zveøejòovat v síti PR prùbìnì,nezávazné výsledky, jen pro informaci po kadém vyhodnoceném závodì.
Chceme této monosti vyuívat k informování stanic o prùbìném poøadí. Rozhodující bude a celoroèní vyhodnocení,
schválené VKV manaerem a soutìním manaerem pro VKV.
Za radu Èeského radioklubu  OK1MG
Podmínky zveøejòujeme opakovanì, protoe je nìkteré soutìící stanice neznají, napøíklad e jsou zapoèítavány jen výsledky dosaené z území Èeské republiky.

Zasílání hláení do VKV-PA
Bedøich Jánský, OK1DOZ
Hláení do VKV-PA je mono zasílat potou na OK1MNI,
Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Daice v Èechách,
nebo paketem na OK1KPA. Pøi zasílání hláení paketem je
vhodné pouívat program od OK1XPH, Generátor hláení,
který obsahuje podmínky VKV-PA a dalích.
V tabulce nic neupravuj, zanáí to jen chyby. Upravuje se
kategorie z 1. na I. nebo tøeba na QRO, ve výsledném poètu
bodu 1222 na 1 2 2 2. Tyto zmìny jsou zbyteèné, nechávej
tabulku tak, jak vypadne z programu. Pi to do programu, dá ti
v menu vybrat jaký závod chce poslat a pro kolik stanic. Jsou
stanice, e si zkopíruje hláení pro jednu stanici a kdy to zasílá pro více stanic, tak to zale vícekrát.
Dalí chyba je e nám vypisujete adresu a tam se dìlají
chyby ve znaèce, tøeba OK0KPA, OK1PKA a podobné. Samozøejmì nám takové hláení nedojde, nìkdy nám ho sysop
transferuje. Proto tabulku zasílej tak, jak ji program udìlá, tam
je adresa správná.

Vzor:
S OK1KPA@OK0PHL. #BOH. CZE. EU
Hlaseni z VKVPA (2) - 07. 1998 * G. HL. 1. 3 by OK1XPH (c) 1998
Hlaseni VKV-PA 07. 1998
I
II
Znacka
OK1DOZ
OK1VDJ/P
Kategorie 1
1
Pasmo
144 MHz
144MHz
Lokator
JN79XV
JN79US
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Pocet QSO 30
Body
89
Nasobice 3

181
595
27

CELKEM

16065

267

Prohlasuji na svou cest, ze jsem dodrzel soutezni i povolovaci
podminky, a ze uvedeny vysledek odpovida skutecnosti.
Jmeno

Beda
I

Beda
II

/ACK
NNNN

Ve udìlá program sám, není potøeba nic upravovat, jen
z HDD odeslat. Je tøeba mít jen správné datum v PC. Pokud
bude program potøebovat, tak napi na OK1DOZ. Kdy ho
bude pouívat, tak nám ulehèí práci pøi sbìru výsledku. Po
odeslání si poèkej na odpovìï na /ACK a na nae potvrzení.
Pokud ho nedostane, tak se nakonektuj pøímo do OK0PHL,
dej si C OK1KPA a pøecti si hláení které jsi nám zaslal, pokud
tam bude Read:OK1KPA, tak je ve v poøádku a odpovìd nìkde èeká na forward. Pokud OK0PHL nejde, tak se nic nedìje,
hláení èekají na cestì a dojdou bez problémù po sputìní
OK0PHL, nic se neztratí.
Za radioklub OK1KPA Mirek OK1MNI a Beda OK1DOZ.
VEOBECNÉ INFORMACE
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Amatérské rádio na prahu roku 2000
Ing. Milo Prostecký, OK1MP
Amatérská a amatérská druicová sluba mají od ostatních slueb rozdílný charakter, který vyplývá ji z definice podle
Radiokomunikaèního øádu.
Radiokomunikaèní øád definuje amatérskou slubu jako
radiokomunikaèní slubu, která slouí k vlastnímu vzdìlávání, vzájemné komunikaci a technickému zkoumání
uskuteèòovanému amatéry, to je plnì autorizovanými osobami, které se zajímají o radiotechniku jedinì z osobního snaení
a bez penìních zájmù.
Obdobnì je definována i amatérská druicová sluba, která k radiové komunikaci vyuívá vesmírné stanice na druicích.
Amatérská stanice je definována jako stanice amatérské
sluby. Pøísluná kapitola RR je rozdìlena na dvì èásti:

Èást I. Amatérská sluba
§1
Radiová komunikace mezi amatérskými stanicemi rùzných
zemí mùe být zakázána, rozhodne-li o tom správa spojù jedné ze zemí, kterých se to týká.

§2
1) Je-li vysílání mezi amatérskými stanicemi dovoleno,
musí být uskuteènìno v jasném jazyce a musí být omezeno na technická sdìlení, odpovídající pokusùm, a na
poznámky osobního charakteru, které pro svou bezvýznamnost by nebyly svìøeny veøejné telekomunikaèní
slubì.
2) Je absolutnì zakázáno amatérským stanicím, aby byly
pouívány pro mezinárodní komunikaci pro tøetí osoby.
3) Toto ustanovení mùe být zmìnìno zvlátní dohodou
mezi správami spojù zainteresovaných zemí.

§3
1) Libovolná osoba, která má povolení k obsluze amatérské stanice, musí prokázat, e je schopna pøesnì ruènì
vysílat a sluchem pøijímat texty v Morseovì abecedì.
Zainteresované správy spojù mohou libovolnì tento poadavek zmìnit v pøípadì stanic, které jsou pouívány
výhradnì na kmitoètech nad 30 MHz.
2) Správy spojù mohou zjiovat a posuzovat nutnost ovìøování operátorské a technické kvalifikace kadé osoby,
která si pøeje obsluhovat zaøízení amatérské stanice.

§4
Maximální výkon amatérské stanice mùe být zainteresovanou správou spojù urèen s ohledem na technickou kvalifikaci
operátorù a podmínek, za kterých tyto stanici mohou být obsluhovány.

§5
1) Vechny obecné podmínky Radiokomunikaèního øádu
se vztahují na amatérské stanice. Zvlátì vyzaøovaný
kmitoèet musí být stabilní a prostý neádoucího vyzaøování, jak to stav technického vývoje pro takové stanice
dovoluje.
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2) Bìhem trvání vysílání, amatérské stanice musí v krátkých intervalech vysílat vlastní volací znaèku.

Èást II.
Týká se amatérské druicové sluby. Na tuto slubu se
plnì vztahují ustanovení pro amatérskou slubu. Navíc v § 7
jsou uvedeny povinnosti, které je nutno splnit pøed vyputìním druice na obìnou dráhu.
Touha a potøeba sdìlovat si vzájemnì informace je stará,
co existuje lidstvo. Historie nás o tom pøesvìdèuje. Zprvu se
k pøedávání zpráv pouívaly jednoduché prostøedky. Konec
XIX. století je ve znamení významných objevù. Pøináí objev
telefonu, telegrafu, objev radiových vln a jejich schopnosti íøit
se prostorem. Samuel Morse sestavuje telegrafní abecedu.
Aplikace tìchto objevù pøináejí zlom do prostøedkù sdìlování.
Pasivní poslech profesionálních slueb a pozdìji rozhlasu
se neobeel bez experimentování. A ji pøed prvou svìtovou
válkou se rodí mylenka aktivnì se zapojit do procesu pøedávání informací. A jsme v poèátcích amatérské sluby.
V období pøed první svìtovou válkou pracuje nìkolik stovek radioamatérských pokusných stanic. Problémy
legislativního charakteru si vynucují, aby se zájemci o tuto èinnost spojili do organizace, která bude zastupovat a hájit jejich
zájmy. Vznikají první radioamatérské organizace. Nejstarí
radioamatérská organizace, australská WIA  The Wirelles
Institute of Australia, vznikla v roce 1910. O ètyøi roky pozdìji
vzniká v USA ARRL  The American Radio Relay League.
Podporuje hlavnì rozvoj technické tvoøivosti a vychovává nové
zájemce o amatérské vysílání. Vydává první radioamatérský
èasopis QST. Populární Radio Amateurs Handbook byl poprvé vydán v roce 1925. V roce 1925, za úèasti pøedstavitelù
národních organizací 23 zemí, vzniká v Paøíi IARU  The International Amateur Radio Union, organizace, která v souèasné
dobì sdruuje radioamatérské organizace z více ne 150 zemí
s celkem více ne 1,5 milionem èlenù. V té dobì radioamatéøi
vysílali na vlnových délkách okolo 100 a 200 m, nebo podle
tehdejích profesionálù vlnové délky kratí ne 200 m k nièemu
nejsou. V tu dobu se daøilo navazovat spojení na vzdálenosti
do 2000 km. 28. listopadu 1923 bylo po øadì pokusù navázáno prvé mezikontinentální spojení mezi USA a Francií. Stanice
pracovali na vlnì 115 m. To je v dobì, kdy u nás zaèíná rozhlasové vysílání.
A jak tomu bylo u nás s amatérským vysíláním?
U nás pokusy a amatérským vysíláním zaèínají a nìkolik
let po první svìtové válce. První informace roziøují veobecné technické èasopisy. Úøednì nebylo povoleno amatérské
vysílání ani pøijímání. Ji v té dobì se státní orgány na rádio
dívaly jako na nìco podezøelé!
Na poslech rozhlasového vysílání se vydávala koncese
a jejímu vydání pøedcházela dùkladná provìrka loajality adatele.
Pokud se konaly pokusy s vysíláním a navazováním spojení s jinými radioamatéry, dìlo se tak na èerno, bez povolení,
se vemi riziky zabavení zaøízení a dalím soudním postihem.
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Mezi prvními, kteøí se zabývali pokusy s navazováním spojení, uveïme Pravoslava Motyèku, Mirko Schäferlinga, prof.
Vopièku. První radioamatérské spojení se zahranièím se podaøilo Pravoslavu Motyèkovi, který v té dobì pouíval volací
znak OK1. V noci 29. listopadu 1924 se mu na vlnì pøiblinì
140 m podaøilo navázat spojení s holandskou stanicí 0CA. Zde
je nutno zdùraznit, e to bylo prvé mezinárodní spojení z bývalé
Èeskoslovenské republiky. Profesionální sluby se do té doby
nezabývaly experimentováním s krátkými vlnami. Pozdìji
v letech 1926 a 1929 èinili pokusy vojáci, pozdìji potovní
správa. Prvé mezinárodní potovní spojení mezi Prahou
a Londýnem zahájilo èinnost v roce 1929. O rok pozdìji bylo
zahájeno spojení s USA.
Tlak veøejnosti a kritika Ministerstva pot a telegrafù zpùsobily, e v roce 1924 dochází k povolení provozu
radioamatérských stanic vysílacích. Avak trvalo dalí rok ne
byly vypracovány pøedpisy k provádìní zkouek operátorù
tìchto stanic. Avak a v roce 1930, po dlouhých tahanicích
mezi zainteresovanými ministerstvy, dolo k splnìní vech
podmínek, hlavnì zøízení Radiové sluby naslouchací. A tak
19. kvìtna 1930 se konaly první zkouky operátorù amatérských stanic a následnì bylo vydáno prvních 6 povolení k jejich
provozu na naem území.
Obdobnì jako individuální èinnosti, nepøály zákony ani èinnosti organizované. Pokusy ustavit radioklub ztroskotávaly na
platných zákonech z dob rakouského mocnáøství! Pøesto v roce
1924 byl zaloen Èeskoslovenský radioklub, který v té dobì
hájil zájmy posluchaèù rozhlasu. Valná vìtina èlenù nebyla
amatérskému vysílání naklonìna a dokonce poadovala jeho
zastavení. Amatéøi vysílaèi vytváøeli základnu v krátkovlnné
sekci, která také organizovala rozesílání stanièních lístkù stále jetì nepovoleným vysílacím stanicím. Pøedstavitelé této
sekce se stále pokoueli o legalizování amatérského vysílání.
Vzhledem k rùzným postojùm funkcionáøù radioklubu a radioamatéry vznikají dva spolky: SKEÈ  Sdruení krátkovlnných
experimentátorù èeskoslovenských a KVAÈ  Krátkovlnní
amatéøi èeskosloventí. V té dobì to byla svìtová zvlátnost
 dvì radioamatérské organizace v jednom státì! Tento stav
byl pøekonán a v roce 1931, kdy vzniká ÈAV  Èeskosloventí amatéøi vysílaèi, který od té doby zastupoval èeskoslovenské
radioamatéry v IARU.
Zaèátek druhé svìtové války v roce 1938 umlèel amatérské vysílání. V dobì druhé svìtové války se mnozí
èeskosloventí radioamatéøi zapojili do domácího nebo zahranièního odboje. 23 z nich bylo popraveno, øada dalích byla
vìznìna. K obnovení èinnosti dolo a 5. kvìtna 1946. Následující léta, stejnì jako v celé spoleènosti, pøinesla øadu zmìn
a pohledù na amatérské vysílání, kterou radioamatéøi nemohli
ovlivnit. Z èistì zájmového koníèka, hobby, se stal brannì technický sport a stejnì jako jiná odvìtví byla organizace ÈAV
zaèlenìna do Svazarmu a zruena. Padesátá léta mají dopad
i na radioamatérské hnutí. Hromadnì jsou ruena povolení na
radioamatérské stanice jednotlivcù. Z pøiblinì esti set po
válce obnovených a novì vydaných povolení zbylo po jedné
akci pouze nìco málo pøes sto povolení na vysílací stanice
jednotlivcù.
Direktivnì øízená organizace si za témìø 40 rokù ivota
vybudovala sí kolektivních stanic. Kadý zájemce o amatérské vysílání musel být èlenem Svazarmu. Byly propracovávány
metody výcviku radiových operátorù. Tyto bezesporu zaruèo-
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valy, e noví zájemci se v kolektivní stanici doví ve potøebné
k zvládnutí radioamatérského provozu. Zavedený postupový
systém  posluchaè, registrovaný operátor, provozní operátor, samostatné oprávnìní OK  dával dostateèný èasový
prostor k nabytí provozní praxe. Dostupnost povolení
k samotnému vysílání byla vak limitována jinými kriterii, ne
jen sloením poadovaných zkouek.
Zmìny roku 1989 zruily brannou organizaci Svazarm
a umonily vznik nìkolika samostatných radioamatérských organizací. Nejvìtí z tìchto organizací je Èeský radioklub
(ÈRK), který v souèasné dobì sdruuje pøes 50 % vech dritelù povolení na radioamatérskou stanici. Amatérské vysílání
se stalo opìt zálibou bez dalích závazkù a poprvé v historii
amatérského vysílání na naem území nemusí být zájemce
o tuto èinnost èlenem organizace, která sdruuje radioamatéry. Souèasnì se ale rozpadl i systém výchovy nových operátorù
amatérských stanic. Zaniklo mnoho kolektivních stanic, nebo
jejich výchovná èinnost z rùzných pøíèin ustala. V roce 1993,
po rozpadu Èeskoslovenska, se ÈRK stal èlenem IARU.
Povolování amatérských stanic se v souèasné dobì øídí
Vyhlákou federálního ministerstva spojù ze dne 23. èervna
1992. Operátoøi jsou podle ní rozdìleni do ètyø operátorských
tøíd. Jsou do nich zaøazeni na základì zkouek a praxe. Podle
toho pak mohou vyuívat radioamatérská pásma, pracovat
urèitými druhy provozu a stanoveným výkonem.
Povolení mají urèitý, i kdy omezený, mezinárodní charakter. Na základì aktivit Mezinárodní radioamatérské organizace
IARU, pøijala CEPT doporuèení T/R 61-01, které umoòuje
krátkodobý provoz radioamatérské stanice v zemích CEPT
i jiných, které k tomuto doporuèení pøistoupily. Èeskoslovensko k tomuto doporuèení pøistoupilo v roce 1990. Dlouhodobým
cílem tìchto aktivit je zavedení mezinárodního povolení, které
by mìlo obdobnou platnost, jako je tomu u mezinárodního øidièského prùkazu. Dalím doporuèením CEPT je T/R 61-02
o vzájemném uznávání radioamatérských zkouek. Podle tohoto doporuèení je mono v nìkterých zemích získat
dlouhodobé povolení na základì zkouky v jiné zemi. Napø.
vykonám-li zkouku zde a budu dlouhodobì v Nìmecku, nemusím vykonat zkouku v nìmèinì, ale na základì vysvìdèení
vydaného ÈTÚ mohu ádat o povolení. Do tohoto doporuèení
byly dodateènì doplnìny tzv. novické tøídy. Bylo tak uèinìno
na základì aktivit IARU, na kterých se po roce 1989 podílel
i Èeskoslovenský radioklub. Ukazuje se, e o radioamatérskou èinnost je zájem i u mládee mladí 15 let, které tyto
tøídy umoòují pøi sníených nárocích na zkouky získat vlastní povolení a tím zapojit do radioamatérských aktivit více
mládee. Tato povolení neumoòují provoz v zahranièí.
Tyto tøídy jsou ji zavedeny v øadì zemí CEPT a v nìkterých
zemích, vèetnì USA, neexistuje vìková hranice ani pro normální povolení. V Èeské republice je v tomto smìru brzdou
Vyhláka FMS a názor, e adatel o povolení na amatérskou
stanici musí být právnì odpovìdný. V minulých letech nebylo moné tyto skuteènosti zaèlenit i do naich pøedpisù. Nyní,
kdy se kompetentní státní orgány zabývají zmìnou Zákona
o telekomunikacích, bude v návaznosti nutno zmìnit i pøísluné
pøedpisy pro amatérskou slubu a tak se snad podaøí do nich
zaèlenit i nové tøídy.
Jak bylo ji v úvodu uvedeno, je èinnost amatérské i amatérské druicové sluby regulována i Radiokomunikaèním
øádem. Pro svoji èinnost mají radioamatéøi pøidìlena urèitá
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kmitoètová pásma. Nejprve mìli amatéøi k dispozici vechny
kmitoèty, které se zdály profesionálním slubám nepotøebné.
Ty jim byly pøidìleny ji na prvé radiové konferenci v Londýnì
roku 1912. V roce 1927 se konala konference ITU ve Washingtonu a na této konferenci se poprvé objevilo est harmonicky
uspoøádaných amatérských pásem od 1,715 do 60 MHz. Nìkterá z tìchto pásem byla pozdìji na konferencích v Káhiøe
(1938), Atlantic City (1947) a enevì (1959) upravena na základì poadavkù jiných slueb o kmitoètové pøídìly. Pásmo
50 a 54 MHz pak bylo v Evropì odebráno a tyto kmitoèty
obsadilo televizní vysílání. V souèasné dobì, s pøechodem TV
k vyím kmitoètùm, je toto pásmo nebo jeho èást postupnì
uvolòována pro amatérskou slubu. Tak, jak se vyvíjela technika, k uvedeným pásmùm pøibyla dalí pásma a do 250 GHz.
Právì tato mikrovlnná a milimetrová pásma se stala doménou
pro technické experimentování. Na tomto místì je vhodné
podotknout, e v Èeské republice bylo uskuteènìno radioamatérské spojení v pásmu 76 GHz, pøièem byla pouita zcela
amatérsky vyrobená zaøízení. Rozvoj techniky umonil i vznik
amatérské druicové sluby a pøísluných kmitoètových pásem, která pro komunikaci pøes radioamatérské druice mùe
vyuívat.
Ke krátkovlnným pásmùm po druhé svìtové válce pøibylo
pásmo 21 MHz a pozdìji na konferenci WARC-79 pásma 10,
18 a 24 MHz.
Vzhledem k tomu, e radioamatérská sluba v souèasnosti
pouívá rùzné druhy provozù od telegrafie, pøes rùzné fonické
modulaèní provozy a k televizi èi rùzným digitálním zpùsobùm pøenosu informací, bylo nutno v jednotlivých pásmech tyto
jednotlivé druhy od sebe oddìlit. Cílem bylo omezit vzájemné
ruení. Proto byly na základì dohod jednotlivých radioamatérských organizací na konferencích IARU pøijaty tzv.
bandplány, které pro jednotlivé provozy (modulaèní metody)
vymezily urèitá subpásma.
Samozøejmì tak, jak pøibývaly nové technické monosti,
bylo nutno i tyto plány upravovat.
Druhy provozu (modulaèní zpùsoby) pouívané radioamatéry.
Radioamatéøi na celém svìtì mezi sebou vzájemnì navazují spojení jednak na krátkých vlnách (v pásmech 160, 80,
40, 30, 20, 17, 15, 12 a 10 m), jednak na pásmech velmi krátkých vln. V poèátcích pracovali jen telegrafním provozem (CW).
Ten má stále svùj význam, nebo umoòuje spojení i pøi velmi
malé síle signálù, èasto ruených. Ukazuje se, e z prostøedkù, které radioamatéøi pouívají je stále nenahraditelný. Pøi
fonickém provozu se a do 60. let uívalo pøevánì amplitudové modulace (AM). Dnes se v pásmech KV i VKV pouívá
témìø výhradnì modulace s potlaèeným jedním postranním
pásmem a s potlaèenou nosnou vlnou (SSB). Na pásmech
VKV pøi provozu na krátké vzdálenosti také úzkopásmová
kmitoètová modulace (FM). Ani dnes nezaostávají pøi prosazování moderních druhù provozu jako je SSTV  pomalý pøenos
obrázkù na KV, bìnì se na KV pásmech setkáme
s radiodálnopisným provozem (RTTY)  u nás dlouhou dobu
provozovaný na zvlátní povolení. Po roce 1989 zaznamenáváme i rychlý nástup dalí digitální komunikace jako tzv. paket
radio (aplikace protokolu AX25) , AMTOR nebo PACTOR. Provozy do roku 1990 neádoucí!
V pásmech VKV se zøizují pøevadìèe, BBSky obdobné tìm,
se kterými se mùete spojit i prostøednictvím telefonu, pro pøe-
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dávání rychlých informací o stanicích, které v jednotlivých pásmech pracují.
V pásmech velmi krátkých vln dnes radioamatéøi mezi sebou bìnì komunikují prostøednictvím retranslaèních stanic
na druicích, zvlátì zdatní technici se zabývají navazováním
spojení odrazem od Mìsíce, vysíláním obrázkù klasickými televiznímí systémy. Je vybudována sí pozemních pøevádìèù,
které umoòují vzájemná spojení stanicím v urèité oblasti
s výkonem øádovì 1 W. Tyto pøevádìèe je mono vyuít
v pøípadech pøírodních katastrof. iroké monosti
k experimentování poskytuje i mikrovlnná technika, je to zvládání stále vyích kmitoètù.
Práce na VKV má nìkteré zvlátnosti dané charakterem
íøení radiových vln. Bìnì se pouívá pøímá komunikace vemi povolenými druhy provozu. Dosah je øádovì desítky a sta
kilometrù a hlavním omezujícím faktorem je terén. Pro pøekonání omezení se postupnì ujaly rùzné metody komunikace.
Vedle ji zmínìných pøevadìèù to jsou odrazy od inverzních
vrstev v troposféøe, spojení odrazem od polární záøe, od stop
meteoritù, spojení odrazem od Mìsíce, pomocí sporadické
vrstvy E nebo pomocí pøevadìèù na amatérských druicích.
V tìchto pøípadech se pracuje vìtinou telegrafním provozem,
výjimeènì SSB. Jiné je to na krátkovlnných pásmech.

Pásmo 160 m (18102000 kHz)
Jedno ze zaèáteènických pásem. V denní dobì je vhodné
pro komunikaci øádovì na desítky km. V dobì od setmìní do
rozednìní se pouitelnost pásma zvìtuje bìnì pro spojení
na vzdálenost 2000 a 3000 km. Zejména v zimním období
a v období minima sluneèních èinnosti se i zde vyskytují vzdálené stanice. Je nutné, aby na pøedpokládané trase íøení
radiových vln byla noc. Krátkodobì a ponìkud nepravidelnì
se pásmo otevírá i na velké vzdálenosti: napø. monost spojení s Austrálií trvá maximálnì nìkolik desítek minut v nìkolika
roèních obdobích. Problémem vak jsou úèinné antény, nebo
jen obyèejný dipol má rozmìry 2 × 40 m a vyaduje té znaènou výku.

Pásmo 80 m (35003800 kHz)
Ve dne je dosah spojení omezen na vzdálenost do pøiblinì 400 km ze stejných dùvodù jako u pásma 160 m (íøení
pøízemní vlnou). Po setmìní, zejména v zimì v období nízké
aktivity, umoòuje toto pásmo dálkovou komunikaci s celým
svìtem. Radioamatéøi s úspìchem vyuívají pro spojení na
velké vzdálenosti íøení podél rozhraní dne a noci, kde lze
oèekávat nízkou absorpci, tzv. grey-line. V letním období je
íøení na tomto pásmu vìtinou orientováno do transekvatoriálních smìrù. Potíe také pùsobí vysoká úroveò atmosférických
poruch.

Pásmo 40 m (70007100 kHz)
Vzhledem k ionosférické absorpci je dosah spojení v denní
dobì omezen. Umoòuje vak pracovat prakticky s celou Evropou. Po setmìní je mono postupnì pracovat na tomto
pásmu se vemi svìtadíly, i kdy ne pravidelnì vdy. Zejména
v zimì, v období s nízkou sluneèní aktivitou je pásmo 40 m
vùbec nejvhodnìjí pro dálkovou komunikaci. Vzhledem
k tomu, e v 1. oblasti na toto pásmo navazují rozhlasové vysílaèe, které mají pøidìlené kmitoèty od 7100 kHz výe,
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rum zasahuje i do amatérského pásma. Navíc v 2. a 3. oblasti
je amatérské pásmo irí (zahrnuje i kmitoèty, které má pøidìleny v 1. oblasti rozhlasová sluba), co v mnohých pøípadech
ztìuje vzájemnou komunikaci.

Pásmo 30 m (10 10010 150 kHz)
Toto pásmo bylo pøidìleno amatérské slubì na sekundární bázi na konferenci WARC 1979. Tato skuteènost (sekundární
báze) má vak za následek, e není plnì vyuíváno
a v nìkterých zemích není pro amatérskou slubu uvolnìno.
Zkuenosti vak potvrzují, e pro dálkovou komunikaci je
v mnoha smìrech výhodnìjí, ne pásmo 40 m. K zamezení
ruení profesionálních slueb jsou na tomto pásmu povoleny
pouze telegrafní a digitální provozy.

Pásmo 20 m (14 00014 350 kHz)
Toto pásmo umoòuje po vìtí èást 11letého sluneèního
cyklu navazovat spojení na støední a velké vzdálenosti prakticky po celých 24 hodin. Prakticky lze postupnì a nìkdy témìø
souèasnì navázat spojení se vemi svìtadíly.Pouze v zimì
s nízkou sluneèní èinností se 20 m pásmo na èást noci uzavírá. Zejména v dobì celosvìtových soutìí nebo
radioamatérských expedic do rùzných neobydlených nebo
málo obydlených oblastí Zemì je provoz na tomto pásmu extrémnì hustý. Není výjimkou, e na tomto pásmu pracuje
nìkolik desítek tisíc amatérských stanic z mnoha zemí celého
svìta.

Pásmo 17 m (18 06818 168 kHz)
Toto pásmo bylo amatérské slubì té pøidìleno na konferenci WARC 1979. I kdy jeho vlastnosti jsou obdobné, jako
jsou u pásma 20 m, je jeho vyuití omezeno íøí pásma pouze
100 kHz.

Pásmo 15 m (21 00021 450 kHz)
Pouitelnost tohoto pásma pro dálkovou komunikaci znaènì závisí na sluneèní èinnosti. V období kolem maxima je to
patrnì nejpouívanìjí pásmo pro mezikontinentální spojení,
nebo pøijímané signály mají vyí intenzitu, ne je tomu na
20 m pásmu. Souèasnì je i mení ruení od blízkých stanic,
nebo pásmo ticha bývá bìnì 1000 i více kilometrù. V dobì
kolem minima sluneèní èinnosti umoòuje toto pásmo spojení
na vìtí vzdálenost jen výjimeènì, pøevánì v poledníkovém
smìru.

Pásmo 12 m (24 89024 990 kHz)
Toto pásmo bylo amatérské slubì té pøidìleno na konferenci WARC 1979. Toto pásmo je znaènì ovlivòováno úrovní
sluneèní aktivity a v letních mìsících projevy sporadické vrstvy E.

Pásmo 10 m (28 00029 700 kHz)
Pásmo 10 m tvoøí rozhraní mezi KV a VKV pásmy. Je také
mnohem více závislé na stavu sluneèní èinnosti, ne jsou
vechna ostatní KV pásma. V období kolem maxima sluneèní
èinnosti bývají podmínky pro dálková spojení na tomto pásmu
vìtinou vynikající a mezikontinentální spojení lze navazovat
i s vysílaèi o výkonu nìkolika wattù. V dobì minima sluneèní
èinnosti chová se toto pásmo jako pásmo VKV a dálková
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spojení, vìtinou jen po Evropì, lze navazovat v pøípadì výskytu sporadické vrstvy E.
Tato vlastnost zpùsobuje, e toto pásmo je ohroováno
ze strany majitelù CB stanic (nìkteré toti umoòují vysílat
i v èásti tohoto pásma), kteøí se velmi èasto pøesunují do spodní èásti tohoto pásma a nejen, e ho neoprávnìnì vyuívají,
ale i ruí.
Zvlátní charakter má pásmo 6 metrù. Toto pásmo mìla
amatérská sluba pøidìleno a do zaèátku 50. let na celém
svìtì. V prvé oblasti radioamatéry vytlaèila televize a jen pomalu je opìt navracováno amatérské slubì. Od 15. prosince
1991 vstoupilo v platnost povolení radioamatérského provozu
v pásmu 50 a 52 MHz na základì zvlátního povolení pro
toto pásmo, které vydává ÈTÚ. Dritel tohoto povolení nesmí
ruit pøíjem TV vysílání na 1. TV kanále. Aè by se dalo øíci, e
toto pásmo má ryze VKV charakter a zkuenosti tìch, kteøí
v minulosti na tomto pásmu pracovali, to i dosvìdèují, opak je
pravdou. V období pøiblinì od kvìtna do záøí umoòuje, i kdy
ne pravidelnì, mimoøádná vrstva E navazovat spojení témìø
s celou Evropou i dalími blízkými zemìmi Asie a Afriky.
V období maxima sluneèní èinnosti nejsou výjimkou i zámoøská spojení.
Od roku 1997, na základì doporuèení CEPT/ERC 62-01,
mají radioamatéøi na sekundární bázi dalí zcela atypické pásmo 135,7 a 137,8 kHz. Vzhledem k problémùm s anténami
pro toto pásmo, bylo zatím uskuteènìno na tomto pásmu jen
minimum spojení.
To byl hrubý výèet aktivit a moností radioamatérù
v souèasné dobì. Na amatérská pásma jsou velké tlaky od
profesionálních slueb, které poadují stále více kmitoètù.
Nìkterá pásma jsou ji dnes sdílená a hlavnì na nìkterých
VKV pásmech má amatérská sluba pøídìl na sekundární bázi.
Do budoucna se dá oèekávat, e budou velké tlaky na omezení kmitoètových pøídìlù pro amatérskou slubu. Typickým
pøíkladem je pásmo 420 a 430 MHz, ve kterém má dodateèný pøídìl na primární bázi v Èeské republice i fixní sluba. Navíc
ÈTÚ uprostøed tohoto pásmo otevøel pásmo ISM. Ne vechny
aplikace pak mají èistì ISM charakter. Dokladem je napø. výroba radiostanic (nìco jako CB) v NSR pro toto ISM pásmo.
Proto IARU jako celek vyvíjí zvýené aktivity pøed nadcházejícími konferencemi WARC, z nich WARC 1999 má v rámci
revize Radiokomunikaèního øádu provést i revizi definice amatérské a amatérské druicové sluby a WARC 2000 nìkterých
kmitoètových pøídìlù. Podstatné zmìny by negativnì ovlivnily
vývoj amatérské sluby. Stále stoupající poèet dritelù povolení k provozování radioamatérských stanic nutí radioamatéry,
aby upøednostòovali ty druhy provozù, které potøebují nejuí
kmitoètové spektrum. Dá se pøedpokládat, e tak jako zanikla
obyèejná AM a vzniklo SSB, v budoucnu budou vyuívány
modulaèní metody, kterým pro komunikaci bude dostaèovat
jetì uí kmitoètové pásmo, ne dnes, nebo na stejném kmitoètu bude moci pracovat více stanic, ani se budou ruit. Na
stranì VKV pak to jistì bude pøenos signálù s digitální modulací a zvládání stále vyích kmitoètù.
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Radioamatérské diplomy a DIG
Zdenìk Øíha, OK1AR, Partyzánská 94, 441 01 Podboøany
Jednou z motivací k radioamatérské èinnosti kromì vlastní monosti popovídat si z pøáteli a vedle lovu vzácných zemí
DXCC, rekordù na VKV apod. je rovnì monost získávání
diplomù za tuto èinnost. I kdy by se na první pohled zdálo, e
pøi souèasném kurzu koruny oproti jiným mìnám bude poèet
radioamatérù zabývajících se získáváním diplomù klesat, opak
je pravdou. A vlastnì zmìna pomìrù v naí republice, monost systematické práce na pásmech a monost zabývat se
i hodnotnými diplomy ze zemí na západ od naich hranic bez
rizika politického pronásledování, umonila øadì radioamatérù na tomto poli teprve vyniknout. Nìkteøí z nás by vám potvrdili,
co potíí ze strany státních orgánù bylo èinìno tìm, co se
zamìøovali na plnìní podmínek jednoho z nejtìích a nejhodnotnìjích diplomù na svìtì, USCA - za spojení s okresy
USA, èi diplomù DLD a diplomù vydávaných kluby CHC, IPA,
DIG a dalími. Starí amatéøi ji si dokázali vytvoøit urèitý systém ve své práci, avak mladí a stále pøibývající (bohudík)
operátoøi pociují nedostatek informací. Poslední kniha diplomù, vydaná u nás ing. Jiøím Peèkem, OK2QX, vyla v roce
1970 a protoe byla vydána pod patronací bývalého Svazarmu, øada hodnotných diplomù nemohla, respektive nesmìla
být v této knize publikována. Postupem èasu vak kniha ztratila na aktuálnosti. Vzhledem k tomu, e není v souèasné dobì
ekonomicky únosné vydat novou knihu diplomù v poètu 1.000
a 1.500 ks, snaí se OK2QX seznamovat nae radioamatéry
s podmínkami a aktualizací diplomù alespoò v naich radioamatérských èasopisech a na paketu v rubrice CZDIPLOM. Ve
svìtì i u nás se systematickou prací na radioamatérských
pásmech zamìøenou na získávání hodnotnách diplomù zabývají amatéøi vysílaèi i posluchaèi sdruení v organizaci DIG.
Organizace Diploma Interests group, nebo spíe pod zkratkou známý DIG vznikl v roce 1969 v SRN, jako klub
radioamatérù zamìøených na získávání radioamatérských diplomù. Klub má celosvìtovou pùsobnost a po ukonèení èinnosti
CHC je to jediná svìtová organizace zdruující radioamatéry
se stejnými vyhranìnými zájmy. Smyslem èlenství v DIG není
fanatické sbírání diplomù za kadou cenu, ale jejich získávání
zvýenou aktivitou na vech pásmech, pøi zachování vzájemné ohleduplnosti, pøátelství, vzájemné informovanosti a pomoci.
K tomu patøí té 100 % zasílání QSL lístkù. V souèasné dobì
má DIG více jak 5700 èlenù, mezi nimi nechybí známá DXová esa, úèastníci expedic do vzácných zemí i èetní pøedstavitelé
jednotlivých národních organizací radioamatérù.
Èlenem DIG se mùe stát kadý amatér s vlastním povolením, nebo posluchaè, který souhlasí s mylenkami DIG
a mimo to vlastní minimálnì 25 radioamatérských diplomù,
z èeho alespoò 3 jsou vydány DIG. Poèítají se vechny diplomy, mimo diplomù za umístìní v závodech. O èlenství se ádá
na adrese DIG sekretáøe, jím je DJ8OT. K ádosti se pøikládá
seznam diplomù v drení adatele, který obsahuje název diplomu, vydavatele a èíslo diplomu. O originál ádosti si mohou
zájemci napsat spolu s obálkou A5 a zpìtným portem na adresu OK1AR. Poplatek za èlenství je jednorázovì 25 DM. ALE
POZOR: OK STANICE SE ROZHODL ÈÁSTEÈNÌ SPONZOROVAT HANS, DJ0VZ A DOPLATÍ ZE SVÉHO NA KADÉHO
NOVÉHO OK ÈLENA 10 DM. ÈILI STAÈÍ POPLATEK 15 DM.
Kadý nový èlen obdrí potvrzení o svém èlenství, které je
ètyøbarevné ve velikosti diplomu, s uvedením své znaèky, èlenského èísla a datumu vstupu do DIG. V zemích, kde je vìtí
mnoství èlenù, minimálnì vak 50, jsou zøizovány sekce.
Pùvodnì Èeskoslovenská sekce DIG vznikla na podzim roku
1990. Po rozdìlení ÈSFR zùstala DIG OK sekce pouze s pùsobností v Èeské republice, nebo èlenù v SR není dostateèný
poèet. Klubovní stanicí DIG OK sekce byla do loòského roku
OK5DIG a nyní OL5DIG. Obdobnì existují sekce v Rakousku,
s klubovní stanicí OE1XDC, Holandsku s PI4DIG, vícarsku
s HB9DIG, v Rusku s R1DIG a na Ukrajinì s EM5DIG. V ze-

8

VEOBECNÉ INFORMACE

mích kde není dostateèný poèet èlenù k zaloení sekce, ale
ve kterých je zvýená aktivita DIG èlenù jsou zdrueni alespoò ve skupinách provozujícíh rovnì stanice se sufixem DIG
(LX9DIG, SP0DIG, S50DIG, 4X4DIG). Kadá z tìchto sekcí
má monost pøispívat vlastními aktivitami k celkové èinnosti DIG.
Pro zvýení aktivity a informovanosti èlenù jsou kadý týden kromì prázdnin uskuteèòovány DIG rundy (krouky).
Telegrafní jsou vdy ve støedu od 18,00 UT na kmitoètu 3,555
MHz a SSB ve stejný èas ve ètvrtek na kmitoètu 3,677 MHz.
Po dobu 1 hodiny pøed zaèátkem SSB a 0,5 hod. pøed zaèátkem CW rundy se lze pøihlásit u øídící stanice (DF0DIG na
SSB a DK0DIG na CW. V 18,00 UT jsou po dobu cca 20 minut
vysílány zprávy DIG, bìhem nich jsou oznámeni noví èlenové, dále informace o zmìnách v èlenské základnì, podmínky
nejbliích závodù, DX aktivita, podmínky nových, ale hlavnì
krátkodobých a pøíleitostných diplomù. Po zprávách pøedává
øídící stanice slovo jednotlivým stanicím, které se do krouku
pøihlásily. Bìhem svého vstupu má kadý monost poádat
o pøípadné dalí informace, nebo poádat o QSL lístek kteroukoliv stanici v rundì. Bývá zvykem, e se QSL zasílá z krouku
kadé, pro nás nové stanici. DIG runda není vyhraena pouze
èlenùm DIG, ale mohou se jí zúèastnit vichni radioamatéøi.
V CW rundì bývá okolo 40 stanic, v SSB od 140 do 220 stanic. Pøesto provoz, díky ukáznìnosti úèastníkù a rutinì øídící
stanice probíhá velmi svinì a runda trvá zhruba 1,5 hodiny.
Runda bývá jedineènou moností navázat spojení se vzácnými a pøíleitostnými stanicemi platnými pro rùzné
diplomy.Èeská sekce poøádá také vlastní krouek DIG OK stanic a jejích pøíznivcù, spojený se zprávami OL5DIG a to vdy
první pondìlí v mìsíci od 16,00 UT na kmitoètu 3,77 MHz.
Øídící stanicí v krouku je OL5DIG, kterou obsluhuje buï
OK1AR nebo OK1KZ.
Pro své èleny i dalí zájemce vydává DIG kadý rok aktualizovanou èlenskou listinu. Pro èeské stanice se tato listina
objednává prostøednictvím pøedsedy sekce v hodnotì cca 70
korun, pøípadnì ji lze objednat pøímo u DJ8OT za 7 DM. Mimo
to je nepravidelnì vydáván DIG Rundbrief, èlenský èasopis se
zvlátní diplomovou pøílohou.
Kromì vlastních DIG rund je mono nalézt èleny klubu hlavnì na tìchto kmitoètech:
 CW 3555, 7035, 14035, 21035 a 28035 kHz
 SSB 3770, 7077, 14277, 21377 a 28377 kHz
Na základì tìchto kmitoètù je odvozen té zvlátní pozdrav
mezi èleny DIG a to 77.
Kadoroènì v pravidelných termínech poøádá DIG závody
pod názvem DIG QSO Party. Závodù se mohou zúèastnit vichni radioamatéøi, vèetnì posluchaèù. Hodnotí se zvlá SSB
èást KV, telegrafní èást KV, telegrafní èást VKV a mix èást
VKV. SSB èást KV probíhá vdy celý druhý víkend v bøeznu,
telegrafní èást celý druhý víkend v dubnu a VKV èást druhou
sobotu v kvìtnu. Na krátkých vlnách probíhá Party v sobotu
od 12,00 do 17,00 UT v pásmech 14, 21 a 28 MHz a v nedìli
od 07,00 do 09,00 UT na 3,5 MHz a od 09,00 do 11,00 UT na
7 MHz. V souladu s doporuèením IARU se závod odbývá na
tìchto kmitoètech:
SSB:
CW:
3,6003,650 a 3,7003,775 MHz
3,5103,560 MHz
7,0457,100 MHz
7,0007,035 MHz
14,12514,300 MHz
14,00014,060 MHz
21,15021,350 MHz
21,00021,150 MHz
28,30028,700 MHz
28,00028,190 MHz
Bìhem závodu je pøedáván kód sestávající se z RS(T)
a DIG èísla. Neèlenové dávají pouze report. S kadou stanicí
mùe být na kadém pásmu pracováno pouze jednou. Výzva
je CQ DIG. Jak je uvedeno výe, posílá se deník a hodnotí se
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kadá èást zvlá. Spojení se èlenem DIG platí 10 bodù, spojení s neèlenem 1 bod. Násobièem je kadý DIG èlen, prùbìnì
oèíslovaný 1x v kadé èásti bez ohledu na pásmo. Druhý násobiè je kadá zem na kadém pásmu zvlá. Výsledek
obdríme souètem bodù, vynásobený souètem násobièù (poèet rùzných DIG èlenù + poèet DXCC zemí ze vech pásem).
Posluchaèi si poèítají za kadé odposlechnuté spojení mezi
DIG èleny èleny 10 bodù, za spojení èlena s neèlenem 1 bod.
Násobièe si zapoèítávají stejnì jako vysílaèi. Kadá stanice
v posluchaèském deníku ze závodu se smí jako protistanice
objevit na kadém pásmu maximálnì 10x. Vítìz v kadé èásti
a kadé kategorii obdrí gravírovaný pohár, druhé a tøetí místo se odmìòuje DIG trofejí.Stanice do 10.místa obdrí diplom
a ostatní zúèastnìné stanice upomínkový QSL se znaèkou,
poètem bodù a umístìním. Pøi úèasti minimálnì 10 XYL/YL
obdrí první z nich rovnì plaketu, stejnì tak jako první stanice z jednotlivých zemí, pøi úèasti alespoò 10 hodnocených
stanic z této zemì. Deníky lze posílat na bìných formuláøích
soutìního deníku, pøípadnì i pomocí paket radia na OK1AR.
Deníky ze vech èástí DIG Party je nutno zaslat vdy nejpozdìji do 20.kvìtna. OK1AR provede vyhodnocení v rámci OK
a deníky pak zale na náklady sekce vyhodnocovateli, kterým
je DF2KD.
VKV èást DIG Party je rozdìlena na 4 samostatnì hodnocené èásti. První èást je pouze CW v pásmu 144 MHz a tato
probíhá od 12,00 do 13,00 UT. Následuje mix èást v pásmu
144 MHz od 13,00 do 16,00 UT. Poté je mix èást v pásmu 432
MHz od 16,00 do 18,00 UT a na závìr od 18,00 do 19,00 UT
je CW èást na 432 MHz. Výzva je CQ DIG a bìhem závodu je
pøedáván kód, sestávající se z RS(T), DIG èísla a lokátoru.
Neèlenové pøedávají pouze report a lokátor. V kadé zvlá
hodnocené èásti mùe být s kadou stanicí navázáno pouze
jedno platné spojení. Provoz pøes pøevadìèe není dovolen.
Kadý pøeklenutý kilometr platí 1 bod, násobièi jsou jednotliví
èlenové DIG. Výsledek obdríme vynásobením souètu vzdáleností a poètu èlenù DIG se kterými jsme pracovali. Ceny
a poháry jsou rozdìlovány stejným zpùsobem jako za KV èásti. Mimo tìchto hlavních závodù jsou poøádány krátkodobé,
zpravidla jednohodinové závody. Data tìchto závodù jsou publikovány v DIG termínovém kalendáøi a jsou vdy publikovány
i v naem radioamatérském tisku. Hodnocení tìchto závodù
je stejné jako u DIG Party. Deníky se odesílají vdy nejdéle do
14 dnù, opìt na OK1AR. Rovnì tìchto závodù se mohou
zúèastnit i posluchaèi.
Samozøejmì, e kdy klub tvoøí radioamatéøi zabývající se
diplomy, má klub sám bohatý diplomový program. A jak vám
sdìlí kadý dritel nìkterého DIG diplomu, jedná se o jedny
z nejlépe graficky provedených diplomù, které jsou mimo vlastního ocenìní soustavné práce a aktivity i vhodnou ozdobou
kadého radioamatérského koutku. Vechny diplomy, plakety
a trofeje vydávané DIG, èi jednotlivými sekcemi, mohou získat jak radioamatéøi - vysílaèi,tak posluchaèi. K získání vech
je nutno vlastnit QSL lístky, tyto se vak spolu s ádostí nezasílají. Vlastnictví QSL ale musí být v ádosti potvrzeno nìkterým
èlenem DIG, èi dvìmi koncesionáøi. Jetì vhodnìjí je vak
zaslat lístky spolu se ádostí a zpìtným portem na pøedsedu
DIG OK sekce. Ten upozorní pøípadnì i na nedostatky v ádosti jetì pøed odesláním k vydavateli.Mimo to lze na
pøedsedu sekce zasílat k ovìøení i ádosti pro vechny diplomy SRN, Holandska, Belgie, Francie, Rakouska, výcarska
a Maïarska.

Diplomový program DIG
Podmínky následujících diplomù a adresy vyhodnocovatelù jsou platné od 1.7.1993 Poplatek za vydání jednotlivých
diplomù je 10 DM nebo 7 USD. Níe uvedené podmínky platí
i pro SWL.

W  DIG  M (Worked DIG Members)
Je to vzhledovì pìkný diplom, titìný na pergamenu, který se vydává za spojení s èleny DIG, vèetnì jejich bývalých
a expedièních znaèek. Kadý èlen vak mùe být uveden v áSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

dosti o diplom pouze jednou,bez ohledu na pouitou znaèku.
Stanice se øadí vzestupnì podle pøísluného DIG èísla, které
vak na QSL nemusí být vyznaèeno. Z toho vyplývá, e lze
zapoèítat spojení s kadým èlenem i z doby, kdy jetì nebyl
èlenem DIG. Rovnì tak platí i QSL od posluchaèù, èlenù DIG.
Spojení pro tento diplom nejsou èasovì ohranièena. Diplom
se vydává ve tøech tøídách a to:
 3. tøída za 50 èlenù DIG
 2. tøída za 75
 1. tøída za 100
Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu, ale pøi splnìní diplomu pouze telegrafním provozem, nebo pouze na
VKV,bude na ádost adatele diplom oznaèen jetì zlatou
doplòovací známkou. Dále za spojení s kadou dalí stovkou
èlenù je vydávána doplòující známka s poètem potvrzených
èlenù a do poètu 2.000. Do budoucna se uvauje se zvlátním ocenìním za 2.000 potvrzených èlenù. Stanice které mají
více jak 2.000 èlenù jsou vedeni v ebøíèku nejúspìnìjích
v DIG Rundbriefu. Doplòovací známky, pokud jsou ádány spolu s diplomem jsou zdarma, pokud se ádá zvlá, poaduje
vydavatel SASE. Manaerem diplomu je DH1PAL

EU  PX  A (European Prefixes Award)
Jedná se pìtibarevný diplom na lesklém 250 gr. kartonu.
Základní diplom se vydává za spojení potvrzená QSL se 100
rùznými prefixy Evropy, s doplòovacími známkami za kadých
dalích 50 prefixù. Platí spojení po 1.1.1969 dle seznamu prefixù platných pro DXCC èi WAE. Diplom se vydává bez ohledu
na druh provozu a pouité pásmo. Zvlátní diplom lze vak
vydat pouze za CW spojení nebo za spojení uskuteènìná pouze na VKV. Doplòovací známky, pokud jsou ádány spolu
s diplomem jsou zdarma, pokud se ádá zvlá, poaduje vydavatel SASE. Manaerem diplomu je DJ8VC.

WGLC (Worked German Large Cities)
Diplom je ètyøbarevný, titìný na lesklém 250 gr. kartonu.
Vydává se za spojení se stanicemi z velkých mìst Nìmecka.
Platí spojení po 1.1.1969. Diplom se vydává zvlá za CW,
nebo bez ohledu na druh provozu ve 3. tøídách. Na krátkých
vlnách je pro 3. tøídu potøeba navázat spojení se stanicemi ve
20 mìstech, pro 2. tøídu ve 40 mìstech a pro 1. tøídu v 60
mìstech SRN.
Diplom se vydává zvlá za VKV a pro splnìní jednotlivých
tøíd je potøeba 20, 30 nebo 40 mìst. Manaerem diplomu je
DK7ZT.
Seznam mìst platných pro diplom WGLC: Aachen, Augsburg, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn,
Bottrop, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz,
Cottbus, Darmstadt, Dessau, Dortmund, Dresden, Düsseldorf,
Duisburg, Erfurt, Erlangen, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg,
Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Göttingen, Hagen, Halle/Saale,
Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne,
Hildesheim, Ingolstadt, Jena, Keiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Leverkusen,
Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim/Ruhr, München, Münster, Neuss,
Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Oldenburg, Osnabrück,
Paderborn, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Rheydt, Rostock, Saarbrücken, Salzgitter,
Schwerin, Siegen, Solingen, Stuttgart, Trier, Ulm, WanneEickel, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Witten, Wolfsburg, Würzburg,
Wuppertal, Zwickau.

TMA (Two Modes Award)
Diplom se vydává za spojení s 50 stanicemi telegrafním
provozem v 50 rùzných zemích DXCC vech 6 kontinentù a 50
stanicemi SSB provozem ze stejných zemí. Diplom je tøíbarevný a jeho manaerem je DL4OAY.
VEOBECNÉ INFORMACE
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IAPA (International Airport Award)
Diplom je estibarevný, titìný na 250 gr. chrólesklém kartonu. Svým grafickým provedením je jedním z nejhezèích
svìtových diplomù. Pro jeho splnìní je nutné vlastnit QSL
s datem po 1.1.1973 z 50 rùzných mìst, která mají letitì pro
mezinárodní linky. Ze zemì adatele mùe být zastoupono
pouze jedno mìsto (1 QSL). V ádosti musí být uvedena mìsta ze vech kontinentù. Diplom lze vydat za spojení pouze
telegrafní,nebo MIX (bez ohledu na druh provozu a pásmo).
Manaerem je DL8JS.

FAMILIA AWARD
K získání tohoto diplomu je tøeba docílit alespoò 100 bodù
za spojení po1.1. 1980 se èleny radioamatérských rodin. Za
dva rodinné pøísluníky se poèítají 2 body (napø. otec a syn),
za 3 pøísluníky 3 body, atd. Vichni èlenové rodiny pro tento
diplom vak musí mít vlastní povolení, èili nelze zapoèítat spojení s rodinnými pøísluníky - operátory klubovních stanic. Druh
provozu a pásmo nerozhoduje, lze vak poádat o zvlátní
diplom za spojení pouze CW,nebo za spojení na VKV. Diplom
je pìtibarevný a jeho manaerem je DL4OAW.

W  DX  S (Worked DX Stations)
Jedná se o jeden z nejtìíh diplomù. Vydává se za spojení s DX stanicemi po 1. 1. 1964 za následujících podmínek:
1. Tøída za QSO s 2.000 DX stanicemi, z toho nejménì
100 na 40 metrech a 20 na 80 m.
2. Tøída za QSO s 1.000 DX stanicemi, z toho nejménì
50 na 40 metrech a 10 na 80 m.
3. Tøída za QSO s 500 DX stanicemi, z toho nejménì 50
na 40 nebo 80 metrech.
4. Tøída za QSO s 200 DX stanicemi, z toho nejménì 20
na 40 nebo 80 metrech.
Diplom se vydává bez ohledu na druh provozu, nebo speciálnì za CW. Diplom je titìn ètyøbarevnì na 250 gr. kartonu
a jeho manaerem je DL8JS.

GERMANY AWARD
Na poèest sjednocení Nìmecka se pro tento diplom zapoèítávají spojení po datu sjednocení, tj. po 3. 10. 1990. Pro
ádost o diplom je tøeba mít potvrzeno po 5 spojeních se stanicemi kadé spolkové zemì a to nejménì na 2 pásmech.
Celkovì tedy 80 stanic. Diplom se vydává bez ohledu na pásma, nebo lze zaádat o diplom pouze za CW, nebo VKV
spojení. Diplom je pìtibarevný, na chromlesklém kartonu a jeho
manaerem je DL1YCA.
Seznam spolkových zemí pro diplom: (v závorce uvedené
pøísluné DOK) Baden-Württemberg (A,P) Niedersachsen (H,I)
Bayern (B,C,T,U) Nordrhein-Westfalen (G,L,N,O,R) Berlin (D)
Rheinland-Pfalz (K) Brandenburg (Y) Saarland (Q) Bremen
Sachsen (S) Hamburg Sachsen-Anhalt (W) Hessen (F)
Schleswig Holstein (M) Mecklenburg-Vorprommern (V) Thüringen (X)

DIG ZODIAK 270
Tento diplom se vydává specielnì za provoz na VKV pásmech.Pro jeho získání, pøípadnì pro získání kadé z 11
doplòovacích známek je zapotøebí docílit 50 bodù v èasovém
období jednoho znamení zvìrokruhu. Tato období a znamení
jsou: vodnáø (21. 1.19. 2.), lev (23. 7.23. 08.), ryby (20. 2.
20. 3.), panna (24. 8.23. 09.), skopec (21. 3.20. 4.), váhy
(24. 9.23. 10.), býk (21. 4.20. 5.), tír (24.10.22.11.), blíenci (21. 5.20. 6.), støelec (23. 11.21. 12.), rak
(21. 6.22. 7.), kozoroh (22.12.20. 1.).
První doplòovací známka za období ve kterém jsme diplom splnili bude na diplom vylepena automaticky. Diplom je
ètyøbarevný, jednotlivé doplòovací známky jsou zlaté s vyobrazením pøísluného znamení zvìrokruhu. Doplòovací známky
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mohou být plnìny bez ohledu na poøadí v libovolném roce
a diplom je kompletní se vemi 12 známkami. Diplom lze plnit
zvlá za SSB i CW ve stejném období. Spojení se hodnotí 1
bodem na 144 MHz SSB, 2 body na 144 MHz CW, 3 body na
432 MHz SSB a 4 body na 432 MHz CW.Kadá znaèka protistanice se smí v uvedeném období objevit v ádosti pouze
jednou, bez ohledu na pásmo, èi druh provozu. Nelze zapoèítat spojení navázaná v jakémkoliv závodì (tedy ne, ani v naem
provozním aktivu). Pokud bude diplom vydán pouze za telegrafní spojení, bude doplnìn zlatou známkou CW, rovnì tak
pokud bude plnìn pouze v pásmu 432 MHz bude doplnìn zlatou známkou VHF. Pro ádost o diplom a jednotlivé doplòovací
známky jsou zvlátní formuláøe, které si oproti SASE a 1 Kè
za list mùete objednat u pøedsedy DIG OK sekce. Poplatek
za vydání diplomu je stejný jako u ostatních DIG diplomù. Doplòovací známky jsou zdarma, vydavatel pouze poaduje zaslat
obálku s vlastní adresou a známkou (SASE), nebo obálku
s adresou a 1 IRC na úhradu potovného (SAE).Pro tento diplom a známky není tøeba vlastnit QSL, zasílá se jen ádost
ovìøená èlenem DIG, nebo 2 koncesionáøi. Za SASE, èi SAE
+ 1 IRC lze ádat i o více známek najednou. Manaerem diplomu je DF8BQ.

DIG  DIPLOM 77
Pro tento diplom platí spojení po 1.1.1977. Je tøeba vlastnit QSL lístky od 77 èlenù DIG, minimálnì ze 7 zemí DXCC.
Z jedné zemì mùe být maximálnì 7x7, èili 49 QSL. Diplom
se vydává zvlá za CW, VKV nebo MIX - bez ohledu na pásmo a druh provozu. Diplom je ètyøbarevný na lesklém kartonu
a jeho manaerem je DL4OAY.

DIG  CEPT  DIPLOM
O tento diplom mohou ádat radioamatéøi vysílaèi i posluchaèi, kteøí vlastní QSL lístky od nejménì 77 stanic, pracujících
s koncesí CEPT, na území alespoò 7 zemí. Vydává se za spojení bez ohledu na pásmo a druh provozu. Diplom je
vícebarevný a spolu s ním obdrí adatel bezplatnì samolepku CEPT velikosti 17,5 × 18 cm, vhodnou na okno automobilu.
Znaèky stanic platných pro CEPT jsou ve tvaru napø. OK/
DL1JBN/m, OK/SP3STC/p, DL/OK1AR/m apod. Manaerem
diplomu je DL9HC.
V souèasné dobì koncese CEPT platí v následujících zemích: DL, EA, EI, ES, F (vechny zemì a teritoria), G (vechny
zemì G...), HA, HB, HB0, I, LA (a té JW a JX), LX, OE, OH,
OH0, OK, ON, OX, OY, OZ, PA, SM, SV (a té SV5 a SV9), TK
a 3A.

Diplomy vydávané jednotlivými sekcemi
W  DIG  OK
Tento diplom je vydáván èeskou sekcí DIG klubu. Diplom
se vydává jak vysílaèùm, tak posluchaèùm, za spojení, potvrzená QSL, se èleny DIG z Èeské republiky. Lze získat diplom
v barvì modré za spojení na KV, nebo barvì zelené za spojení na VKV. Pøi splnìní podmínek diplomu pouze telegrafním
provozem je diplom doplnìn zlatou kulatou známkou CW. Pro
3. tøídu diplomu na KV je tøeba získat 10 stanic, pro 2. tøídu 20
stanic a pro 1. tøídu 40 stanic. Na VKV je tøeba pro jednotlivé
tøídy získat 5, 10,nebo 20 stanic. Zasílá se pouze seznam QSL
potvrzený 2 koncesionáøi, nebo 1 èlenem DIG. Stanice musí
být seøazeny podle DIG èísla a kadý èlen mùe být se svým
èíslem zapoèítán pouze jednou bez ohledu na znaèku pod kterou vysílal. Poplatek za vydání diplomu je pro èeské
a slovenské stanice 50 Kè. Manaerem diplomu je: OK1RR,
Ing. Martin Kratoka, Vyehradská 45, 128 00 Praha 2.
Èleny DIG OK sekce a tím i stanicemi platnými pro diplom
jsou:
OK1AHI
OK1AKU
OK1AL
OK1AMU

1066
2000
3136
0236

OK1AOU
OK1AR
OK1AU
OK1AW

5170
0694
4934
4938
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OK1AXB
OK1AYC
OK1AYD
OK1BA
OK1BB
OK1CV
OK1CZ
OK1DCE
OK1DG
OK1DKR
OK1DKS
OK1DLA
OK1DMM
OK1DNG
OK1DOY
OK1DRQ
OK1DVK
OK1DZ
OK1EP
OK1FAU
OK1FCA
OK1FED
OK1FIW
OK1FJS
OK1FKV
OK1FNX
OK1FO
OK1FR
OK1HC
OK1HCA
OK1HJ
OK1IAS
OK1IKE
OK1IR
OK1JKR
OK1JN
OK1KI
OK1KL
OK1KZ
OK1LV
OK1MD
OK1MNV
OK1MO

4861
5108
4868
2114
4353
5257
1995
0095
5146
3431
1347
4958
1323
0604
5357
5129
1996
5507
1545
5351
1734
5159
3941
1518
4865
5402
5181
0785
4972
5682
5624
4890
0771
5447
4795
2557
4949
5143
0989
1794
5178
1291
0078

OK1MQY
OK1MTN
OK1OM
OK1RR
OK1RV
OK1TJ
OK1UYL
OK1VEI
OK1VSL
OK1WU
OK1XC
OK1XN
OK1XTN
OK1XV
OK1YR
OK2BCH
OK2BIQ
OK2BJU
OK2BKH
OK2BMS
OK2BOB
OK2BPF
OK2BQB
OK2BVX
OK2BXR
OK2FD
OK2JK
OK2ON
OK2PBR
OK2PDE
OK2PFN
OK2PJD
OK2PKY
OK2PO
OK2PSJ
OK2QX
OK2TZ
OK2UXY
OK2YL
OK2ZC
OL5DIG
OK1-13188
OK2-19092

5640
5200
2432
1994
5161
2910
4777
2795
5660
4874
0965
1465
5201
4762
0831
0915
1219
1563
1993
0220
2594
1290
0867
3671
5055
0902
1457
3943
5496
3266
3378
4877
5519
4049
1646
1796
1110
4732
3478
5550
5500
1102
3817

QSL platí bez èasového omezení a platí i QSL na bývalé
znaèky èlenù. Proto se mùete podívat i po QSL:
OK1AJN
OK1ALQ
OK1ANE
OK1AQF
OK1ARD
OK1ARH
OK1AUJ
OK1AWQ
OK1AXV
OK1AYQ
OK1BLC
OK1DCW
OK1DDR
OK1DGN
OK1DKW
OK1DWU

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

OK1JN
OK1AL
OK1KL
OK1MO
OK1TJ
OK1AR
OK1AU
OK1AW
OK1XV
OK1LV
OK1BA
OK1RR
OK1OM
OK1DG
OK1CZ
OK1WU

OK1FKI
OK1FOI
OK1FRR
OK1HCH
OK1IBF
OK1JIK
OK1PEG
OK2BEE
OK2BFX
OK2BIH
OK2BLC
OK2BLG
OK2BYL
OK2PEG
OK4AWQ
OL5DIG

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

OK1KI
OK1FO
OK1RV
OK1HC
OK1FR
OK1GR
OK1MD
OK2ZC
OK2ON
OK2JK
OK1BA
OK2FD
OK2YL
OK1MD
OK1AW
OK5DIG

Pro diplom platí i QSL od zemøelých bývalých èlenù:
OK1AEH 0682 do 01.99
OK1AKM 0649 do 02.85
OK1AMV 0734 do 12.76
OK1APS 1146 do 01.95
OK1DMS 2982 do 01.98
OK1DWE 3366 do 12.90
OK1FF 1120 do 07.84
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OK1GA 2708 do 04.85
OK1GR 5062 do 10.98
OK1HP 3019 do 05.87
OK1JMW 1575 do 12.81
OK1SZ 4948 do 05.96
OK2BRR 1159 do 01.90
a do data 31.12.1992 platí i QSL následujících stanic
OK3BG
OK3CAU
OK3CFF
OK3CKA
OK3CND
OK3CTX
OK3EA
OK3EE
OK3FON
OK3IAG
OK3IF

0271
1519
3678
2965
4124
4216
0140
0251
1022
1672
0512

OK3IQ
OK3MB
OK3TAY
OK3THM
OK3TUM
OK3YCA
OK3YEB
OK3ZWX
OK3-4592
OK3-16725

1455
0707
2367
4167
4899
0933
1616
4168
1486
2501

W  DIG  OE
Tento diplom vydává Rakouská sekce DIG klubu vem radioamatérùm vysílaèùm i posluchaèùm ve dvou tøídách, bez
ohledu na pásmo èi druh provozu. Zvlátní diplom lze vak
získat za výhradnì telegrafní spojení, èi výhradnì za spojení
na VKV. Jednotlivé tøídy jsou za QSL od 10 a 20 èlenù OE-DIG
sekce. Poplatek za vydání diplomu je 10 IRC a zasílá se na
adresu manaera, jím je OE1SIW.

W  DIG  PA
Vydává Holandská sekce DIG klubu vem amatérùm vysílaèùm a posluchaèùm za spojení se èleny sekce po 1. lednu
1984. Je tøeba vlastnit 20 QSL od rùzných èlenù sekce, bez
ohledu na pásmo a druh provozu. Poplatek za vydání diplomu
je 10 IRC a zasílá se na adresu manaera, jím je PA0MTJ.

W  DIG  HB
Tento diplom vydává vícarská sekce DIG klubu vem radioamatérùm vysílaèùm i posluchaèùm za spojení se svými
èleny, bez ohledu na pásmo èi druh provozu. Zvlátní diplom
lze vak získat za výhradnì telegrafní spojení, èi výhradnì za
spojení na VKV. Na KV je nutno získat 15 bodù, pro VKV diplom staèí 8 bodù, pøièem klubová stanice HB9DIG platí za 3
body, dritelé trofejí a plaket za 2 body a ostatní èlenové 1 bod.
ádost, spolu s poplatkem 10 IRC se zasílá na adresu vydavatele, jím je HB9DDZ.

W  DIG  S5
Diplom vydává Slovinská skupina DIG èlenù vem radioamatérùm vysílaèùm i posluchaèùm za spojení se svými èleny,
na vech pásmech a vemi druhy provozu. Diplom se vydává
vzlá za KV a VKV. Klubová stanice S50DIG se poèítá za 2
spojení. Na KV je potøebných 6 QSO, na VKV 2 QSO. ádost,
spolu s poplatkem 10 IRC (10DM, 7USD) se zasílá na adresu
vydavatele, jím je Joe Samec, S51WO, Na ancach 114,
SL-2390 Ravne na Korokem, Slovenia. Èleny skupiny DIG
ve Slovinsku jsou: S50A (S52AA), S50O (S59VM), S50R
(S51SO) S51T (S51TW), S51AG, CF, CM, CQ, DO, DQ, NU,
QI, RU, SS, US, WO, WP, WS, ZY, S52AM, HO, QM, S53EO,
S57AX, DX, KF, LF, TTI, S58AL, MU, S50DIG.

W  DIG  R
Tento diplom vydává Ruská sekce DIG klubu vem radioamatérùm vysílaèùm i posluchaèùm za spojení se svými èleny
po datu 1.kvìtna 1996, bez ohledu na pásmo èi druh provozu.
Nae stanice musí navázat spojení minimálnì s 10 èleny Ruské sekce. Zasílá se potvrzený GCR list s poplatkem 15 DM
VEOBECNÉ INFORMACE
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(10 IRC, 8 USD) na adrersu Slava Markov, RX1AB, c/o Boris
Gnoussov, OH5RT, P.O.BOX 64, FIN-53101 Lappeenranta,
Finland.

WORKED DIG MEMBER UKRAINE
Diplom vydává Ukrajinská skupina DIG èlenù vem radioamatérùm vysílaèùm i posluchaèùm za spojení se svými èleny,
bez èasového ohranièení.Kadé spojení s ukrajinským èlenem
DIG lze zapoèítat pouze jednou. Èeské stanice musí získat 20
bodù, pøièem EM5DIG je za 3 body, dritel trofeje nebo plakety je za 2 body a ostatní èlenové po 1 bodu. Diplom se
vydává: a) pouze CW; b) pouze MIX (rùzné druhy provozu
a pásma); c) pouze VKV Vzhledem k problémùm s potou na
Ukrajinì (vykrádání zásilek) se ádost spolu s poplatkem
10 DM èi 10 IRC nebo 7 USD posílá na DF8KY, Karl-Josef
Mauel, Schulstr. 34, D  53947 Nettersheim, Germany.
Mimo uvedené diplomy vydává DIG jako vyí ocenìní
soustavné radioamatérské práce jetì následující trofeje
a plakety.

DIG TROPHY
Tuto trofej mùe získat pouze jedenkrát kadý koncesovaný amatér vysílaè, nebo posluchaè, který získal nejménì 4
rùzné diplomy z výe uvedených, nebo DIG døíve vydávaných
(Actio 40 v letech 1977 a 1980 a diplom 1 000 000 vydávaný
do roku 1992) a dále získá nejménì 500 bodù za spojení se
èleny DIG. Kadý èlen DIG se hodnotí 1 bodem, dritelé trofejí a plaket 2 body a klubovní stanice DIG 3 body. Dritelé
trofejí a plaket jsou v DIG listinì zvlá oznaèeni. Klubovými
stanicemi DIG jsou v souèasné obì: DA0DIG, DF0DIG,
DK0DIG, DL0DIG, DL0DSE, DL0XYL, DL0YL, EM5DIG,
HB9DIG, LX9DIG, OE1XDC, OL5DIG, PI4DIG, R1DIG,
SP0DIG, S50DIG, 4X4DIG. S kadým èlenem lze zapoèítat
pouze 1 spojení, bez ohledu na pásmo, druh provozu a znaèku pod kterou pracoval. Seznam èlenù lze získat po domluvì
s pøedsedou DIG OK sekce, a u v titìné formì, nebo ve
formì databáze pro poèitaè.
Trofej je 400 gr. tìký mosazný talíø na stìnu, zelenì patinovaný, s gravírovanou znaèkou dritele. Lze ji získat na
základì ádosti a pøiloeného poplatku u manaera DL9XW.
Poplatek za vydání trofeje je uveden níe.

DIG UKW PLAKETTE
Toto ocenìní mùe získat kadý koncesovaný amatér vysilaè nebo posluchaè, který získal nejménì 3 DIG diplomy
výhradnì na VKV a mimo to získal za spojení se èleny DIG na
VKV minimálnì 250 bodù. Bodování je shodné s bodováním
pro DIG Trophy. Plaketa je 400 gr. tìkáv barvách modré a zlaté
s moností zavìení na stìnu. Na plaketì je vygravírována
znaèka dritele. Lze ji získat na základì ádosti a pøiloeného
poplatku u manaera DL9XW. Poplatek za vydání trofeje je
uveden níe.

DIG CW PLAKETTE
Toto ocenìní mùe získat kadý koncesovaný amatér vysilaè nebo posluchaè, který získal nejménì 3 DIG diplomy
výhradnì telegrafním provozem a mimo to získal za spojení
se èleny DIG na CW minimálnì 250 bodù. Bodování je shodné s bodováním pro DIG Trophy. Plaketa je 400 gr. tìká,
v barvách èervené a zlaté s moností zavìení na stìnu. Na
plaketì je vygravírována znaèka dritele. Lze ji získat na zá-
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kladì ádosti a pøiloeného poplatku u manaera DL9XW.
Poplatek za vydání trofeje je uveden níe.
Pro výeuvedené plakety a trofej je stanoven pro zahranièní stanice jednotný poplatek ve výi 40 DM nebo 27 USD.
Vzhledem k tomu, e na tomto poplatku se nemalou mìrou
podílí vysoké potovné ze SRN do zahranièí, bylo stanoveno, e pokud si adatel pøevezme trofej nebo plaketu
osobnì, sníí se poplatek na 25 DM. OK1AR po domluvì
se sekretáøem DIG, DJ8OT, trofeje a plakety pro èeské stanice pøebírá za tento sníený poplatek. Èili  poplatek za
tyto trofeje a plaketu pro nae stanice èiní pouze 25 DM.
Jako ádosti o trofeje a plakety, pøípadnì o diplom
a doplòovací známky W  DIG  M lze vyuít pøímo èlenskou listinu DIG,která je uzpùsobena pro zanesení údajù
o spojeních s jednotlivými èleny DIG.

DIG TROPHY 1000
Toto nejvyí ocenìní DIG se vydává zdarma, aèkoli její
hodnota je okolo 160 DM. Tuto trofej mùe získat kadý koncesovaný amatér vysílaè nebo posluchaè, který vlastní vechny
výeuvedené plakety, trofej a diplomy v nejvyích tøídách.
Není vak zapotøebí vlastnit diplomy vydávané jednotlivými
sekcemi. Dále musí vlastnit QSL lístky od nejménì 1000 èlenù DIG. ádosti se seznamem diplomù, jejich èísly
a seznamem QSL od minimálnì 1000 èlenù DIG se zasílají na
adresu manaera, jím je DL9XW. Jedná se o velice pìknou
a masívní støíbrnì-mosaznou plastiku na letìném ulovém
podstavci s gravírovanou znaèkou a jménem dritele. Získání
této trofeje je velice obtíné, o èem svìdèí fakt, e za 24 let
trvání DIG ji získalo pouze 90 radioamatérù a u nás ji má pouze OK1AR.
Vzhledem k tomu, e v SRN dolo 1. 7. 1998 ke zmìnì
potovních smìrovacích èísel, uvádím zde novì adresy èinovníkù a manaerù DIG. Tím také pozbývají platnosti vekeré
adresy publikované døíve v radioamatérských èasopisech.

1. místopøedseda a manaer CEPT diplomu:
DL9HC
Wolfgang Landgraf
Weidenstr. 18, D  68526 LANDENBURG

2. místopøedseda a øídicí SSB rundy:
DJ0VZ
Hans Pollak
Rüther Str. 18 D  53925 KALL

3. místopøedsda a manaer IAPA a WDXS:
DL8JS
Walter Hymmen
Postfach 19 25 D  32219 BÜNDE

DIG sekretáø:
DJ8OT
Eberhard Warnecke
Postfach 10 12 44 D  42512 VELBERT

manaer WGLC diplomu:
DK7ZT
Bernd Müller
Weitershäuser Str. 11 D  35041 MARBURG

manaer TMA, Familia Award a DIG 77:
DL4OAY
Walter Koch
Uhlenhorst 9 D  29690 LINDWEDEL
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manaer W  DIG  M a doplò. známek:
DH1PAL
Werner Theis
Tilsiter Str. 16 D  EUSKIRCHEN

manaer EU  PX  A a doplò. známek:
DJ8VC
Alfons Niehoff
Ernst-Hase-Weg 6 D  48282 EMSDETTEN

manaer Germany Award:
DL1YCA
Dieter Petring
Brüderstr. 52 D  32584 LÖHNE

manaer DIG trophy, CW a UKW plaketa:
DL9XW
Hans-Peter Günther
Postfach 14 06 D  48504 NORDHORN

manaer Zodiak 270:
DF8BQ
Dieter Weckmann
Alte Reihe 28 D  27313 DÖRVERDEN

manaer DIG závodù a soutìí:
DF2KD
Karl-Dieter Heinen
Postfach 221 D  53922 KALL

pøedseda DIG sekce HB a manaer W  DIG  HB:
HB9DDZ
Nick Zinsstag
Salmendoerfli 568 CH  4338 Rheinsulz

pøedseda DIG sekce OE a manaer W  DIG  OE:
(OE1SIW zemøel, èeká se ustanovení nového)

pøedseda DIG sekce OK:
OK1AR
Zdenìk Øíha
Partyzánská 94 441 01 PODBOØANY

manaer diplomu W  DIG  OK:
OK1RR
Ing. Martin Kratoka
Vyehradská 45 128 00 PRAHA 2

pøedseda DIG sekce PA:
PA3HEN
Theo J. Kindts
Monteverdistraat 73 NL  1447 NC PURMEREND

Moná, e hlavnì zaèíjícím radioamatérùm, se budou zdát
nìkteré z podmínek sloité. Ale DIG pøedstavuje pièku lovcù
diplomù a propracovat se do ní nemùe být zas tak jednoduché. Proto doporuèuji zaèínat se získáváním diplomù
jednoduích a levnìjích, u nich si osvojíme mimo jiného
i vedení nezbytné administrativní práce a úèelové èinnosti na
pásmech. Zde bych si dovolil pouít pasá z knihy OK2QX.
Kromì QSL lístkù od protistanic jsou diplomy jediným uznáním za mnohdy vyèerpávající práci na pásmech. Nìkdo pracuje
pracuje tøi roky a diplomy by mohl spoèítat na prstech jedné
ruky, jiný jich má za stejnou dobu i sto. Kdo má o diplomy
zájem musí se øídit urèitými zásadami, aby jeho práce na pásmech byla úèinná a pøitom zábavná. Zpoèátku je vhodné
navazovat spojení se vemi dostupnými stanicemi, tj. asi 3000
a 5000 spojení. Zdá se to snad být mnoho, ale staèí jen úèastnit se vech závodù, kde se v krátké dobì uskuteèní znaèný
poèet spojení. Rozhodnì bìhem jednoho dne více ne
v normálním provozu za celý týden. Není tøeba se obávat, e
malý výkon bude pøíèinou neúspìchu. Na první místo není
moné myslet, ale silné stanice, jim záleí na umístìní nás
budou sami hledat, tøeba jako dobrý násobiè. A právì tyto stanice, umísující se na pøedních místech, jsou èleny rùzných
klubù, jako jsou DIG, TFC, QCWA apod., a spojení s nimi jsou
pro získání mnoha diplomù potøebná. Máme-li urèitý základ,
tj. asi 5000 spojení, peèlivì si podle seznamu diplomù vypíeme potøebné stanice. Podle pøehledu pak zjistíme, e podmínky
nìkterých diplomù máme ji splnìny a mùeme o nì zaádat.
U dalích naopak zjistíme, e nám nìkteré sptanice chybí.
O tìchto stanicích si udìláme pøehled a pak nastane druhá
etapa práce na pásmech.Spoèívá doslovnì v detektivní práci pøi hledání potøebnách zemí, stanic, èlenù klubù apod. Opìt
se vyplatí, úèastnit se závodù, pøi nich vak nejedeme na
výsledek,ale vybíráme si stanice na kterých nám záleí. Mimo
to se podle druhu zamìøení zùèastòujeme kroukù, kde se
mohou potøebné stanice vyskytovat. V tomto èlánku naleznete termíny konání DIG kroukù, v radioamatérských èasopisech
naleznete e své krouky mají i stanice IPA, Conveniat
a dalích klubù. Musíme hlavnì dobøe poslouchat reagovat
na ve, co se na pásmech objeví a co je pro nás potøebné.
Vyplatí se sledovat radioamatérský tisk a vysílání ústøedních
stanic radioamatérských organizací, které mnohdy informují
o krátkodobých soutìích, kde jedním z cílù bývá monost
získání diplomù za spojení s urèitými stanicemi. Zásadnì vak
zasíláme QSL lístky za kadé spojení novým druhem provozu, nebo na jiném pásmu a pokud tak neèiníme hned po
spojení, QSL lístky protistanicím potvrzujeme. Vdy toté my
oèekáváme od nich.
Na závìr vem pøeji hodnì radosti z radioamatérské èinnosti, z dolých QSL a diplomù a astný lov.
73 a 77

manaer diplomu W  DIG  PA:
PA0MTJ
Marten De Jong
de Damen 13 NL  8701 ZN BOLSWARD

pøedseda DIG sekce Ukrajiny:
UY5AA
Igor Mokhov
P.O.BOX 8, 244014 SUMY-14, UKRAINE

pøedseda DIG sekce Ruska:
UA1DJ
Boris Gnousov
P.O.BOX 21 197022 St. Peterburk, RUSSLAND
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Diplom NEPTUN
Radioklub OK2KOE
Radioklub OK2KOE ve spolupráci s radioamatéry ijicími v oblasti rozvodí moøí Èerného a Baltského, udìlí diplom za navázaná a potvrzená spojení s uvedenými mìsty: Bruntál, Budiov nad Budiovkou, Dvorce, Moravský Beroun, Rýmaøov a Vítkov,
koncesionáøùm i posluchaèùm na KV i VKV.
O diplom mouhou ádat dritelé QSL lístkù za spojení s uvedenými mìsty. Mohou být pouity QSL lístky od roku 1960, kdy byl
zøízen radioklub OK2KOE. Spojením se stanicí OK2KOE nebo OK2KOE/p, mùe být nahrazeno libovolné mìsto. Zahranièním
uchazeèùm staèí spojení se tøemi mìsty. V rámeèku pod znakem mìsta bude uvedena znaèka se kterou bylo pracováno.
Diplom bude vydán na základì pøedloených QSL lístkù nebo jejich seznamu, potvrzeného dvìmi koncesionáøi. ádosti o diplom
vyøizuje Vilda Kopøiva, Partyzánská 320, Dvorce, 793 68. Poplatek za diplom je 50 Kè.
Na spolupráci se tìí a mnoho pìkných záitkù na pásmu pøeje kolektiv OK2KOE.

Obr. 1 Diplom NEPTUN
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Jak pracovat na DX clusteru?
Ing. Martin Kratoka, OK1RR, ok1rr@qsl.net
Základní vlastnosti nejrozíøenìjích druhù software, které se pouívají na DX clusteru, byly ji nìkolikrát popsány.
Výèet samozøejmì není úplný a nezahrnuje dalí druhy ménì
rozíøeného programového vybavení. Místo dalího popisu
software. vlastností a pøíkazù bude úèelnìjí shrnout provozní poznatky a zásady, jejich dodrování uivateli zajistí
maximální efektivitu práce a pøispìje k dobré reprezentaci èeských radioamatérù ve svìtì.
DX cluster je sítí nódù, vzájemnì propojených køehkou
pavuèinou linek. Lze øíci, e drí pohromadì silou vùle - pøedevím vùle sysopù, ale i svých pravidelných uivatelù.
Pokusme se podívat se na jeho funkci. Schematicky lze cluster znázornìn na obr. 1.

Obr. 1 Konfigurace DX clusteru
Konfigurace ovem není dána, není konstantní a neustále
se mìní. Nestabilita je zpùsobena nestabilitou linek PR i vlivy
software na jednotlivých nódech. Kadý nód, pøedstavovaný
v obrázku koleèkem, je vìtinou komplikovaným soustrojím,
sloeným z obvyklého nódu sítì, který obhospodaøuje uivatelské vstupy. Vìtinou zde bývá také BBS, nìkdy gateway èi
dalí zaøízení sítì PR. Mnoství a kvalita informací, které dostávají uivatelé pøipojení k nódu clusteru, závisí pøedevím
na pøipojení lokálního nódu k síti clusteru.
Sí clusteru má nìkteré charakteristické vlastnosti:
1. Nód poskytuje øadu informací automaticky, on-line
a bez vyádání.
2. U vìtiny odesílaných zpráv je zajitìn automatický
forward, tj. není nutné forward pøi odeslání zprávy
uvádìt. Má-li uivatel monost forward ovlivnit, mívá
k dispozici zpravidla pouze dvì monosti: zpráva se
objeví pouze u úèastníkù, pøipojených k lokálnímu nódu
(tj. nódu, kam je pøipojen odesilatel), nebo je rozíøena po celé síti (pøirovnat to lze k forwardu
@lokální_BBS èi @EU). Zde je tøeba mít na pamìti
zásadní rozdíl oproti BBS - pokud napíete nìjaký
nesmysl do rubriky OKINFO èi FORUM, v podstatì
o nic nejde. Mùete nejvý nìkoho natvat a sobe udìlat ostudu, ostatní tím vak nepokodíte. Pokud je
nesmysl odeslán @WW, je to o nìco horí, nicménì
si tento nesmysl pøeètou jen ti, kteøí si jej vylistují
a dobrovolnì se rozhodnou jej èíst. Na clusteru vak
jde o nìco jiného - vá nesmysl automaticky, bez vyádání vyskoèí na obrazovkách nìkolika stovek
momentálnì pøipojených uivatelù.. Je tedy pochopitelné, e pøesáhne-li poèet neuiteèných èi
nesmyslných informací únosnou míru, cítí se øada
uivatelù clusteru být tìmito nesmysly obtìována
a ostuda je na bíledni.
3. Významným kvalitativním parametrem je pøipojení
uvaovaného nódu do sítì, tj. jeho rozsah a rychlost.
4. Na topologii sítì clusteru jsou kladeny pomìrnì pøísné poadavky. Musí být dodrena hvìzdicovitá
struktura, jak naznaèuje obrázek (výjimkou je systém
CLX, který se vak roziøuje a v poslední dobì). VySborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

tvoøí-li se v nìkterém místì smyèka, mohou data v této
smyèce cirkulovat, co vede k neúmìrnému zatíení
sítì v postieném místì s moností jejího zhroucení.
5. Kadý nód je významným zdrojem (sbìrným místem)
informací, které jsou dále íøeny po celé síti clusteru.
Z uvedených vlastnosti vyplývají i zásady údrby sítì clusteru. Pøedevím je nutné hlídat prùchodnost dat sítí, rozsah
a rychlost pøipojení, topologii sítì (zvlátì smyèky) a v neposlední øadì také informace, pøicházející z daného místa. K tomu
má sysop k dispozici celou øadu nástrojù. Proto také mívá kadý
nód clusteru vìtinou víc ne jednoho sysopa; aspoò jeden
z nich musí mít velmi dobré provozní znalosti (tím je mylen
DX a závodní provoz).
Vyskytne-li se v nìkterém místì sítì problém, je nutné postienou èást izolovat a pøipojení povolit a po jeho vyøeení.
Provoz clusteru pøedstavuje znaènou zátì pro celou sí PR,
je proto nutné hlídat (regulovat) i mnoství a kvalitu (význam)
pøenáených informací. V tom je ale jeden z nejvìtích problémù.
Nìkteøí sysopové regulují i rozsah clusteru. Èasto se setkáme s tvrzením, e nemá smysl mít co nejvìtí (celoevropský)
cluster - je tøeba respektovat podmínky íøení; co je slyet napø.
ve Skandinávii, nebude slyet v Itálii. Dle mého názoru je tento pøístup opodstatnìný jen v krajních pøípadech, napø. LA 
IS0, EI  YO apod. V naí støedoevropské poloze mívají význam jak spoty ze Skandinávie a britských ostrovù, tak
i z Balkánu.
Konkrétní konfigurace clusteru mùe vypadat napø. takto:
PacketCluster Node Configuration:
Node Connected nodes
OK0DXB-7 OK0DXI
DB0ERF-6 DB0JES-4
DB0FHK-6
DB0MDX
DB0EAM-4
F6KDF-3
GB7DXH
GB7DXI
DB0BID-6
DB0HFT-9

9A0CRB
DB0BDX
PI8DXT
SR2DGD-7
DB0HOT-8
F5UHX-3
LX0PRG
F6KOU-3
DB0GOS-6
GB7DXD

SR6DXC
DB0HSK-9
PI8DXW
DL1RF-10
DB0HDF-2
DB0BQ-6
F6KIF-3
GB7YDX
GB7DXM
GB7DXC

SR4DON-4
DB0NOS-6
SR1DXC
DB0SPC-8
HB9W-8
ON0DXK
F5PCX-3
HB9CGB-8
DB0RDX-9

SR2BOX-6 OM0PDX
SR3DPO-7 SR3DPO
SR3DXC
DB0IDN-15
DB0FDX-8 HB9W-2
HB9OK-6 HB9IAC-8
F6KCE-3 DB0HRO-6
GB7BPQ
ON0DXB
DB0ABH-15 DB0ZWI-8
GB7DXK
DB0BCC

Z ní je patrné, e máme k dispozici spoty jak z Anglie, Francie, tak i z 9A a naopak spoty, anonce i dalí hláení (WWV,
WX apod.) od nás mohou vyuít úèastníci provozu na DX clusteru v tìchto zemích. Toté platí i pro ostudu znaèky OK, která
se v tìchto zemích íøí rychlosti stejnou, jako vekeré nae
dobré skutky.

A nyní nìco o moných problémech:
 smyèky  mohou je zpùsobit nezkuení sysopové ve
snaze zajistit spolehlivý pøísun spotù pøipojí svùj nód
do dvou míst. Pokud je napø. nód J (viz schéma) pøipojen nejen k nódu K, ale také k nódu B, vznikne smyè·
ka J-B-C-K-J a v teto èásti dojde ke zhrouceni sítì.
Pro zvýení spolehlivosti jsou vytváøeny také softwarové rutiny, které v tìchto pøípadech provedou úpravy
pøipojení automaticky. Jako kadý program, mohou tyto
i rutiny mít urèité chyby a vylouèení smyèek tedy nefunguje na 100 %. Takový nód vak bývá èasto
izolován. Hvìzdicovitá topologie napovídá, e jeden
z nódù bude fungovat jako centrální. V Evropì je
takovým nódem DB0SPC-8. Jeho sysop toho má na
VEOBECNÉ INFORMACE
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bedrech opravdu dost, pokud by nebyla zaruèená prùchodnost dat pøes støed, celý cluster se rozpadne
a dojde k vytvoøení øady meních, vzájemnì izolovaných subclusterù. Pro uivatele by to mìlo velmi
nepøíjemný dùsledek v podobì podstatnì meního
mnoství spotù.
 mnoství a charakter dat  pokud by nìkterý nód
clusteru zafungoval jako chrliè dat, docházelo by
v urèitém místì k pøetíení sítì a zhorení její prùchodnosti. Je tedy nutné do jisté míry regulovat
mnoství dat tekoucích sítí a zabývat se i jejich charakterem. Není toti pøípustné pøetìovat sí daty,
která nemají význam pro pøevánou vìtinu uivatelù. Uveïme nìkolik pøíkladù:
 propojením nìkterého nódu s Web Clusterem
(pøes Internet) se dostávají do sítì spoty z celého svìta, z nich drtivá vìtina nemá pro
uivatele ádný význam. K èemu je Evropanovi
napø. informace od W4AA, e na 21013.4 kHz
pracuje UR4ZZZ? Proto bývá nód, jeho sysop
chce být svìtový, izolován..
 nód se stane vydatným zdrojem dat, která mají
pouze lokální význam nebo slouí pouze úzkému okruhu uivatelù; pøesto jsou vak íøena
celou sítí. Typickým pøíkladem bývají VKV spoty (zejména mikrovlnné), informující o aktivitì
lokálních stanic (napø. OK spotuje OK), sebeanonce (stanice pouívá cluster jako náhradu
vlastního CQ na pásmu), anonce v èetinì, které jsou diky vzdálenosti korespondujících stanic
pøes nód odesílány pøíkazem A/F apod. Takový nód bývá také izolován..

Co znamená izolace nódu?
Pøedevím je tøeba si uvìdomit, e neexistuje povinnost
mít nìkterý nód pøipojený ani se o toto pøipojení starat. V zájmu zachování funkceschopnosti clusteru bývá sysop obèas
donucen ustøihnout celý smìr, odkud pøicházejí problémy.
Typická situace mùe vypadat napø. takto: nìkde na Ukrajinì
vznikne smyèka a problémy se projevují a ve støedním Nìmecku. Sysop v DL je nucen vzniklou situaci øeit okamitì
a není v jeho moci zjednat nápravu v místì problému (na Ukrajinì). Odpojí tedy cely smìr na východ. Chce-li ná sysop
zabránit výpadku pøísunu informací pro nae uivatele, nemá
jinou monost, ne tuto vìtev odpojit sám døív, ne sysop v DL
odpojí celý smìr vèetnì naeho nódu. Dùleitá je tedy zejména rychlost komunikace mezi sysopy, aby pøípadnou izolací
nódu bylo postieno co nejménì uivatelù.
Podobná situace mùe nastat v pøípade nódu  chrlièù
lokálních dat. Jsou-li napø. uivatele francouzského nódu zahlceni informacemi typu:
To ALL de OK1LLL <2329Z> : 432201.6 OK1LLL CQ, CQ CONTEST DL,PA

dojde k odpojeni vìtve, z které tyto informace pøicházejí.
Dùsledky jsou vdy velmi nepøíjemné  takovým zásahem
bývají postieni nevinni  sluní a zkuení uivatele clusteru, kteøí jsou odøíznuti od podstatné èásti informací. Tím také
dochází k sekundárnímu efektu  uivatel, zkuený DXman,
nebude spotovat vzácné DX stanice pro pár pøísedících...
Kdy si vzpomenu, kolikrát mi napø. pomohl spot z Anglie èi
Dánska, chci takové spoty mít a chci, aby je mìli i ostatní úèastníci u nás. Pøitom je logické, e drtivá vìtina hodnotných spotù
pøichází smìrem ze západu; informace domácí, pøípadnì pøicházející ze Slovenska, Polska, Maïarska a dál na východ
mají pøitom pomìrnì malý význam. Tím lze ilustrovat nai pomìrnì choulostivou situaci  pokud nebude dobøe fungovat
propojeni s DL, bude málo kvalitních spotù.
Lze namítnout, e spoty se k nám mohou dostat i jinou
cestou  napø. G-F-HB9-OE-HA-OM-OK a vzniklé nìkolikaminutové zpodìní nemusí být tolik na závadu. Bohuel tomu
tak zpravidla není. Cluster nelze udret schopný funkce, pokud je pøíli velký. Sysop má proto monost regulovat tok
informací nastavením poètu tzv. hopù. Podíváme-li se na nae
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schéma, lze to snadno vysvìtlit: nastaví-li sysop nódu L poèet
hopù na 3, dojdou informace z tohoto nódu pouze do B, D
a I a nódù bliích L. Uivatelé na vzdálenìjích nódech tyto
informace nedostanou. Proto je, nejen z dùvodu rychlosti, nutné udret co nejkratí pøipojení a naznaèená objíïka tedy
nebude fungovat podle naeho pøání. Na vìci pøitom nic nemìní fakt, e se cluster po zadání SH/C/N jeví jako velký.
Je tedy v naem vlastním zájmu udret si poøádek na naich vlastních nódech. Technické (síové, softwarové,
hardwarové) záleitosti zajiují sysopové a technici nódu, ale
charakter pøenáených informací je plnì v kompetenci uivatelù. Lze tedy bez nadsázky øíci, e pokud sí zaplavíme
nepouitelnými informacemi, zpùsobíme tím problémy nejen
sami sobe, ale i dalím (v naem pøípade OM, OE, HA, S5, 9A
atd.). Logické je, e pokud k této nemilé situaci dojde naí
vinou, budou nás mít amatéøi v tìchto zemích opravdu rádi...
Velké mnoství spotù, které u nás máme v posledních letech, je tedy výsledkem výborných vztahu a dobré spolupráce
se sysopy zejména v DL. Bohuel právì nekázeò uivatelù
v OK bývá pøíèinou, proè to obèas mezi námi vybuchne a poèet spotù na èas poklesne; jsme vystaveni výèitkám a kritice
za neschopnost udret si poøádek na vlastním píseèku. Není
tedy pøípustné, aby za lepí umístìní nìkolika naich stanic
ve VKV závodech platili ostatní nejen u nás, ale i u sousedù.
Pravda je taková, e kadý VKV závod sleduji s velkými obavami, jaký problém se vynoøí a jakým komentáøùm budeme
opìt vystaveni. Uposlechnout výzev k udrování poøádku na
vlastním høiti se mi proto jeví jako mnohem schùdnìjí cesta.

Provoz na DX clusteru
Jako kadý druh provozu, má i PR provoz na DX clusteru
svá pravidla. K rozmachu DX clusteru dochází a v posledních letech, ke kodì vìci vak dosud nebyla vypracována
psaná pravidla provozu na clusteru.
Jak název napovídá, jedná se v pøípade DX clusteru o informaèní médium, slouící k íøení informací o výskytu
a provozu DX stanic a vekerých doplòujících informací, nutných pro DX provoz. Pod pojmem DX rozumíme zpravidla
stanice mimo vlastní kontinent, tento pojem vak není omezen pouze na krátké vlny, své DX stanice mají i VKV amatéøi
a spoty z VKV pásem na cluster rozhodnì patøí. Z rozíøení
pojmu DX i na VKV vyplývá dalí fakt - pojem DX je kmitoètovì závislý, nìco jiného bude znamenat na 2 m, nìco jiného na
23 cm a opìt nìco jiného na 3 cm. Dalím faktem je, e DX
cluster byl pùvodnì urèen pro krátké vlny a nií VKV pásma.
Vìtina uivatelù clusteru (a tedy i pøíjemcù a odesilatelù informací) jsou provoznì zamìøení krátkovlnní amatéøi. Vìtinou
také právì oni pøispívají na budování sítì, pravidelnì udrují
nódy a nesou vìtinu nákladù (na tom nemìní nic ani fakt, e
øada napø. technikù nódù jsou driteli tøídy D a lze je proto
øadit k VKV amatérùm). Proto snad není tak tìké pochopit,
e chtìjí mít v této síti pøedevím informace, které zajímají
vìtinu, tj. informace z KV pásem.
Smyslem clusteru je informovat ostatní uivatele o výskytu
DX stanic. Pokud slyíte èi udìláte nìjakou vzácnou stanici,
mùe mít informace o znaèce, kmitoètu, QSL manaerovi apod.
velkou cenu i pro ostatní. Pokud se v síti objeví informace
o bìné, nezajímavé stanici, je zpravidla bezcenná. Rozhodnete-li se informovat místo o DX aktivitách z opaèného konce
svìta o své vlastní aktivitì, bývá to vìtinou povaováno za
zneuití DX clusteru. Sí je budována a udrována kvùli informacím, proto je velmi dùleité peèlivì vybírat, co do clusteru
vloíte a jaký uitek to pøinese ostatním úèastníkùm.

Co spotovat?
Obecnì øeèeno, vzácné DX stanice. Bohuel vak není nijak
urèeno, co je vzácné. Zaèáteènickou chybou bývá spotování
naprosto bìných stanic, které se na pásmu vyskytuji dennì
a za vzácné mohou být povaovány jedinì díky vzdálenosti.
K posouzení, co je skuteènou vzácnosti, je tøeba dlouholetých
zkueností. Velmi dobrým vodítkem vak mohou být DX bulletiny (OPDX, IDXP, 425 DX News apod.)  stanice ze zemí,
o kterých se píe, jistì budou zajímavé. Vìøte proto vydavatelùm DX bulletinù!
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VKV amatéøi to mají ponìkud tìí - DX informace z VKV
pásem nejsou tolik bìné a navíc mají úzce omezený lokální
charakter. Skuteènì vzácné stanice se v Evropì vyskytuji velmi
zøídka a spojení na VKV s mimoevropskými stanicemi jsou doménou hrstky nejlépe vybavených amatérù. DX na VKV tedy
zpravidla pøedstavují stanice ze zemí s velkým poètem radioamatérù, s kterými na KV spojení zpravidla nenavazujeme. Vhodné
tedy bude informovat zejména o mimoøádných podmínkách íøení a neoèekávaných otevøeních pásem do urèitých smìrù.
Problematické mohou být i spoty vzácných stanic, pracujících ménì bìnými druhy provozu (RTTY, Pactor, Amtor,
SSTV). Je tedy tøeba umìt zhodnotit, kolik uivatelù mùe takový spot zajímat. Øada zemí je bìných na CW a SSB, avak
tøeba na RTTY mohou být naprostou raritou. Vzhledem k tomu,
e spotù z ostatních druhu provozu je podstatnì ménì ne
z CW a SSB, není tøeba pøi spotování pøíli váhat.
Rùzné názory jsou na spotování majákù. Øada uivatelù
je proti a chtìjí mít na clusteru pouze stanice, se kterými lze
navázat spojení. Naproti tomu se vìtina DXmanù zajímá
o podmínky íøení a informace o slyitelnosti majákù vítají.
Chcete-li spotovat maják, je vhodné se pøesvìdèit, jestli tento
maják nespotoval nìkdo jiný pøed 20 minutami. Jinak opìt není
nutné pøíli váhat, zahlcení clusteru informacemi o slyitelnosti
majákù nehrozí.

Annonce
Zatímco spoty lze pomìrnì snadno filtrovat podle pásem, zemí
èi druhu provozu, annonce vìtinou filtrovat nelze. Vìtina annoncí, odeslaných do cele sítì pøíkazem A/F (nebo jeho
ekvivalentem, podle druhu systému) je navíc zbyteèná  pøísluné informace lze získat z databází, které jsou v systému k dispozici.
Lze proto øíci, e annonce bývají èasto nechtìné a obtíné informace  pokud se jim vyhneme, nikdo o nic nepøijde.

Co mùe vadit?
Zbyteèné spoty a annonce. Rada stanic napø. monitoruje
DX cluster 24 hodin dennì a spoty vyuívá k update databázi
QSL manaerù. Z nejznámìjích jmenujme aspoò Boyeho,
OZ7C, èi Paula, ON6DP. Výsledky jejich práce slouí nám
vem, proto je jejich èinnost bohulibá a není tøeba ji ztìovat.
Software filtrující QSL informace zpravidla reaguje na klíèová
slova QSL, VIA, MGR, BOX apod. Proto je vhodné se tìmto
slovùm vyhnout, pokud se skuteènì nejedná o QSL informaci.
Pokud se 30× za sebou vyskytne spot ze 3 cm OK-OK s poznámkou via rainscatter, mùe to být dost nepøíjemné.
Spousty zbyteèných informací se mùeme zbavit vhodným
nastavením individuálních filtru na nódu a dodateènou softwarovou filtraci ve vlastním poèítaèi (obr. 2, 3). Pokud cluster
pouíváme jako nástìnné noviny s pouitím bìného termi-

Obr. 2 Stanièní deník (YPLOG) s nastavenou dodateènou filtrací spotù
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Obr. 3 Monost nastavení filtrace spotù podle pásem, zemí
i prefixù
nálového programu (GP, SP, TOP apod.), je zbyteèné si stìovat na mnoství zbyteèných informací a falené poplachy,
kterými nás program zahrnuje ve zvukové formì.

Ham spirit
Nepsaným zákonem má být rovnováha informací - kolik
spotù prakticky vyuijeme, tolik bychom jich mìli do sítì odeslat. Spoty jsou také pomìrnì významnou formou
reprezentace, z nìkterých nódu pøichází velmi málo spotù, ale
jeden lepi, ne druhy; z jiných naopak spousty bezvýznamných informací.
Dále nebude na kodu uvìdomit si nìkolik dùleitých zásad:
 Pracuje-li nìjaká megaexpedice ve stylu VK0IR,
9M0C apod., je lépe spotovat ji èastìji a naopak je
vhodné uetøit si komentáøe typu enough VK0IR, dont
spot them anymore!.
 Pamatujte, e cluster slouí spí ostatním, ne vám!
Je-li v clusteru napø. 100 uivatelù (nejen na lokálním
nódu, ale v celém clusteru, pøíkaz SH/CL), jste pouhým 1%!
 Nespotujte stanice z vlastní zemì, prokazujete jim tím
medvìdí slubu! Na mikrovlnách lze vyuít tøeba lokální anonce (pøíkaz A) nebo zprávu, uloenou do
clusteru. Lepí slubu vám jistì prokáe TALK nebo
spojení pomocí PR mimo cluster. Prostudujte si monosti konference (lze jak na clusteru, tak i napø. na
BBS TNOS apod.), která je k mikrovlnným skedùm
témìø ideální a lze ji provozovat i po celé Evropì.
 Vkládejte do systému pouze informace, které zajímají
vìtinu ostatních. Na clusteru najdete zpravidla notoricky známé znaèky a za urèitou dobu zjistíte, jak a kde
pracují. Nezapomeòte se obèas podívat, kdo je na clusteru  moná se vám povede mnoha ostatním svým
spotem kápnout do noty.

Zneuívání clusteru
Jako jednoznaèné zneuívání lze posuzovat vekeré aktivity, které smìøují k prospìchu jednotlivce èi úzké skupiny
uivatelù. Pamatujte, e vìtinu uivatelù tvoøí KV DXmani!
Velmi hloupým pøíkladem bezohledného zneuívání jsou
sebeanonce, tj. upozoròování na sebe sama spotováním
vlastni znaèky ve VKV závodech. Cluster není náhradou za
vlastní CQ, informace se íøí i tam, kde nemùete být slyet 
 je to toté, jako CQ s kilowattem do ètyrèete, kdy máte
naprosto tupý pøijímaè!
Nesnate se pouívat sebeanonce ve skryté formì! Øada
operátorù zasedne ke klubovnímu zaøízení, ale do clusteru se
pøipojí pod svojí soukromou znaèkou a spotují klub, u jeho
zaøízení sedí. Tím vak prokazuji jediné  dobøe vìdí, e dìlají nìco, co se nesluèuje s ham-spiritem a ponìkud primitivním
zpùsobem se to snaí skrýt.
A na konec  pamatujte, e vichni jsme na PR pouze hosty a e vyuíváme zaøízení, které nám nìkdo jiný dovolil
vyuívat. Je zbyteèné nìkoho osoèovat, e si hraje na mravokárce. Moná vyuíváte zrovna kus zaøízení, které je jeho
majetkem a má s nim tedy právo naloit, jak uzná za vhodné
(tøeba vypnout a odnést).
VEOBECNÉ INFORMACE
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Tisk QSL-títkù z programù LOCATOR a DENÍK
Zdenìk Mike, OK1XHI
Následující text popisuje postup tisku QSL-títkù z programu LOCATOR (OK1DUO) a programu DENÍK (OK1ZSV). Po
pøísluných úpravách lze tisknout i z jiných deníkù, pokud jejich výstupní formát dat je databáze nebo textový soubor, ve
kterém jsou jednotlivé poloky oddìleny nejlépe tabulátory,
èárkou nebo jiným znakem popø. mezerou (oddìlení mezerou
nejde ale pouít bez úprav vdy).
Programy, které se pro tisk pouívají:
1) LOCATOR  soutìní VKV deník  autor OK1DUO,
2) DENÍK  stanièní deník  autor OK1ZSV,
3) MSEXCEL  slouí k pøevodu dat,
4) MSWORD  slouí ke slouèení dat na QSL-títky a
jejich tisk.
Popis se vztahuje na verze EXCEL 97 a WORD 97 a pøedpokládá základní znalosti práce v pøísluných programech
(oznaèování textu, pøesuny, kopírování atd.). Pro usnadnìní
práce jsou v obou programech pouita makra. Pro jednoznaènost popisu jsem se snail dodret tento zápis:
<OK>
 aktivovat tlaèítko, nápis, volbu
KURZIVA  jméno roletky nebo okna, kde se nacházíme
QSL
 námi zadávaná jména souborù, maker atd.
Postup lze rozdìlit do tøí bodù:
1) Základní nastavení EXCELU,
2) Základní nastavení WORDU,
3) Vlastní tisk QSL-títkù.

Základní nastavení programu EXCEL
Program se vyuívá pro pøevod textových a databázových
dat do XLS formátu, se kterými se dále pracuje. Jako první
musíme urèit typ títku, který budeme pouívat. Vybereme
vhodný typ podle tiskárny a vzhledu QSL lístku. Já pouívám
títky 23 × 90 mm pro jehlièkovou tiskárnu s traktorem. Tyto
títky jsou jednoøadé a je jich dvanáct na stránce. Dalí nastavení je psáno pro tento typ. Nic ale nebrání pouít títky jiné.
Spustíme LOCATOR (lze bez problémù spoutìt ve WIN),
zadáme <Alt Q> jsme v QSL manageru. Pokud máme vechny QSL odeslány (v kolonce Prt je vude +), musíme odznaèit
<Mezerník><A> (znak se zmìní na) tolik spojení, kolik máme
títkù na stránce. V mém pøípadì tedy dvanáct. Nyní provedeme export spojení, pro která chceme vytisknout títky (zatím
jen pro úèely nastavení).<Alt F5> Oddìlovaè je tøeba nastavit
na TAB <Export>. Po exportu jsou u tìchto spojení atributy
tisku nastaveny na +. Pokud nemáme ádné QSL oznaèeny
jako odeslané (nebo jen nìkteré), provedeme rovnou export
<Alt F5> Oddìlovaè TAB <Export>. Opustíme LOCATOR
<Alt X>. Exportovaná data jsou nyní uloena v souboru
C:\LOCATOR \TEXT\exp_qsl.txt. Pokud máte LOCATOR uloen v jiném adresáøi nebo na jiném disku, bude samozøejmì
cesta k souboru vypadat jinak. Nyní upravíme poèet spojení v
souboru exp_qsl.txt na takový, jaký máte poèet títkù na stránku. K tomu pouijeme jakýkoli textový ASCII editor (napø. F4 v
NC nebo M602). Pokud chceme tisknou títky i z pgm DENIK, vytvoøíme z nìj exportní soubor. Spustíme program
DENIK a vytvoøíme export dat do databáze (nejdøíve oznaèíme tolik spojení, kolik máme títkù na stránce <INSERT>) <F9>
<Data> <Export> <formát DBF>.
Nastavení EXCELu pro program LOCATOR se provede
takto: Spustit EXCEL <Nástroje> <Makro> <Záznam nového
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makra> Uloit makro do <osobní seit maker> Název makra
napsat LOCQSL1. Nyní jsme v reimu nahrávání makra.
Vechny akce, které nyní provedeme se zaznamenávají a pøi
opìtovném sputìní makra se znova provedou. Pokud nìco
spletete je lepí nahrávání makra ukonèit <Zastavit záznam>
a pøísluné makro smazat <Nástroje> <Makro> Makro <Jméno makra> <Odstranit> <Soubor> <Nový>.
Jsme tedy v reimu nahrávání a pokraèujeme <Soubor>
<Otevøít> <C:\LOCATOR\TEXT\ exp_qsl.txt>. Jsme v Prùvodce
importu textu a nastavíme zde dùleité parametry pøevodu textu
do databáze. Klikneme na <Dalí> oddìlovaè musí být nastaven na Tabulátor <Dalí>. Musí být oznaèen první sloupec
(pokud není kliknìte do nìj) Formát dat ve sloupcích <Datum> nastavit na <RMD> (musí se objevit v záhlaví sloupce).
Pøepneme se do sloupce èasu a nastavíme <Text>, pøepneme do sloupce Pøijatého reportu a nastavíme <Pøeskoèit
sloupec>.To samé udìláme u vech sloupcù (dat), které se
nebudou tisknout na QSL-títek (záleí jen na nás co tam chceme mít). Jestlie se nyní pøepínáme mezi sloupci, musí se
mìnit i Formát dat ve sloupcích. Nakonec zadáme <Dokonèit> a soubor se naète do tabulky. Pro zpracování dat je tøeba
vytvoøit hlavièku. Poloky nazveme stejnì jako jsou v programu DENÍK. Kurzor je v buòce A1 <Vloit> <Øádku> .Pak
zapíeme jména sloupcù velkými písmeny takto: do A1 DATUM , do B1 CAS1, do C1 KMITOCET, do D1 ZNACKA, do
E1 REPORTO, do F1 LOKATOR_VL, do G1 MOD. Napite to
pøesnì takto (bez èárek a háèkù!!!). Nyní makro ukonèíme
<Zastavit záznam>.
Dále vytvoøíme druhé makro: <Nástroje> <Makro> <Záznam nového makra> Název makra zapsat LOCQSL2 a jsme
opìt v reimu nahrávání. Umístíme kurzor do A1 <Soubor>
<Uloit jako> Uloit ve formátu <Seit MS EXCEL> <OK>
Souhrnné informace <OK> <Zastavit záznam>. Máme ukonèené druhé makro.
Nastavení EXCELu pro program DENIK se provede takto:
<Nástroje> <Makro> <Záznam nového makra> Název makra
zapsat DENQSL a zaznamenáváme makro: <Soubor> <Otevøít> Soubory typu <soubory dBase> <C:\Deník\ deník_e.dbf>
a soubor se naète do tabulky. Nyní odstraníme nepotøebné
údaje: CAS2,MESTO,REPORTP tj. vechna data, která nebudeme tisknout na QSL títky. Klikneme myí na pøísluný
sloupec (oznaèíme jej) <Úpravy> <Odstranit>, nakonec kurzor do buòky A1 <Soubor> <Uloit jako> Uloit ve formátu
<Seit MS Excel> <Uloit> .Nyní makro ukonèíme <Zastavit
záznam>.
Nyní si vytvoøíme v panelu nástrojù vlastní nabídku pro
tisk títkù. <Nástroje> <Vlastní> vybereme na kartì Pøíkazy
ze seznamu Kategorie poloku Nová nabídka. Nyní pøetáhneme poloku Nová nabídka z okna Pøíkazy do lity nabídek.
Klepneme na novou nabídku pravým tlaèítkem myi, dále klepneme na <Název> a zadáme název QSL. Vybereme skupinu
pøíkazù <Makra> a tøikrát pøetáhneme <vlastní poloka nabídky> do nabídky QSL. Tlaèítko myi drte do té doby, ne se
objeví prázdný seznam nabídky. Pravým tlaèítkem myi klepneme na první <Vlastní poloka nabídky> <Název> LOCQSL1
<Pøiøadit makro> <Personal.xls! locqsl1>. Pravým tlaèítkem
myi klepneme na druhou <Vlastní poloka nabídky>
<Název> LOCQSL2 <Pøiøadit makro> <Personal.xls!locqsl2>.Pravým tlaèítkem myi klepneme na tøetí
<Vlastní poloka nabídky> <Název> DENQSL <Pøiøadit makro> <Personal.xls!denqsl>.Nyní EXCEL uzavøeme. Pøedtím se
nás zeptá, zda chceme zmìny uloit  potvrdíme <ANO>. Po
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

opìtovném startu EXCELu ve vyzkouíme <QSL> <LOCQSL1> <LOCQSL2>  ve musí bìet. Makro je rozdìleno na
dvì èásti proto, aby bylo mono doplnit údaje o módu (CW,
SSB). LOCATOR tyto údaje neposkytuje. Lze s výhodou pouít funkci kopírování do bloku. Jestlie nechceme tisknout mód
mùeme ve spojit do jednoho makra a jetì ve zjednoduit.
Toté musí bìet i z programu DENIK.

Základní nastavení programu WORD
V programu Word vytvoøíme ablonu títkù a makra pro
slouèení ablony s daty QSO. Postup je následující: Spustit
WORD <Nástroje> <Hromadná korespondence> Hlavní dokument <Vytvoøit> <Adresní títky> <Aktivní okno> <Data>
<Otevøít zdroj dat> Soubory typu <seity MS Excel>
<C:\LOCATOR\TEXT\exp_qsl.xls> to je soubor upraven programem EXCEL, Název nebo rozsah bunìk <Celý list> <OK>
<Nastavit hlavní dokument> Volba títky <Vybrat typ tiskárny
a títku> <Detaily>. Nyní je tøeba nastavit (ovìøit) typ títkù,
jejich poèet na stránku a rozteè, popø. zadat vlastní údaje.
Potvrdíme <OK> Náhled títku  zde ji vytváøíme pøibliný
vzhled QSL-títku. Z klávesnice mùeme zadat názvy jednotlivých poloek (DATE, TIME, CALL, atd.), které se budou
automaticky vkládat. Snaíme se dodret alespoò pøibliný
vzhled títku (pøesné rozmístìní provedeme pozdìji). Vepsaný text mùeme pomocí pøíruèního menu formátovat. Konec
øádku ukonèíme <Enter>. Dále vkládáme <Poloka sluèování>. To jsou data, která se mìní podle toho, kterého spojení.
Po vloení veho poadovaného <OK> Pomocník hromadné
korespondence Hlavní dokument <Upravit> <Dokument>
<Zobrazit sluèovací pole> to je ikona <<ABC>>.Nyní nastává
nejpracnìjí èást nastavení. Musíme upravit ve títku pøesnou polohu vech poloek (jak vkládaných, tak textu), mùeme
vloit tabulku, rámeèky nebo obrysy. Toto musíme udìlat u
kadého títku zvlá. Budi útìchou, e pouze poprvé.. Kdy
je ve upraveno klikneme na <Zobrazit sluèovací pole>. Nyní
oznaèíme vechny títky (na celé stránce), klikneme do okna
<Styl> a napíeme QSL <Enter>, odznaèíme vechny títky,
<Soubor> <Uloit jako> <Typ souboru> <ablona dokumentu> <Název souboru: aaqsl.dot> <Uloit> <Soubor> <Zavøít>.
Nyní ji mùeme vyuívat ablony pro tisk: <Soubor>
<Nový> <AAQSL> a jsme v oknì hromadné korespondence
se ablonou QSL. Celý proces jetì jednou provìøíme a hlavnì vzniklé soubory uloíme jako soubory *.DOC. <Soubor>
<Uloit jako> Název souboru <Stit_qsl.doc> pro program Locator a <stitdqsl.doc> pro program deník. Po uloení a opìtném
vyvolání souboru se nìkdy na títcích posune øádkování a je
tøeba provést dodateèné úpravy. Celý proces jetì zjednoduíme pouitím maker. Makra jsou pro kadý deník
(LOCATOR,DENÍK) dvì, podobnì jako v EXCELU. Po probìhnutí prvního makra máme monost pøekontrolovat
jednotlivé QSL-títky (údaje) a pak sputìním druhého makra
ve dokonèit. Vytvoøení maker je pro oba deníky prakticky shodná, jen se lií v naèítaném souboru dat a ve jménu výsledného
souboru. Názvy v závorkách platí pro program DENÍK. Ve
lze jetì zjednoduit pokud soubory pøed tím sjednotíme do
stejného adresáøe a pod stejná jména, ale takto je to asi pøehlednìjí.
Postup vytvoøení makra: Spustíme WORD <Nástroje>
<Makro> <Záznam nového makra> zadáme název makra
LOC1QSL (DEN1QSL) <OK>  nyní jsme v prostøedí nahrávání makra. <Soubor> <Nový> <AAQSL> <OK> <Pomocník
hromadné korespondence> <Data> <Otevøít zdroj dat> Soubory typu <seity MS Excel> <C:\LOCATOR\TEXT\
exp_qsl.xls> (C:\DENIK\denik_e.xls) Název nebo rozsah bunìk <Celý list> <OK> <Zavøít> <Zobrazit sluèovací data>
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

<Zastavit záznam> tj. kliknout na ikonu s modrým ètvereèkem.
Vytvoøíme to samé makro pro program DENÍK.
Vytvoøení druhého makra: <Nástroje> <Makro> <Záznam
nového makra>Zadáme název makra LOC2QSL (DEN2QSL)
<OK>  nyní jsme opìt v prostøedí nahrávání makra. <Zobrazit sluèovací pole> <Pomocník hromadné korespondence>
<Slouèit> <Slouèit> <Soubor> <Uloit jako> stit_qsl.doc
(stitdqsl.doc) Zamìnit stávající soubor <ANO> <Náhled>.
Ukonèit makro. Vytvoøíme to samé pro DENÍK.
Nyní si vytvoøíme v panelu nástrojù vlastní nabídku pro
tisk títkù. <Nástroje> <Vlastní> vybereme na kartì Pøíkazy
ze seznamu Kategorie poloku Nová nabídka. Nyní pøetáhneme poloku Nová nabídka z okna Pøíkazy do lity nabídek.
Klepneme na novou nabídku pravým tlaèítkem myi, dále klepneme na <Název> a zadáme název QSL. Vybereme skupinu
pøíkazù <Makra> a postupnì pøetáhneme jednotlivá makra do
nabídky QSL. Tlaèítko myi drte do té doby, ne se objeví
prázdný seznam nabídky. Klepneme na první název makra v
nabídce QSL a zmìníme <Název> LOC1QSL. Toté udìláme
pro ostatní makra. Pouijeme pøedtím vytvoøené názvy maker
(DEN2QSL atd.). Uzavøeme nabídku vlastní. Jestlie nevíme
co která ikona znamená, lze pouít rychlé nápovìdy. Po najetí
kurzoru na ikonu se po chvíli objeví struèný popis. Nyní je ve
nastavené a dostáváme se k vlastnímu tisku QSL-títkù.

Tisk QSL-títkù z programu LOCATOR
Spustit LOCATOR <Alt Q> <Alt F5> oddìlovaè <Tab> <Export>. Locator sám zmìní v této chvíli atributy na QSL vytitìn.
Opustíme Locator. Spustit EXCEL <QSL> <LOCQSL1> doplníme mód, pokud jej chceme tisknout. A dále <QSL>
<LOCQSL2> Zamìnit soubor <ANO> uzavøít EXCEL, spustit
WORD. <QSL> <LOC1QSL> ovìøit nastavení pro slouèení
<QSL> <LOC2QSL> .Ukázkou pøed tiskem je ve hotovo a
staèí títky vytisknout.

Tisk QSL-títkù z programu DENÍK
Spustit DENÍK, oznaèit <Insert> spojení urèená k tisku.
<F9> <Data> <Export> <Formát DBF>. Opustit Deník, spustit
EXCEL <QSL> <DENQSL> Zamìnit soubor <ANO> uzavøít
EXCEL, spustit WORD <QSL> <DEN1QSL> ovìøit nastavení
pro slouèení <QSL> <DEN2QSL> a ukázkou pøed tiskem je
ve hotovo.
Návod na nastavení jsem se snail popsat dostateènì
podrobnì, protoe mnohdy záleí na pøesném postupu. Jednotlivým makrùm lze pøiøadit i ikony a umístit je na panelu
nástrojù, ale vzhledem k èetnosti tisku to asi není nutné. Podobnì lze vytvoøit i títky na zadní stranu QSL lístku (znaèka).
V makru EXCELU lze zadat abecední seøazení títku (s drobnými odlinostmi to vyaduje QSL sluba. To u ale záleí na
kadém, aby si ve upravil podle svého. Vekeré dotazy, pøipomínky a rady prosím do mého boxu.
K dispozici je i popis pro Win 3.11 tj. Word 6.0 a Excel 5.0.
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Komunikaèní pøijímaèe na naem trhu
Vojta Voráèek, OK1XVV
Praská spoleènost ELIX dováí od japonských výrobcù
øadu komunikaèních pøijímaèù známých svìtových výrobcù.
O tyto zajímavé pøístroje je i u nás nebývalý zájem a díky pomìrnì velkým odebíraným mnostvím ELIX dováí uvedené
typy za ceny výraznì výhodnìjí, ne jsou obvyklé ceny v sousedních zemích Evropy.
Dováeny a certifikovány jsou znaèkové výrobky od firem
AOR, MVT YUPITERU, JRC, TRIDENT a ALINCO.

Stolní pøijímaèe
Snad nejznámìjím typem je pøijímaè japonsklé firmy AOR
 AR-3000A. Jeho rozsah je od 100 kHz do 2036 MHz, pracuje v reimech s odulací AM, WFM, NFM, USB, LSB a CW. Je
to pøijímaè osvìdèený a velmi rozíøený, vyrábí se v nezmìnìné podobì ji nìkolik let.
Jeho pøíjmové vlastnosti jsou sluné, zajímavé je pøímé
pøipojení PC, nízká cena a nenároènost obsluhy. Slouí proto
i jako mìøicí èi kontrolní pøijímaè na mnoha profesionálních
pracovitích.
Pøijímaè AR-5000 stejného výrobce patøí ke svìtové pièce. Jeho rozsah je od 10 kHz a do 2600 MHz, druhy provozu
AM, FM, USB, LSB, CW. Ve vech druzích provozu lze pøepínat íøku pásma od 500 Hz do 220 kHz, nechybí ani tolik
potøebných 30 kHz pro pøímý pøíjem meteorologických obrázkù z druice METEOSAT na 1691 MHz (staèí parabola,
feedhorn, PC se zvukovou kartou a SW).
Pøijímaè spojuje výhody velmi rychlého scanneru (CYBER
SCAN) a pøijímaèe s velice kvalitním VF dílem. Lze ho tedy
vyuít i k nároènému pøíjmu v oblasti KV. Obrovské mnoství
funkcí je u pøijímaèe této tøídy samozøejmostí, samozøejmostí
je pøipojení k PC . AR-5000 se vyrábí se ve dvou verzích a verze
PLUS 3 má jetì dalí funkce navíc a dvojnásobný poèet
pamìtí (4200) a VCO (10×).
Pro pravovìrné KV pøíznivce je urèen pièkový pøijímaè
AOR AR-7030, jeho VF parametry nemá cenu rozvádìt. Vyhoví opravdu i tìm nejnároènìjím, koda e výrobce etøil na
dipleji a pro pøídavné funkce je potøeba dobojovat se do dalích vrstev menu. I tento pøijímaè se vyrábí ve výbìrové verzi
pro nejnároènìjí (lepí SW, vybírané souèástky vstupního dílu,
mení tolerance, více pamìtí a funkcí).
Pøijímaèe dalí japonské firmy JRC jsou zastoupeny v sortimentu ELIXu dvìma stolními typy. Mení a cenovì dostupný
JRC NRD 345 pracuje v KV rozsahu 10 kHz30MHz s modulacemi AM, CW, SSB, RTTY. e i levnìjí typ mùe být velice
kvalitní, svìdèí m.j. i skuteènost, e jeho vstupní èást je øeena stejnì jako u dalího pøijímaèe JRC  vlajkové lodi NRD
545 DSP. Ten tvoøí souèasnou svìtovou pièku, zvítìzil i v testu
roèenky WRTH. Jeho rozsah je opìt od 10 kHz do 30 MHz,
s deskou  zásuvným modulem CHE-199 se rizsah rozíøí a
do 2000 MHz. Samozøejmostí jsou vechny druhy provozu,

íøka pásma je volitelné od 10 Hz do 10 kHz, DSP umoòuje
vyuívat øady dalích funkcí. Pøijímaèe JRC NRD 345 a 545
DSB byly testovány na letoním setkání DX klubu a obzvlátì
typ NRD-545 DSP vyvolával nadení i u uivatelù z øad profesionálù.

Pøenosné pøijímaèe
Japoská firma YUPITERU dodává na ná trh 3 typy ruèních pøijímaèù. Nejlevnìjí YUPITERU MVT-3300 v nejnovìjí
dodávané verzi pracuje v pásmech 6688 MHz, 108180 MHz,
320470 MHz a 8081000 MHz. Má AM a FM modulaci, 200
pamìtí, 10 prioritních kanálù, 10 bank na skanování a hlavnì
vestavìný deskrambler  dekodér vysílání policie (i ÈR). To
z tohoto pøijímaèe dìlá nezbytný doplnìk vybavení automobilu tìch, kteøí jezdìjí rádi rychle. Nebo mùe být zajímavý
k monitorování vech sluebních pásem vèetnì AIR. Velmi
známý YUPITERU MVT-7100 je v Evropì rozíøen pod názvem STABO XR-100. Je to velmi dobrý pøijímaè pracující
v irokém rozsahu 100 kHz1600MHz (bez mezer) se vemi
modulacemi (AM, WFM, NFM, USB, LSB, CW). 1000 pamìtí
a snadná obsluha spolu s nízkou cenou jsou pøedpokladem
pro jeho velké rozíøení.
pièkový typ YUPITERU MVT-9000 má rozsah 100 kHz
2039 MHz, velmi iroké vybavení vèetnì spektrálního analyzátoru, vech modulací a má velmi dobré VF vlastnosti. Vyhrál
letoní WRTH AWARD ve své kategorii.
Ke pièce patøí i známé pøenosné pøijímaèe AOR  AR-8000
a AR-8200. Typ AR-8000 je vìtí, robustnìjí, rozsahem
100 kHz1900 MHz se vemi druhy provozu, 1000 pamìtmi,
alfanumerikou a irokým vybavením vyhoví jistì vem. Typ
AR-8200 je vybaven jetì lépe, pøestoe je mení. Zajímavé
jsou zásuvné karty (dekodér policie, záznamník 20 sec, dalích 4000 pamìtí, výøezový filtr, CTCSS dekodér) kterými lze
monosti tohoto pokrokového pøijímaèe jetì rozíøit.
Pøenosný pøijímaè známé firmy ALINCO DJ-X10 má
rozsah 100 kHz2000 MHz, pracuje s druhy provozu
AM, WFM, NFM, CW, LSB, USB. Z mnoha funkcí stojí
za zmínku hodiny, spektrální analyzátor, ovládání PC
a u nás výhodná cena.
Nový pøijímaè TRIDENT TRX100 XLT má rozsah
100 kHz a 2200 MHz, modulace AM a NFM, obvyklých 1000 pamìtí, pøes malé rozmìry velmi kvalitní
reprodukci a opìt vestavìný descrambler  dekodér.
Nechybí ani spektrální analyzátor a dalí funkce, obvyklé u pøístrojù vyí tøídy. Pøístroj je absolutní
novinka, v Evropì ho dodává zatím jen ELIX a jistì
se s ním vzhledem k jeho kvalitì èasem setkáme
i pod dalímy názvy.
Vechny tyto pøijímaèe jsou certifikovány podle poadavkù Zákona 22/1997
a firma ELIX je volnì prodává vem zájemcùm.
Komunikaèní pøijímaèe AOR,
ALINCO, JRC, MVT YUPITERU,
TRIDENT dodává:
ELIX, spol. s r. o.
Klapkova 48
182 00 Praha 8  Kobylisy
tel./fax: (02) 689 0447
688 0656
688 0695

Obr. 1 Scanner AR5000
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Jak poádat o prodlouení platnosti
povolovací listiny?
Jindra Günther, OK1AGA
Dostateènì vèas  tj. radìji 2 mìsíce pøed vyprením platnosti vaí koncese je nutno zaslat (nejlépe doporuèenì)
písemnou ádost na adresu povolovacího orgánu. Pro tuto
ádost neexistuje ádný pøedepsaný formuláø a proto ji lze
psát volnou formou. Kromì úvodní vìty ohlednì pøedmìtu
ádosti musí obsahovat:
 základní údaje o adateli
 pøíjmení, jméno, rodné èíslo, adresu trvalého bydlitì vèetnì PSÈ, volací znak adatele (Zde je nutné upozornit na
pøípadné zmìny oproti údajùm na dosavadní povolovací
listinì  ty by správnì mìly být nahláeny na ÈTÚ, jakmile nastanou, spolu se ádostí o opravu v povolovací listinì)
Pøílohou musí být:
 originál povolovací listiny
 doklad o zaplacení poplatku za prodlouení (v souè.
dobì 100, Kè)
Poplatek lze uhradit:
 originál sloenkou od ÈTÚ
 bìnou potovní sloenkou typu A
 platebním pøíkazem a pod.
NELZE hradit sloenkou typu C, kdy pøíjemce dostává
zaslanou èástku v hotovosti.
NELZE platit na místì v hotovosti pøi osobním podání ádosti na podatelnì ÈTÚ.

Údaje pro platbu:
Adresa majitele úètu:
Èeský telekomunikaèní úøad, ministerstvo dopravy
a spojù, odbor správy kmitoètového spektra
Klimentská 27
PRAHA 1, 225 02 (POZOR to není pøeklep! 225 02!)
èíslo úètu: 19-60426011/0710
název a sídlo banky: ÈNB Praha (Èeská národní banka)
v. symbol: 6 (variabilní symbol èíslice est)
s. symbol: nevyplòuje se
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k. symbol: 0379 (nula tøi sedm devìt)
s. kód: 01 (nula jedna)
tr. kód: 110 (jedna jedna nula)
kód banky: 0710 (nula sedm jedna nula)
NEZAPOMEÒTE vyplnit VECHNY díly, vèetnì údajù
o odesílateli. Sloenky nového typu A-V jsou èteny OPTICKY  vyplòujte ÈITELNÌ !
ádost je dobré vyhotovit DVOJMO s tím, e kopii spolu
s podacím lístkem uchováme jako doklad o odeslání povolovací listiny k prodlouení její platnosti.
Spolu se ádostí o prodlouení povolení mùete zároveò
poádat o provedení napø. zápisu druhého stanovitì (2.QTH),
druhého operátora, èi poádat o dalí pásma (50 MHz apod.),
èi jiné druhy provozu atd. (viz povol podmínky), s krátkým zdùvodnìním.
Za co se NEPLATÍ poplatky ÈTÚ?
 provedení zmìn v povolovací listinì (adresa, pøíjmení  napø. po provdání)
 druhé stanovitì
 dodatek (pásmo 50 MHz èi 136 kHz)
 pøechod z tøídy B na A (je to bez zkouky)
V pøípadech, které jsou mimo rámec bìných záleitostí,
je úèelné toto pøedem konzultovat s ÈTÚ, nejlépe telefonicky
(02/64911605, pí.Boèková).
Výe popsané platí ve stejné míøe, jedná-li se o prodluování platnosti povolovací listiny KLUBOVÉ STANICE. Zde je
navíc NUTNO pøiloit doklad o právní subjektivitì právnické
osoby (POZOR  IÈO ÈRK JI NELZE POUÍT!).
Vysílat mùete i kdy jste odeslali svoji povolovací listinu
na prodlouení a V TOMTO pøípadì i PO SKONÈENÍ platnosti povolení, která byla vyznaèena ve vaí koncesi. ÈTÚ by mìl
rozhodnout do 2 (dvou) mìsícù od obdrení vaí KOMPLETNÍ ádosti a zaslat vám písemné vyrozumìní  povolení
s novým temínem platnosti. Záporné stanovisko je u radioamatérských koncesí v této dobì raritou.
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Rozdìlení AMA pásem 501300 MHz
Boris Kaèírek, OK1RQ
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Pestrý ivot na CB
Miloslav Vohralík, MILAN 42
U desítky let je vedle radioamatérských (èi spíe radiolicenèních) pásem také jedno vskutku amatérské pásmo  CB  neboli
pásmo obèanských radiostanic. V rùzných èástech svìta jsou
pro nìj vyhrazeny rùzné frekvence, které se vak vìtinou toèí
kolem 27 MHz. V Èeské republice je to 40 kanálù mezi 26 965
a 27 405 MHz (v sousedním Nìmecku je to o 40 kanálù více,
v Polsku je 40 kanálù frekvenènì posunuto o 5 kHz, co sice na
jednu stranu zneviditelòuje polské uivatele pásma, ale na druhou stranu poskytuje èeským uivatelùm více prostoru). Zatímco
do roku 1990 o CB pásmu u nás málokdo vìdìl, po tomto roce
nastal pøímo exponenciální rozmach související zprvu
s pokoutným, pozdìji legálním dovozem a homologací stanic od
firem zejména z Nìmecka, ale i z Francie a jihovýchodní Asie.
Boom pásma se datuje od roku 1995, kdy bylo vydáno Generální povolení 09/95, které velmi zjednoduilo podmínky
poøízení a provozování tìchto radiostanic a zcela zruilo jejich
dosavadní registraci. Zatímco Generální povolení vìtina bìných uivatelù CB pøivítala, v oèích pravovìrných radioamatérù
to byl dalí stupeò k odsouzení pásma i jeho uivatelù do nejniích pater spoleènosti èerných bedýnek.
Na popularitì CB to vak nic nezmìnilo a jeho uivatelù zaèalo pøibývat jetì rychleji. Vzhledem k neexistující povinnosti
registrovat stanice a skuteènosti, e v mnoha domácnostech je
stanic nìkolik, je tìké odhadnout, kolik tisíc síbíèkáøù (co je
termín pro uivatele CB stanic, který se rychle vil, i kdy mezi
radioamatéry jsou spíe známí pod ironickým cimbálisté)
v Èeské republice je. Rozhodnì jich není ménì ne 10 000.
Jejich motivace, proè si radiostanici poøídili, je rùzná
a s postupem let se mìnila. Zpoèátku stanice pøevládaly mezi
podnikateli a bývalými i souèasnými radioamatéry, pozdìji si hodnì
lidí poøídilo CB pro spojení mezi rodinnými pøísluníky, po celou
dobu neustále pøibývá hobbystù. Se skladbou uivatelù se mìnil
i obsah hovorù, které bylo moné zaslechnout na pásmu. Pøed
sedmi osmi lety se provoz podobal dispeèinku autodopravy rùzných stavebních firem a taxislueb. S pøibývajícím poètem
uivatelù nastávala øada tøenic typu  ten kanál je ná, co se
skálopevným pøesvìdèením tvrdila sedmdesátiletá babièka, které na dotyèný kanál stanici nastavil vnuk, stejnì jako taxikáø, jemu
éf zakázal na jiné kanály pøelaïovat. Jak pøibývalo uivatelù,
rostla i informovanost, která se íøila ústním podáním na pásmu
i prostøednictvím èasopisu Výzva na kanále, který letos vychází
u pátým rokem.
Za poslední roky se podaøilo mnohé. Dnes u 99,9 % uivatelù ví, k èemu slouí a respektuje volno na nouzovém kanále 9.
Ten u mnohokrát poslouil k pøivolání pomoci pøi autonehodách,
poárech, zdravotních problémech. Dnes u má CB stanice Policie ve vech okresech republiky, dlouhé antény najdete na mnoha
stanovitích záchranné sluby, nemocnicích a sluebnách hasièù. Legendární jsou dnes u historky, kdy lékaø po pøíjezdu
k pøípadu mozkové mrtvice konstatoval, e zavolání na kanále 9
(v domì ani okolí nebyl telefon) zachránilo pacienta pøed vyím
stupnìm ochrnutí. Pøed tøemi lety konstatovali domaliètí hasièi,
kteøí jsou propagátory CB kanálu 9, e poèet výjezdù na zavolání
telefonem a CB je v okrese prakticky 1 : 1. Dopadení pachatelù
vloupání do obchodu pøi èinu, kdy oznámení putovalo po trase
mobilní CB v Berounì, stabil Praha, stabil Hradec Králové, Policie na CH 9 v Pardubicích, telefon na policejní stanici v Berounì
 se zdá a neuvìøitelné, kdybych informace nemìl z první ruky
od pøímého úèastníka. Pravdou je, v posledních letech, kdy vrcholí cyklus sluneèní aktivity a pásmo je zahlceno DX signály,
v mnoha nemocnièních dispeèincích CB buï není zapnuté, nebo
se odstìhovalo pod selektivní volbu (zkusit je moné vechna
bìná èísla  150, 155, 156, 158  nìkteré bude v nejbliím
okolí jistì aktivní).
Bìhem nìkolika let se na CB vytvoøila soudrná parta lidí
sahající od umavy k Tatrám (i na Slovensku se CB bouølivì
rozvíjí), která si vytvoøila vlastní hamspirit, jeho základem je tolerance a ochota poradit èi pomoci v nesnázích kadému, kdo
o to poádá. Platí to nejen pro CH 9 (kde jsou na pøíjmu vìtinou
profesionálové, ale je nìkdy a s podivem, kolik síbíèkáøù tento
kanál celodennì monitoruje pøipraveno pomoci), ale také kanály
1 (80 % Èeské republiky a 100 % Slovenska jej pouívá jako
vyvolávací) a 10.
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Desítka se ustálila jako motoristický info kanál v posledních
tøech letech. Pùvodnì na tomto kanále hovoøili èetí dálkoví øidièi
mezi sebou pøi svých cestách u nás i v zahranièí (tam je motoristický kanál vìtinou CH 19), ale èasem se na tomto kanále
vytvoøilo více ne jen prostor pro pozdravy øidièù. Vznikla sí info
støedisek po celé republice (je jich více ne 20), a tak na tomto
kanále získáte èerstvé informace o dopravní situaci v nejbliím
i vzdáleném okolí od Makova (pøed hranièním pøechodem ze Slovenska poskytuje info jeden ze slovenských síbíèkáøù, u nìj u
se na kávu zastavilo mnoho dálkových øidièù  síbíèkáøù) a po
Rozvadov. Ve velkých mìstech (Praha, Brno) se v poskytování
informací støídá hned nìkolik obìtavcù od èasného rána do pozdního odpoledne, v jiných mìstech je to záleitost jednoho èlovìka,
který od pøijídìjících øidièù sbírá informace o situaci ve smìrech, z nich pøijídìjí a sdìluje je dalím. A tak o objíïce nebo
zácpì zpùsobené autonehodou se øidiè dozví desítky kilometrù
dopøedu a mùe se podle toho zaøídit.
Samostatnou kapitolou je spoleèenský ivot síbíèkáøù. Èastá
jsou regionální koleèka, kdy se pravidelných hovorù, by jen
pozdravem, úèastní desítky stanic. Vyhláené jsou budíèky, které se dnes odehrávají na desítkách míst republiky a pøi nich je
moné cestou do práce pozdravit od 5 do 8 hodin vechny na
pásmu. Koná se mnoho pravidelných veèerních potlachù, v mnoha
místech je moné jednou èi vícekrát v týdnu zachytit radioburzu
(autor sám jednu z nich u nìkolik let vede  nyní tøikrát v týdnu
po pùl hodinì) a sehnat èi prodat mnoho zajímavých nejen radioamatérských vìcí. Vechny tyto aktivity záhy vedly k tomu, e
síbíèkáøi se chtìli nejen slyet ale i vidìt, a tak se zaèala rodit
první setkání. V radioamatérském svìtì jsou samozøejmì také,
ale mají trochu jiný charakter  burza, nákup, prodej, odborné
diskuze. Síbíèkáøská setkání nejsou tak vyhranìná (je to dáno
i tím, kdo a proè ke stanici pravidelnì usedá), konají se vak
v desítkách míst republiky prakticky od èasného jara do pozdního podzimu a na mnoha místech se síbíèkáøi scházejí pravidelnì
celoroènì, by je nepoutá pøíslunost k nìjakému klubu. Pro ilustraci nìkolik názvù vypovídajících o charakteru setkání  CB
Country bál, Mastná huba, Kotlík trnky brnky, Slet èarodìjnic atd.
Na tìchto setkáních získáte nejen plánek na anténu, ale i recept
na preclíky, nebo si jen pìknì popovídáte. Konají se pochopitelnì i setkání v tradièním rázu  pøi pøíleitosti jednoho z nich
koneckoncù vychází i tento sborník, CB vak zùstává charakteristická rozmanitost uivatelù i jejich zájmù, co se snaí odráet
i èasopis Výzva na kanále, v nìm najdete nejen technicky zamìøené rubriky a informace o chystaných akcích, ale i èlánky ze
ivota CB klubù (v republice se u poèítají na desítky a v tìchto
týdnech vzniká jejich asociace), ale i èlánky víceménì nevázané, jejich obsah nejlépe charakterizuje název rubriky Klub
sedmilháøù.
I na CB se vak najde mnoho poèinù typicky radioamatérských  øadou contestù poèínaje, packet provozem (nedávno
legalizován dodatkem ke GP), desítkami expedièních vysílání
pokraèuje a callbookem konèe (letos vyel u pátý adresáø, v nìm
je 5000 potvrzených volaèek z celé ÈR). Soutìe a reporty vak
rozhodnì nejsou na CB dominantní slokou provozu, co mnozí
radioamatéøi berou jako známku nií hodnoty CB pásma. Ti síbíèkáøi, kteøí vidí smysl vysílání v této oblasti, si záhy poøídili licenci
a na radioamatérských pásmech nali plné vyití. Pásmo CB má
svùj svébytný charakter, který odpovídá èeskému pøekladu obèanská radiostanice. Na chu mu pøili i mnozí radioamatéøi, co
dokládá i dopis jednoho z nich, nedávno otitìný ve Výzvì na
kanále: Na CB si jsou lidé spoleèných zájmù opravdu blízcí
a v nouzi ochotní pomoci. Sám to znám pøi mobilním provozu
v pásmu 2 m nebo 70 cm, kde nìkolikrát bìhem jízdy zavoláte,
a to u musí být, aby se nìkdo ozval. Pokud jezdíte po dálnici,
a tam je v souèasné dobì nejvìtí riziko, tak se vám témìø vdy
ozve spí CB stanice. Je to koda, e mezi amatéry je taková
pasivita, nebo, radìji bych øekl, neochota se ozvat. Proto musím
konstatovat, e mezi síbíèkáøi shledávám v poslední dobì více
pøátel ne mezi radioamatéry.
CB pásmo ije svým vlastním ivotem, který, by se nìkomu
tøeba nelíbí, je skuteènì pestrý a pøináí uspokojení tisícùm síbíèkáøù.
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MATCHBOX pro vech 9 KV amatérských pásem
David Kubálek, OK1TDU
Pod názvem matchbox, anténní èlen, anténní tuner, pøizpùsobovací èlánek apod. je nazývána konstrukce, kterou Vám
pøedkládám.
Jedná se o obvod, který Vám, jak se nìkteøí mylnì domnívají, nevyladí anténu, ale pøizpùsobí impedanci vysílaèe
k impedanci antény tak, e z vaeho zaøízení dostanete co
nejvìtí výkon a ten je pøenesen do antény. Tzn. e tímto èlenem neupravíte vyzaøovací schopnosti antény apod. Je
samozøejmé, e pøi dolaïování velijakých paskvilù se nám
èást energie bude ztrácet právì v pøizpùsobení, ale to je doufám logické.

Obr. 1 Schéma Matchboxu

Obr. 2 Zapojení matchboxu do obvodu
Matchbox je konstruován pro vech devìt amatérských KV
pásem a byl navrhnut jako klasický Pí-èlánek. Skládá se ze
vstupního a výstupního kondenzátoru, cívky s odboèkami pro
jednotlivá pásma, pøepínaèe bypass a z pøepínaèe pro dvì
antény. Pøepínaè bypass je vhodné pouít pro vyøazení anténního èlenu, kdy PSV antény nepøesahuje hodnotu 1 : 2
a zbyteènì by se v nìm ztrácela èást energie. Jako kondenzátory byly pouity duály 2 × 350 pF vhodnì dimenzované na
pøenáený výkon, tj. s mezerami mezi deskami dostateènì velkými, aby nedocházelo pøi vyím výkonu k výboji mezi
statorem a rotorem. Záleí toti na impedanci pøizpùsobované antény, tj. pro impedanci antény 50100 Ohmu staèí mezery
malé, ale naopak u antén dlouhodrátových, jako dipóly s ebøíèkem bez balunu (300600 Ohmu) a LW, kde je impedance
jetì vìtí, je potøebné zejména výstupní kondenzátor vhodnì dimenzovat na vyí VF napìtí (vzdálenost desek 12 mm
i více nebývá vyjímkou). Cívka byla zhotovena z drátu Cu
2,5 mm2 a pro vìtí Q je postøíbøena, je navinuta na plexisklové kostrièce s vyrytými drákami, tak aby byl zachován
potøebný odstup mezi závity a zároveò, aby se vinutí pøi tepelných zmìnách nehýbalo a pevnì drelo svùj pøedem definovaý
tvar. Rozmìry cívky a poèty závitù pro jednotlivá pásma, viz
dále. Pokud budeme cívku støíbøit, musíme si uvìdomit, e
èím vyí Q, tím je obvod úzkopásmovìjí a pøi vìtí zmìnì
kmitoètu budeme nuceni opìt pøizpùsobovat anténu na nejmení PSV (napø. pøi pøechodu z CW èásti pásma do SSB). Jako
vstupní kondenzátor pouijeme pouze jednu sekci dvojitého
kondenzátoru tj. pouze onìch 350 pF. U výstupního kondenzátoru zapojíme obì sekce paralelnì, abychom vyuili max.
kapacitu 700 pF. Pokud máme monost, volíme kondenzátor
i vyí kapacity, co není na závadu. Èím vìtí kapacitu pouijeme, tím vìtí rozsah impedancí lze pøizpùsobit. Pøi testování
s anténami, napájenými 600Ohmovým vedením, bohatì vyhovovalo ji výe zminìných 700 pF. Pro pøepínání odboèek
cívky na jednotlivá pásma volíme pøepínaè mechanicky odolný s dostateènými mezerami mezi kontakty, (nejlépe
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postøíbøenými) zhotovený na keramice (pro lepí Q). Pøepínaèe pro pøepínání antén a bypassu staèí, pouijeme-li páèkové,
vhodnì dimenzované na potøebné napìtí a protékající proud!
Uvìdomme si, e pøi 100 W do umìlé zátìe tj. 50 Ohm je VF
napìtí 71 V a proud 1,4 A, dále pøi impedanci 16,7 Ohmu bude
VF napìtí 41 V a proud 2,5 A a nakonec pøi impedanci
150 Ohmu bude VF napìtí 122 V a proud 0,8 A!
Propojení jednotlivých komponent provedeme Cu drátem
o prùøezu alespoò 1.5mm2 a pokud máme monost, také jej
postøíbøíme. Délky vodièù k jednotlivým souèástkám provedeme co nejkratí! Celek umístíme do kovové krabièky vhodných
rozmìrù. Pøi montái dbáme na dùkladné propájení a mechanické spojení jednotlivých prvkù  pøechodové odpory vzniklé
studenými spoji nám mohou zpùsobit nejednu nepøíjemnost.
Zámìrnì neuvádím rozmìry a pøesné údaje rozmístìní souèástek, protoe záleí na souèástkách co kdo kde seene
(na radioburzách apod.). Kvalitní mechanické pøepínaèe
a vzduchové kondenzátory se bohuel u nás jen velmi tìko
shání. Na vinutí cívky a propojení vech souèástek jsem pouil mìdìný drát pro elekroinstalaèní rozvody, u nìho jsem
odstranil plastovou izolaci.
K závìru bych jetì uvedl pár odpovìdí na oèekávané otázky, které mohou vyvstat pøi ètení tohoto èlánku zaèínajícím
radioamatérem. Jak najít správná místa pro odboèky pøi jiných rozmìrech cívky? Na daném pásmu se zkouí (hledají)
jednotlivé body na cívce (odboèky) pøi souèasném mìøení PSV
a zmìnách vstupní i výstupní kapacity v Pí èlánku. Cílem je
dosáhnout stejných, èi alespoò velmi podobných hodnot PSV
, dosahovaných pøi pøepojení do umìlé zátìe. Je samozøejmé, e pouijeme volný kmitoèet a minimálni moný výkon,
abychom svými nastavovacími experimenty neruili ostatní
radioamatéry. Jak pøipojit symetrický napájeè antény k nesymetrickému Pí-èlánku? Musíme pouít tzv. balun (zkratka
z BALANCED/UNBALANCED). Podle impedance napájeèe zvolíme transformaèní pomìr balunu. Napø. 1 : 1, 1 : 4 èi 1 : 6 apod.
Pøi testování a mìøení popisovaného matchboxu byl pouit TRX 100W out, anténa G5RV a DOUBLE ZEPPELIN (dipol
2 × 20,5 m staený ebøíèkem 20 m dlouhým o impedanci
600 Ohmu). Obì antény byly pøizpùsobeny na vech devíti
amatérských KV pásmech bez jakýchkoliv problémù. Tento
anténní èlen si také postavili moji pøátelé OK1PLF a OK1MJS
(s anténami 2 × 20 m DIPOL), a jsou s ním spokojeni. Pokud
mohu citovat Lukáe OK1PLF: To je to, co ji dlouho sháním;
koneènì jsem nalezl návod, kde jsou uvedeny nìjaké poèty
závitù a odboèky!. Doufám, e i Vás tato konstrukce zaujme
a e si MATCHBOX v pøípadì problému s nìkterým pásmem
také postavíte!
S pøáním veho NEJ pøi stavbì, bezproblémového pouívání a hodnì pìkných DX spojení...
73! David OK1TDU.

Obr. 3 Zpùsob pøipojení antén
PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH
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Parametry cívky:
Vechny vzdálenosti jsou mìøeny od støedu vodièù.
prùmìr cívky: 62 mm
délka cívky: 67 mm
poèet závitù: 12 záv.
drát: Cu 2,5 mm2 (odizolovaný elektroinstalaèní)

Odboèky cívky pro jednotlivá pásma:
Jednotlivé odboèky jsou poèítány od zaèátku vinutí a v závorce je pro kontrolu uveden poèet pouitých závitù pro dané

pásmo:
1.8 MHz  zaèátek vinutí, tj. celá cívka (12 záv.)
3.5 MHz  5,5 záv. (6,5 záv.)
7 MHz  8 záv.(4 záv.)
10 MHz  89 záv. (43 záv.)
14 MHz  910 záv. (32 záv.)
18 MHz  10.5 záv. (1,5 záv.)
21 MHz  11 záv. (1 záv.)
24 MHz  11 a 0,5 záv. od konce (10.5 záv.)
28 MHz  0,5 záv. od konce (0,5 záv.)

Jednoduchý QRPP vysílaè
Jaroslav Kolínský, OK1MKX
Jedná se o konstrukci vysílaèe s velmi malým výstupním
výkonem  QRPP, který lze snadno a levnì postavit a na kterém lze demonstrovat, e i s jednoduchými prostøedky lze
dosáhnout pozoruhodných výsledkù. S výkonem 700 mW bylo
uskuteènìno na 80 m spojení s vìtinou evropských zemí a
s Asií (UA9, 4K). Pozoruhodné je rovnì spojení s výkonem
sníeným na 1 mW (!!) na vzdálenost 300 km s velmi dobrým
reportem. S doplòujícím jednotranzistorovým modulem PA
s výkonem 4 W bylo na tomto pásmu uskuteènìno spojení se
stanicemi z USA. Základní modul TX1 (Obr. 1), který zahrnuje
krystalem øízený oscilátor a jednoduchý výkonový stupeò lze
samozøejmì dále rozíøit o laditelný oscilátor VFO resp. o dalí výstupní zesilovaè. Vlastní provoz se zaøízením s nízkým
výkonem vak vyaduje jistou trpìlivost, dobré podmínky íøení, vhodnou a správnì pøizpùsobenou anténu a poslouchající
protistanici (bez VFO dost obtíné).
Obr. 2 Schéma mini tuneru QRP
rovnì pouít tento tuner. Autor pouívá pro symetrické napájení antény Zeppelin klasické zapojení symetrického anténního
èlenu (Obr. 3a).
Závìrem lze konstatovat, e s malým výkonem, dobrou
anténou a na vhodném pásmu je moné dosáhnout spojení
s celým svìte. Autor s obdobným zaøízením pro pásmo 30 m
a upraveným VXO oscilátorem uskuteènil spojení s pìti kontinenty.
Literatura: 1) QRP transmitter  WB6BIH  Old Man 6/75 (AR 3/76)
2) Mini Tuner for HF  K2JHU  73 Magazine 10/95

Obr. 1 Schéma vysílaèe 800 mW
Zapojení vlastního vysílaèe je velmi jednoduché a nepotøebuje podrobnìjí vysvìtlení. Pøesto doporuèuji vìnovat
pozornost jeho správnému nastavení, tak aby výkon i tvar signálu byly optimální. Nastavujeme pracovní bod oscilátoru
odporem v bázi a resonanèní obvody v kolektorech obou tranzistorù. S tranzistorem KSY34D na PA stupni bylo dosaeno
výstupního výkonu 700 mW. Energetickou bilanci ponìkud
zhoruje poití miniaturního relé, které zvyuje napájecí proud.
I pøes to lze vysílaè úspìnì provozovat z 12V baterie
s kapacitou 450 mAh. Klíèování ve vf cestì s trvale bìícím
oscilátorem zajiují stabilní a pøíjemný tón signálu.
Velkou dùleitost má vhodná anténa a její pøizpùsobení.
Autor pouívá dipol 41 m s ladìným napájeèem (Zeppelin)
zavìený 25 m nad zemí (Obr. 3b). Osvìdèily se ale i jednoduché antény typu LW nebo Windom FD4 alespoò 8 m vysoko.
Pøizpùsobení je zajitìno anténním èlenem/tunerem. Pro nesymetrické napájeèe antén typu LW slouí mini QRP tuner
kombinovaný s odporovým mùstkem (Obr. 2) pro nastavení
pøizpùsobení vysílaèe a antény. Pro symetrické napájení antény, lze po doplnìní výstupním symetrisaèním èlenem (balun)
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a)

b)

Obr. 3 a) Anténní èlen; b) Zeppelin 41 m
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Wattmetr pro KV a základní VKV pásma
Radek vejda, OK1VBR
Pro irokou radioamatérskou veøejnost je urèen tento typ
wattmetru pro celý rozsah KV a èást VKV pásem (max. do
70 cm). Sám ze své zkuenosti vím, jak je nesnadné nìkdy
sehnat notoricky známé zapojení nìèeho tak v podstatì jednoduchého. Mladý amatér se stydí si o to starímu øíci, aby se
neztrapnil, a starý (rozumìj zkuený...) se zase domnívá, e
není due, která by to neznala...
Toto zapojení je pro støednì vysoké výkony, tzn. cca do
500 W a je zaloeno na meøení napìtí na známem odporu
(impedance TCVR). Zatìovací odpor na kterém se napìtí
snímá musí byt øeen jako BEZINDUKÈNÍ výkonnový, ztrátovì dimenzovaný pro výkony, které bude mìøit. Mùeme pouít
i tovární umìlou záte pro PA od jiného TCVR, podmínkou je
e vyvedeme mìøicí svorky, popøípadì pouijeme koaxiální
T-èko, jako rozdvojku. V pøípadì e umìlou záte nemáme
k dispozici musíme si ji vyrobit. Kámen úrazu je vdy ve volbì
a zakoupení vhodných rezistorù. Seente, kupte, pùjète si, nebo
jinak získejte takové mnoství odporù, které bude vyhovovat
napø. tìmto podmínkám: záte pro 100 W, Z = 50 ohmù. Tzn.
100 ks 5 k/1 W, nebo také 50 ks 2,5 k/2 W nebo také 20 ks
1,2 k/5 W... Platí zde Ohmùv zákon.

Mìøicí obvod je na obr. 2. Protoe polovodièové diody nesnesou pøíli velké napìtí (pro desítky Watt pøi nízkých
impedancích je napìtí na svorkách také nìkolik desítek voltù), je pouito odporového dìlièe 10 : 1. Napìtí pøivedené ze
zátìe je po usmìrnìní filtrováno a pøes pøedradné rezistory
vedeno na mìridlo jeho stupnice je ocejchována ve wattech.
Je výhodné pouít pøepínaè a wattmetr cejchovat pro nií
a vyí vykony (25 W a 100 W). Vstupní dìliè mùeme kmitoètovì kompenzovat pro zajitìní irokopásmovosti.
Cejchovaní wattmetru provedeme buïto podle továrního
výrobku (co není tak elegantní) nebo za pomocí napìtí se
síovým kmitoètem (50 Hz). Bìhem cejchovaní zvìtíme filtrovací kapacitu za usmìròovací diodou na 10 µF. Po skonèení
cejchovaní ji opìt odletujeme. Pro nastavovaní pouijeme nìjaký regulovatelný zdroj støídavého proudu od 20200 V.
Já jsem kalibroval bez kondenzátoru 10 µF, stejnosmìrným napìtím. Pokud nìkdo nemá (jako já) regulaèní
transformátor, mùe si sehnat oddìlovací síové trafo 1 : 1 a do
primáru zaøadit solidní vìtí drátovy potenciometr. Z hlediska
bezpeènosti to není to pravé oøechové, ale s napìtími nìkolika desítek voltù doma bìnì asi nekouzlíme... Jiné øeení, asi
nejpøijatelnìjí, je odpojit odporový vstupní dìliè, a pøivádìt
na anodu diody ji desetinu cejchovacího napìtí. Podmínkou
je e dìliè po pøipojení bude mít skuteèný pomìr 10 : 1.
Pøivádìná napìtí kontrolujeme multimetrem. Umìlá záte
musí být pøipojena. Na dìliè pøivedeme napìtí 70,7 V a odporovým trimrem 100R (pouijte kvalitní keramický) nastavte
pøesný pomìr 10 : 1, tzn. e na anodì diody bude 7,07 V. Pøedøadným trimrem (hodnotu zvolte podle typu pouitého mìøidla)
nastavte výchylku pro 100 W.
Pro ostatní dílky stupnice a rozsahy (25 W = 35,4 V) se
cejchuje stejnì. Výkon není lineární velièina, proto musíme
ocejchovat kadou hodnotu, kterou chceme mít vyznaèenu na
mìøidle pro daný rozsah.
Cejchovací napìtí získáme ze vzorce
8
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3

Obr. 1 Mechanická konstrukce
Odpory zapájejte paralelnì do mùstku z kuprexitu nebo
mìdìných páskù. Jako kryt zátìe pouijte plechovku, nebo
jinou kovovou krabièku. Odporový mùstek povede pøímo
k souosému konektoru v krabièce nebo víku (dnu) plechovky.
Celou konstrukci zaletujte. Moné øeení mechanicke konstrukce a schéma je na obr. 1.
Zátee pro malé výkony
lze øeit i pøímým pøipájením
sady odporù na konektor.
Z hlediska praktiènosti takovéto konstrukce je vhodná
max do 10 W.
V pøípadì e budete potøebovat záte do 500 W pro
krátkodobá mìøení, zalejte
plechovku transformátorovým olejem. Zvýí se tím
odvod tepla z odporu
a výkonová ztráta bude 10
20krát vyí. Pozor, musí byt
takový typ oleje, který se teplem nerozpíná, jinak se mùe
plech ve svárech roztrhnout
a olej vyteèe!
Obr. 2 Schéma mìøicího obvodu
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99
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Pokud máme zdroj vf výkonu a víme jake napìtí pro dannou impedanci generuje, mùeme jeho výkon vypoèítat ze
vztahu P = (U . U)/R. Pouitá dioda je libovolná køemíková (pro
VKV pouijte nìjakou rychlejí), tlumivka je asi 2030 závitù
nìjakého tenkého (0,050,2 mm) Cu smalt. Filtrovací kondenzátory jsou keramické. Vechny rezistory bezindukèní, nejlépe
metalizované.
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Hodnoty pøedøadných rezistoru mùou být napø: 4k7 a trimr M22 pro 100µA mìøidlo. Impedance mìøidla je závislá na
hodnotach velièin pro které je urèeno, tzn. zkouejte kterým
trimrem bude kalibrace na výchylku nejplynulejí.
Souèástky mìøicího obvodu jsou pøiletované ve vzduchu
na stìnu krabièky, nebo kuprexu. Wattmetr je z hlediska irokopásmovosti pro amatérské úèely naprosto vyhovující,
pøípadnì korekce kmitoètové závislosti pøi mìøení lze donastavit kapacitním trimrem, ve vstupním dìlièi.
V pøípadì e se nám nechce z jakéhokoliv dùvodu rozebírat mìøidlo, mùeme pouít pùvodní linearní stupnici a hodnoty
zanáet do kalibraèní køivky pro dané rozsahy. Výhodou je
monost pøesné kalibrace pro dana pásma (spodní KV a VKV).
Pøesnost mìøení pod 10% úchylku je luxus, a ani tovarní zaøízení pro neprofesionální mìøení ho tìko splòují. Jako mìøièe

výkonu se dají pouít i CSV metry, jejich cejchovaní je vak
nároèné. Lze si takto doplnit stupnici pro jedno nebo 2 blízká
pásma na svém homemade CSV metru podle vaeho nového
wattmetru (ji kalibrovaného). Dosaení souhlasu na jedné
stupnici pro více pásem je na mìøièi CSV nemoné. Pouívat
CSV jako prùchozího wattmetru je moné jen jako informativni údaj, pro jednopásmový provoz se vak pøi ideálním
pøizpùsobení dá pouít.. Popis úprav CSV metru pro mìøení
výkonu je nad rámec tohoto pøíspìvku.
Výe uvedenou konstrukci jsem stavìl 2krát a bez jakýchkoliv problému ji pouívam. Schéma je pøevzato z publikace
Amaterská radiotechnika a elektronika III , kterou vem zájemcùm o amatérské vysílaní vøele doporuèuji.
Pøípadné dotazy zasílejte na SVEJDIS@Usa.Net nebo via
PR OK1VBR@OK0PPR.

Zaèínáme s krátkovlnnými digitálními módy
Pavel Váchal, OK1DX
O digitálním provozu na KV bylo ji napsáno nìkolik èlánkù. Zde bych chtìl zvolit trochu jiný pøístup  na místo popisu
jednotlivých módù, je mohou nìkomu pøipadat sloité a odradit ho  nabídnout amatérovi monosti a nechat na nìm, a si
vybere, co je pro nìj nejlepí. Pøedpokládám, e vìtina HAMù
má dnes se svém shacku kromì KV transceiveru i poèítaè
standartu PC. Neèekám, e by se dnes nael nìkdo, kdo by
se pokouel oivit starý mechanický stroj (i kdy i to mìlo nìco
do sebe...).
Dovolil bych si roztøídit zájemce do nìkolika skupin (tím
netvrdím, e nìkteøí jedinci by neli zaøadit do více kategorií,
spíe naopak).

DX man
Je to obvykle èlovìk, který není zdaleka zaèáteèníkem
na KV, má pøehled o íøení, DX provozu na CW a SSB, ale
prostì v minulosti digi módy neprovozoval. Jeho dùvody zájmu budou pravdìpodobnì snaha vylepit si svoje skóre;
dnení DX ebøíèky uvádìjí stav potvrzených zemí na RTTY,
diplom DXCC a jiné se vydávají za RTTY provoz apod. Abych
pøedeel nedorozumìní  pokud je mi známo, tyto tabulky/
diplomy jsou sice nadepsány RTTY, ale akceptují se zde potvrzená spojení na jakémkoliv digi módu (tj. kromì RTTY
i Pactor, Amtor apod.).

Závodník
Má podobný motivaèní motor jako DXman, pouze jeho pøedstava je troku jiná. Moná ho ji omrzely klasické KV závody
a chce zkusit vítìzit na jiném poli. A nebo u si myslí, e s léty
by mohl zkusit nìco klidnìjího. A nebo naopak  jeliko daný
víkend není ádný CW/SSB závod, vezme za vdìk i RTTY.
Kadý a si vybere.

Technik  experimentátor
Oblast digitální techniky je bezesporu technicky zajímavá
a rychle se rozvíjející. HAM s technickými sklony zde objeví
iroké pole pro experimenty. Jeho cílem vak obvykle není
dotlouci se na novou zemi èi stovky QSO v deníku. On obvykle jásá u nad tím, e to vùbec funguje (zvlá pokud si sestrojil
vybavení sám).

Notorický dálnopisec
Toho zde uvádím jen do poètu, toto není pøíklad zájemcezaèáteèníka. Je to do jisté míry úchylná zábava  na místo
toho aby si popovídal s kamarády na SSB, vydrí diskutovat
hodiny vyukáváním písmen na klávesnici. Má to ovem cosi
do sebe...

28

PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH

Minoritní skupiny: SYSOP KV BBS, uivatel KV BBS.
Tak a teï co poradit jednotlivým okruhùm zájemcù: jaké technické vybavení, jaký software, kde zaèít, co dìlat a co ne...

Technické vybavení:
Samozøejmì, kadý má rùznì hluboko do kapsy a musí
podle toho krotit své sny.
Nejjednoduí to má asi závodník. Ten asi zcela vystaèí
s klasickým RTTY (na Amtoru/Pactoru se obvykle nezávodí,
pøestoe je nìkteré závody mají uvedené v propozicích). Má
doma obvykle ji sluný transceiver, aktivní anténní tuner
a anténu. Pokud doposud nemá v rádiu CW filtr, nech si jej
obstará co nejdøíve. Bez nìj se závodìní mìní v utrpení. 500Hz
íøe pásma staèí, ani 270 Hz filtr není k zahození. Je vcelku
jedno, jaký konvertor pouije, správnì nastavený RTTY konvertor s aktivními filtry je srovnatelný s rùznými multimode
kontrolery. Lepího výsledku je moné dosáhnout snad jedinì
s programem RITTY (viz dále). Co ale musí závodník mít, je
sluný terminálový program. Tento musí nejen zajiovat vlastní
provoz, ale i vedení popø. prùbìné vyhodnocování deníku.
Svìtovým standartem v dnení dobì je software od WF1B,
zatím jediný konkurenceschopný program je od OH2GI. A si
tyto programy vyzkouíte, pochopíte proè uivatelé klasických
terminálových programù nemají nárok. WF1B si rozumí se
vemi bìnými multimode kontrolery, RITTY, klasickým RTTY
konvertorem apod., jediné co nepodporuje je tzv. Hamcomm
modem. Pøi závodìní platí více ne jindy: vysílejte kvalitní signál. Mùete nechtìnì ruit i nìkolik stanic pracujících na
okolních kmitoètech a ani to nezjistíte. Jinými slovy  PROSÍM preferujte FSK klíèování.
Èili co povauji za sluné vybavení na contesty: RTTY konvertor typu ST6 (kdysi popsal napø. OK1MP v AR, lze postavit
za cca 200Kè), malý osciloskop jako ladící pøípravek, program
WF1B na klasickém PC s myí.
DX man bude potøebovat zaøízení dosti podobné. Vìtinou si vystaèí s RTTY, vekeré expedice tento mód
jednoznaènì preferují. Ovem i na Pactoru se obèas ozvou
zajímavé stanice, obvykle takové, které nemají zrovna zájem
dìlat pileup Evropanù. Je to ale spíe výjimka. Contestový
software je pro nìj zbyteèností, jeho vymoenosti by pøi bìném provozu spíe pøekáely. Za sluné vybavení lze opìt
povaovat konvertor s aktivními filtry, jako terminálový program
lze úspìnì pouívat program Hamcomm. O jejich vzájemném propojení se zmíním dále. Takto lze i uetøit ladící
pøípravek (osciloskop). Rovnì tak program RITTY lze doporuèit coby draí ale výkonnou variantu (i pro Pactor). Existují
i jiné programy pro RTTY na zvukové karty. Kdo chce investovat vìtí obnos, jsou k dispozici multimode kontrolery. Ovem
rozdíly ve výkonu v základním RTTY módu nejsou nijak výrazné.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Experimentátor má pole zcela otevøené. Jak co se druhù
provozu, tak i pouitého zaøízení týèe. Dá se vysílat prakticky
ji s Hamcomm modemem (cca za 50 Kè), horní hranici pøedstavují kontrolery typu PTC-II s cenami pøes 30 000 Kè.
Experimentátor je obvykle dosti zvídavý, tak ho odkazuji i na
dalí èlánky v publikacích. Vøele mu doporuèuji mód PSK31.
Notorický dálnopisec. Pokud není tak zarytý, e z principu nehodlá opustit rodné RTTY (v takovém pøípadì bych
doporuèil mokrý hadr na hlavu), zajisté ocení monosti co mu
dává Pactor 1. Je moné vést dlouhá spojení bez jediné chyby v pøenáeném textu (to se vám na RTTY málokdy povede).
Pactor 2 ale pro nìj nepøedstavuje zase tak velký pøínos 
samozøejmì lze s ním pracovat i se slabím signálem, ale hlavní výhodu Pactoru 2  vysokou pøenosovou rychlost  stejnì
nevyuije. A to proto, e nedokáe tak rychle psát -:). Za adekvátní vybavení lze povaovat RITTY popø. nìjaký multimode
kontroler. Malá poznámka: taková dlouhá spojení jsou výborným prostøedkem pro nácvik písemného vyjadøování v cizím
jazyce. Obvykle se minimálnì pouívají zkratky. Bohuel obava z moných problémù s neznalostí jazyka je to co nìkteré
nae operátory spíe odrazuje...
SYSOP KV BBS. Toto obvykle není ádný zaèáteèník,
dotyèný pøesnì ví co chce a co to obnáí. Pactor 2 je pro nìj
v dnení dobì pøímo poehnání, hlavnì díky vysoké rychlosti.
Takto realizuje forward na velké vzdálenosti (napø. pøes oceány). Po mých zkuenostech z minulých let je tento zpùsob
nejrychlejí amatérský prostøedek pro interkontinentální forward (satelitní gateway jednoznaènì zaostávají).
Uivatel KV BBS. Nepøedpokládám e by tato skupina byla
v OK1 pøíli velká. Sem patøí vìtinou amatéøi ze zemí, kde
není k dispozici solidní paketová sí popø. stanice mobilní (/
MM). Pokud máte v místì slunou VKV paketovou BBSku,
stahujte si zprávy odtud. Bude to ve vìtinì pøípadù rychlejí
i ohleduplnìjí k ostatním uivatelùm  na KV obvykle nebývá
tolik místa. Navíc KV BBS obvykle nemají tak irokou nabídku
jako VKV BBS. Samozøejmì, obèas mùe být zajímavé zavolat si za oceán a podívat se, co se tam v BBSkách vyskytuje...
Vybavení na Pactor je obvykle nutností jako i transceiver
s pøesnou digitální stupnicí (musím být pøesnì naladìný ne
zaènu volat).

Technické záludnosti
Propojení modem  transceiver
Existují 2 základní monosti: FSK a AFSK. V pøípadì RTTY,
Amtor, Pactor 1 a GTOR jednoznaènì preferuji FSK, u PSK31
a Pactor 2 jsme bohuel nuceni pouít variantu pøes mikrofon. Po to pøesnì znamená?

FSK  frequency shift keying
Módy které pouívají podobný zpùsob modulace jako RTTY
vysílají signál je bývá oznaèovaný jako F1B. Toto znamená,
e se vysílají 2 kmitoèty, navzájem vzdálené o velikost zdvihu
(bìnì 170 nebo 200 Hz, pøesná hodnota obvykle nebývá kritická). V daném okamiku se vysílá vdy jeden kmitoèet, tyto
se støídají podle toho zda je digitální signál z modemu ve stavu 0 nebo 1. Toto je pøesnì princip FSK. Transceiver který toto
podporuje (bohuel nìkteré levnìjí modely toto nemají) má
vdy speciální vstup (svorku) pro klíèování FSK. Klíèuje se na
stranì modemu obvykle tranzistorem, který je ve stavu sepnutém nebo rozepnutém podle signálu. Èili v odpojeném stavu
by na FSK svorce mìlo být stejnosmìrné napìtí, cca 5 a
12V, pøi zkratování na zem by tímto zkratem mìl téci proud od
stovek mikroampér po jednotky miliampér, dle typu TCVRu.
O kmitoètový zdvih se v pøípadì FSK stará TCVR, èasto bývá
moné jej nastavit (jumpery, konfigurace v menu). Ten toto
øeí tak, e dle pøivedeného signálu pøepíná 2 kmitoèty základního oscilátoru (nebo jiného, dle kmitoètového plánu, ale
to je vcelku jedno). Dùleité je, e signál je vdy stejnì èistý,
jako pøi CW. Pøíjemnou vlastností FSK je i to e údaj na digitální stupnici bývá obvykle skuteènì pouívaný kmitoèet.
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AFSK  audio frequency shift keying
Pokud ovem nemáme transceiver s podporou FSK èi pokud hodláte pracovat módy je nevyuívají FSK (èili vìtinou
PSK, QPSK apod.), je zde tato monost. Co to technicky znamená: vysílaný signál (kmitoèty s modulací) je pomocí modemu
vytvoøen v nízkofrekvenèním pásmu (obvykle 12 kHz) a pak
je pomocí SSB vysílaèe pøesunut do odpovídající kmitoètové
pozice v KV pásmu. Konkrétnì : do mikrofonního vstupu vysílaèe pøivádíme støídavì 2 kmitoèty, napø. 1270 a 1440 Hz. Tento
zpùsob modulace bývá oznaèován jako J2B. Správnì vyrobený J2B signál je na poslech k nerozeznání od pravého F1B.
Ale. Ne vdy je ve optimální. Pøi SSB modulaci mùe dojít ke
zkreslení, mikrofonní signál bývá podstatnì náchylnìjí k pronikání brumu, obèas produkuje vysílaè i ne zcela potlaèenou
nosnou apod. Èili patnì nastavený vysílaè produkuje øadu
signálù, je znepøíjemòují ivot ostatním (známe spletry na
SSB, ne?). Pokud se nìkdo v minulosti pokouel vyrábìt CW
signál pískáním bzuèákem do mikrofonu, zná tyto problémy.
Èili pokud u musím pouít modulaci pøes mikrofon, dám si
velký pozor na kvalitu signálu. Pøedevím je tøeba zabránit
pøebuzení, jak mikrofonního zesilovaèe, tak i vf stupòù. Nìkteré transceivery mají separátní audio vstup pro digitální módy.
Pokud je tomu tak, pouijte jej. Tento vstup má obvykle nií
citlivost, èili do nìj musíme pustit silnìjí signál z modemu.
Ale díky tomu slabá ruivá napìtí (brum) bývají dodateènì
hluboko pod úrovní modulace. Rovnì tak pak nebývají problémy s pøehazováním mikrofonu. Nikdy nenechávejte zapnutý
audio procesor/kompresor, obvykle signál jetì více naruí.
Pøi pouití AFSK je nutné kmitoèet digitální stupnice pøepoèítat, napø. na digitálu je 14070.0, pouívám 1200 Hz modulaèní
tón, mód je USB. Èili ve skuteènosti vysílám na 14071.2 kHz.

Duty cycle
Pøi vysílání FSK je po dobu zaklíèování vysílaèe vysílán
plný výkon. Toto mùe zpùsobit znaèné tepelné zatíení výkonových obvodù, zejména koncového stupnì vysílaèe
a napájecího zdroje. Solidní stolní transceivery by mìly snést
dlouhodobé trvalé zaklíèování se 100% výkonu (cihla na klíè).
U nìkterých modelù výrobci pøed tímto varují resp. doporuèují
jistá omezení. Vøele doporuèuji se jich dret, resp. nevysílat
na 100% výkonu i na TCVRech, je by to mìly vydret. Pøeci
jen pøípadná oprava nebývá levná...
Rùzné módy mají rùzný duty cykl (èíslo je udává pomìrné zatíení PA oproti trvalému 100% výkonu). U RTTY, pokud
neuvauji pøestávky mezi relacemi, je situace nejhorí (musím poèítat s tím, e relace mùe být delí ne tepelná èasová
konstanta chladièe). O nìco lepí je situace u Pactoru, Amtor
má duty cycle jetì lepí, kolem 50%. Mohu tedy obvykle bez
problémù pouít vyí výkon. U PSK31 je situace jen o málo
lepí ne u RTTY.

Pøepínací èasy
Pøepínání pøíjem/vysílání a naopak trvá transceiverùm vdy
jistý èas, moderní modely jej mají obvykle maximálnì v desítkách milisekund. Dlouhé èasy mohou zpùsobit problémy se
synchronizací u ARQ módù (Amtor, Pactor 1 a 2, Gtor, Clover
apod.). Bìhem doby kdy je TCVR pøepnut na pøíjem musí zachytit celý datový burst od protistanice, který mùe dorazit se
znaèným zpodìním díky koneèné rychlosti íøení signálu.
Napø. u Amtoru je èasová rezerva pro oba pøepínací èasy
a dobu íøení signálu (tam a zpìt) celkem pouze 170 msec.
Schválnì si spoèítejte co vám zbývá, kdy uvaujete QSO OKZL. Pactor umoòuje povelem prodlouit èasové okno pro
pøíjem, co ve vìtinì pøípadù pomùe pøi synchronizaèních
problémech pøi spojení s protinoci. Samozøejmì u provozù
jako RTTY a PSK31, popø. pøi relacích FEC delí èas nevadí.
Programy popø. kontrolery ARQ obvykle pouívají nìkteré
èasovací parametry. Základní bývá z paketu známé TXDELAY (zpodìní dat od zaèátku vysílání nosné), dalí PREKEY
(o kolik døív je zaklíèována linka PTT pøed vysíláním nosné)
a POSTKEY (zpodìní s jakým odpadne PTT linka po ukonèení dat). Ve vìtinì pøípadù vystaèíme s výchozím
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nastavením, pouze u starích modelù transceiverù s delími
èasy bývá nutno chvíli experimentovat s optimálním nastavením.

Polarita signálu
Jak jsem se zmínil, pøi vysílání FSK vysílá vlastnì TX støídavì kmitoèet f1 odpovídající stavu z modemu logická 0 a f2
odpovídající stavu logická 1. Co se stane, kdy to nìjaká stanice pøehodí (tj.f1<->1, f2<->0)?
Záleí na tom, jakým druhem módem pracujete. RTTY
a Amtor signál se v tomto okamiku stane neèitelný, ale Pactor pracuje dál. Èili zde je také tøeba hledat problém, kdy vás
nìjaká stanice nebere. Obvykle vak staèí jednou s nìkým
vyzkouet, jaká polarita je správná a tuto pouívat. Jak lze
polaritu reverzovat? Pøi FSK buï tím, e v programu zmìním
vysílací polaritu v konfiguraci buï programu nebo kontroleru,
nìkteré TCVRy umoòují mìnit polaritu i v menu. Pøi AFSK
mám navíc jetì monost pøehodit postranní pásmo. Toto
ovem ovlivní i polaritu pøijímaného signálu. Pøi vysílání PSK31
je polarita dùleitá pouze v QPSK reimu, pøi BPSK je to jedno.

Nìkterá moná technická øeení
Hamcomm modem / Hamcomm program. Je to vlastnì
to nejednoduí co mùe být. Ale pozor, dovede to pomìrnì
dost (druhá vìc je jak). Sletovat si Hamcomm modem by mìl
dokázat prakticky kadý amatér co nìkdy drel v ruce pájeèku. Vlastní popis modemu i celkového pøipojení je obsaen
v nápovìdì a dokumentaci programu, take staèí si obstarat
program, je je ve starí verzi volnì íøený. Novìjí verze dokáe prý navíc i monitorovat provoz Pactor (ale kdy budu
mluvit za sebe  kdy s tím nemohu i vysílat, moc mì to nezajímá). Dalí výhodou Hamcomm modemu je to, e dokáe ve
spolupráci s jiným software (napø. JVFAX) pracovat SSTV. Co
mu ale lze vytknout je absence vekerých filtrù. Jetì pøijatelné výsledky dosáhnete, pokud pouijete kvalitní filtr
v transceiveru (500 Hz). Pokouet se ale pracovat s SSB filtrem v nìjakém RTTY závodu hranièí s ílenstvím. Milou
vlastností Hamcommu je to, e lze volnì programovat výku
pouívaných tónù. Pøipomínám, e i Hamcomm umoòuje realizovat FSK klíèování vysílaèe!
Klasický RTTY konvertor / Hamcomm program. Podrobnìjí prohlídkou programu zjistíte, e máte monost pouívat
externího RTTY konvertoru (zmìní se nastavení v menu).
Pokud je tento správnì nastaven (k tomu staèí obvykle nf generátor, èítaè a multimetr), poskytuje toto docela kvalitní øeení.
V zapojení konvertoru je nutné provést mení úpravy. Výstupní signál ji neklíèuje proudovou smyèku napájející magnet
dálnopisného stroje, je tøeba odboèit signál v výstupu posledního komparátoru, je má obvykle úroveò +12/12V a tento
pøivést na odpovídající pin COM rozhraní. Podobnì abychom
mohli vyuívat ladící pøípravek (spektrální analyzátor) v programu, vyvedeme výstup limiteru (omezený nf signál z výstupu
operaèního zesilovaèe) a pøivedeme jej na COM rozhraní namísto limiteru z Hamcomm modemu.
Klasický RTTY konvertor / WF1B program. Tato kombinace pøichází v úvahu pro závody. V menu WF1B nastavíme
Baudot driver. Oproti pøedchozí variantì je jiné zapojení pinù
na COM portu, lze o to vyøeit napø. jiným propojovacím kabelem mezi konvertorem a poèítaèem. Je tøeba rovnì zajistit
nìjaký ladící indikátor  nejlepí øeení je mení osciloskop
pøipojený X a Y vstupy na výstupy filtrù v demodulátoru. Samozøejmì je moné sestavit si rùzné ladící stupnice z LED
diod apod...
Zvuková karta/program RITTY popø. jiný software. Autorem RITTY je K6STI. Zatím jsem nemìl monost vidìt tuto
konfiguraci v èinnosti, ale reference jsou velmi dobré. Pokud
ji zvukovou kartu vlastníte, pøiplatíte jen asi 150 dolarù za
program. WF1B contest program údajnì spolupracuje s RITTY
bez problémù. Výhodou je e tak získáte i Pactor 1. Existují
i jiné RTTY programy od rùzných autorù pro zvukové karty,
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ale tyto obvykle nepodporují Pactor a rovnì tak si nerozumí
s WF1B. Pro bìný provoz by vak mìly vìtinou vyhovìt.
Jejich hlavní výhodou bývá minimální cena (èasto nulová).
Pokud tedy zvukovku vlastníte, je toto cesta minimálních nákladù. Pozor, ne vechny karty pracují se vemi programy!
Multimode kontrolery. Je jich vyrábìna celá øada, bohuel je to naince poøád jetì draí záleitost. Ceny zaèínají
kolem 8000, pièkové kontrolery jdou k 30 000Kè. Prakticky
vechny dovedou RTTY, rozdíl v jejich úèinnosti je minimální,
èili pokud povaujeme RTTY za hlavní mód, není dùvod kupovat draí typy. Rovnì tak vechny pracují Pactorem 1 (pouze
pozor na nìkteré vyslovenì historické verze firmware), získáte s nimi souèasnì i VKV 1200 Bd paket. Kolem dolní cenové
hranice se pohybují typy KAM+, PK232 (u se nevyrábí),
MFJ1278. Kadý model má svoje drobné plus a minus. Pro
PK232 hovoøí napø. kvalitní analogové filtry s OZ, KAM+ má
zase výhodu v monosti souèasné práce VKV paketem a KV
digimody, programování modulaèních tónù (ale vyaduje
500Hz filtr a nebo nf filtr mezi TCVR a kontroler  má AGC
jetì pøed filtry se spínanými kondenzátory) apod. Kdy jsme
u toho  nezapomeòte, e kmitoèty nf tónù na kterých pracuje
kontroler musí odpovídat tomu co produkuje transceiver, resp.
kmitoèet záznìje uprostøed MF filtru musí odpovídat støednímu kmitoètu demodulátoru. Napø. transceivery Kenwood
v módu FSK umoòují volbu ze 2 moných kmitoètových párù
(pøepínání v menu) je jsou vlastnì standarty v amatérském
provozu: 1270/1440 a 2120/2290 Hz. Napø. PK232 ve standartním provedení podporuje pouze 2120/2290. Nìkdy lze
nastavit støední kmitoèet pomocí funkce IF shift. Ale opatrnì,
offset mùe zpùsobit e vám nebude sedìt RIT.
V poslední dobì se zaèínají objevovat kontrolery vyuívající DSP (digital signal processing). Tyto obvykle dovolují
optimalizovat filtry pro konkrétní mód apod., nevýhodou bývá
vyí cena.
Mezi pièkové kontrolery lze poèítat PCT-II, který jako zatím jediný z dostupných kontrolerù podporuje Pactor 2. Pozor,
Pactor 2 ji neumoòuje pracovat v FSK módu, je nutné mít
TCVR v reimu SSB. Zájemce o dalí detaily odkazuji napø.
na èlánek OK1PD.

Provozní stránka
Na zaèátek jedna zajímavost pro kategorii experimentátorù. Pomìrnì nedávno se objevil nový digi mód, oznaèovaný
PSK31. Provoznì je to obdobné RTTY, pouívá to ale PSK
(phase shift keying) namísto FSK. Výhodou je velmi úzké zabrané pásmo (ménì ne 50 Hz!), nevýhodou nutnost
komplikovanìjího ladìní (co bude zøejmì dùvod proè neoèekávám e by tento mód nahradil zcela RTTY v contestech
a v pileupech DX expedic). Jedna z variant konfigurace je pouití zvukové karty v PC a programu PSK31SBW od G3PLX
(volnì v paket BBS a internetu). Doporuèuji vyzkouet, pracuje to i kdy je signál tak slabý, e u uchem skoro nic
nerozeznáte! Aktivita je nejvìtí kolem 14 071 kHz a 3581 kHz.
Dalí informace je nejlépe získat z nápovìdy ke zmínìnému
programu.
Dominantním pásmem digitálních módù je bezesporu pásmo 20 m. V klidu (mimo contesty) platí pøiblinì následující
rozdìlení:
 14 06514080 Pactor
 14 070 +/ PSK31
 14 07714 080 mizející Amtor  dnes ho pouívá minimum stanic
 14 08014 090 RTTY
 14 090 a výe KV packet (vøele nedoporuèuji)
K RTTY pásmu: DX expedice pracují vìtinou v dolní èásti
(14 08014 085), aby mìly monost pracovat UP (split). Nìkdy se objevují i pod 14 080.
Bìhem RTTY závodù se provoz roziøuje dále, hlavnì
smìrem dolù, obèas je moné zaznamenat stanice i pod
14 060. Toto zpùsobuje nelibost nìkterých zarytých CW operátorù, kteøí se snaí vemonì dostat RTTY pryè. Pøipomíná
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Obr. 1 Ukázka provozu PSK31
to obèas chování policemanù na kmitoètech DX expedic. Myslím si, e kdy oba operatéøi dodrí zásadu, e se nevysílá na
kmitoètu, obsazeném nìkým jiným, nemusí docházet ke kolizím. Problém je, kdy má nìkdo duevní potøebu dokázat
(si) e má pravdu.... Ale to by bylo téma na jiný èlánek (pro
psychologa nebo psychiatra?).
Populárním pásmem je i pásmo 80m, svým charakterem
urèené hlavnì pro lokální spojení. Ale pamatuji si, jak jsem byl
jednou pøi závodu pøekvapen, kdy na výzvu pøila VK6...
Pásmo 40m je do urèité míry kolizní, a to hlavnì díky USA.
V Evropì se aktivita koncentruje mezi 7030 a 7040, co je ale
v USA hluboko v CW pásmu. RTTY úsek pásma je v USA
kolem 7 0607070, pøièem ale je oficiálnì uznáváno evropské okno jako DX okno. USA stanice zde mohou pracovat, èili
není dùvod ke split provozu. Doufejme, e se podaøí toto èasem sjednotit.
Na pásmech 15 a 10 m lze oèekávat rùst aktivity spolu
s vylepováním podmínek íøení. Samozøejmì o závodech jsou
tato pásma rovnì plná.
Na WARC pásmech je aktivita minimální, je spíe výjimka
kdy objevíte stanici. Je to koda... Pouze pásmo 30m je v horní
èásti vyuíváno více k automatickému forwardu.
Na závìr pár slov k hamspiritu. KV digitální módy jsou úzkopásmové druhy provozu, podobnì jako CW. íøe pásma se
pohybuje dle módu od 50 po 500 Hz (zkusili jste nìkdy zjistit,
jak iroký je CW signál na vysílaèi s ostrými tvary znaèky?).
Tyto druhy provozu jsou tedy co se obsazování pásma srovnatelné. Mìli bychom dodrovat jisté zásady. Na CW je bìné,
e se v pøípadì ruení stanice rychle a bezproblémovì pøeladí o kousek bokem a hotovo. Toto u neplatí pøi digi módech.
Pøelaïování mùe zpùsobit problémy se synchronizací, BBS
pouívají fixní kmitoèty, nemáme monost si cviènì na chvíli
odskoèit Rxem zkontrolovat zda je vedlejí freq èistá apod.
Jako vdy platí zásada poslouchat ne zaènu vysílat. Napø.
Pactor a podobné módy umoòují udrovat spojení i pøi extrémnì slabém signálu. um pùsobí obvykle podstatnì ménì
problémù ne QRM. ARQ má vak i jednu výhodu: v krátkých
okamicích se ozývají obì korespondující stanice. Takto opravdu snadno zjistím, zda je kmitoèty volný, dotaz na QRL? je na
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ARQ kmitoètech nesmyslný
(snad jisté opodstatnìní má
u RTTY, ale jinak je to zcela
nefunkèní). Má tedy CW radìji uhnout digimodùm?
Samozøejmì, pokud je to
moné, je pro CW operátora
jednoduí uhnout. Vìøím, e
digitální kolega vám za to
bude vdìèný, i kdy v daný
okamik nebude mít prostøedek jak vám podìkovat.
K této kolizi by vak skuteènì mìlo docházet minimálnì,
pokud budou vichni poslouchat (nìkteøí digi operátoøi
vak skuteènì neposlouchají  ví e jejich BBS pracuje
na tomto kmitoètu, tak jej nastaví na stupnici a rovnou
zaènou vysílat. To je zásadnì patnì.)
CW pásmo kontra digi
pásmo. Rozumnì uvaující
èlovìk nebude vysílat digi
módem uprostøed CW pásma, protoe tam by ádné
QSO neudìlal  kdy pominu QRM, ádná digi stanice
by ho tam nehledala. Podobnì asi nebudou CW operatéøi
lézt do RTTY pásma v dobì
RTTY závodù. Toto bych nazval pøirozenou zpìtnou vazbou
a doufám tato bude hlavní regulující prvek. Technika se vyvíjí,
lze pøedpokládat e digi provoz si bude postupnì nárokovat
irí pásmo, na úkor jiných druhù provozu. Je jasné e pøedpisy budou vdy v urèitém èasovém skluzu. Mimochodem,
povolovací podmínky v USA pøidìlují kmitoètové úseky pro
CW a digi módy spoleènì, pøedpokládá se, e je na amatérech samých, aby si v tom udìlali systém. Toto realizuje ARRL
formou doporuèení.
73 + mni DX on RTTY....
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Odruovanie TVI, BCI panelákového rádioamatéra
Tono Mráz, OM3LU
Táto téma nebola spomínaná na stránkach Rádiournálu
a tatranských zborníkov u asi desa rokov. Oproti poslednému zverejneniu v roku 1989 neprilo k novým, radikálnym
objavom v tomto smere, ale uvediem osvedèené postupy pri
odruovaní. Cie¾om príspevku je pomôc s odruovaním rádioamatérovi v paneláku a v rodinnom dome, ktorý pouíva
továrenský KV transceiver s výkonom 100 W. S väèím výkonom je postup odruovania rovnaký, len nároky sú väèie.
Celá problematika odruovania TVI/BCI sa dá rozdeli na
dve základné oblasti:
 Úprava vysielacieho zariadenia a vysielacej antény.
 Odruenie televízora, rozhlasového prijímaèa, videa,
telefónu atï.

Úpravy vysielacieho zariadenia
Ako som u uviedol, v celom príspevku uvaujem len
o továrenskom zariadení s výkonom 100 W, ktoré má splnené
základné predpoklady na bezproblémovú prevádzku v paneláku. Najlepie sú na tom tranzistorové zariadenia, ktoré majú:
 potlaèené harmonické vyarovanie, lebo kadé pásmo má svoj DP filter
 neharmonické vyarovanie je minimálne
 výkonové zosilòovaèe sú lineárne
 zariadenie je zakrytované
 vetky prívody sú filtrované

B) Malou selektivitou vstupných obvodov TV alebo rozhlasového prijímaèa a silným signálom z náho vysielaèa,
C) Pretekaním indukovaného vf. prúdu z antény TV prijímaèa cez vlastný prijímaè a sieový prívod.
Obsah harmonických kmitoètov továrenského transceivra
je malý a preto nemusíme pouíva DP filter, ale pri pouití
i profesionálneho PA rapídne vzrastie obsah harmonických,
take medzi PA a anténou musíme poui úèinný DP filter.
Z TV kanálov je najproblematickejí 2. TV kanál, ktorý je ruený 3. harmonickou z 21 MHz pásma.
Malú selektivitu a malú odolnos vstupných obvodov TV
a rozhlasových prijímaèov musíme vylepi HP filtrami, ktoré
podstatne zníia úroveò náho signálu na vstupe prijímaèov.
Pretekanie vf. prúdu cez prijímaè spôsobuje ruenie rozlièných
modulov prijímaèa (nf. zosilòovaèe, dekódery farby apod.)
a potlaèíme ho HP a sieovým filtrami.

Starie transceivre s elektrónkovými PA majú podstatne
menie potlaèenie harmonických, ale tento problém sa dá vyriei zaradením DP filtra medzi transceiver a anténu.
Skutoèný stav v hamshackoch u nás je asi takýto. Kúpime
si sluný transceiver a certifikovaný sieový zdroj, natiahneme si FD4 alebo FD8 a pre istotu si transceiver uzemníme na
ústredné kúrenie, alebo na prívod studenej vody, lebo vraj trubky sú urèite niekde uzemnené. Výsledok je, e vysielame len
keï susedia spia, alebo sú v práci. Pritom zariadenie máme
úplne v poriadku a anténa má celkom sluné PSV na vetkých pásmach. Existuje ve¾a zaruèených postupov na
odruenie TVI a BCI, ale odruovanie musíme robi premyslene a postupne, aby sme dosiahli nejaký, aspoò èiastoèný
výsledok (aby sme mohli vysiela aspoò na niektorých pásmach).
Ruenie TV a rozhlasových prijímaèov je spôsobené:
A) Harmonickými kmitoètami, ktoré priamo interferujú
s TV, alebo rozhlasovým signálom,

Obr. 2

Obr. 1 DP filtre pre vysielaè
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HP filtre pre televízor

Z tohoto výpoètu je jasný postup pri odruovaní. Ná transceiver musí ma malý obsah harmonických kmitoètov, musíme
zabezpeèi èo najmenie elektoromagnetické pole v naom
a susedných bytoch, musíme potlaèi ná signál na vstupe TV
a rozhlasových prijímaèov a nakoniec musíme potlaèi indukované prúdy v TV a sieových rozvodoch v bytoch.
Teda musíme splni tieto základné podmienky, aby sme
mali pokoj so susedmi:
A) Obsah harmonických vylepíme napr. pouitím DP filtra CF250E, ktorý nám tie obmedzí pretekanie vf.
prúdu po opletení koaxiálneho kábla.
B) Pouijeme takú anténu, aby sme v obývaných priestoroch vytvorili èo najmenie elektromagnetické pole. Anténu
umiestnime dostatoène ïaleko od obývaných priestorov.
C) Obmedzíme pretekanie VF prúdov v kábloch TV rozvodu v paneláku, èi v susedných domoch a vysielacie
zariadenie spo¾ahlivo vf. uzemníme.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Na vysielacej strane urobíme prakticky:
A) Najskôr zapojíme za transceiver DP filter CF250E
a z filtra u ide signál koaxiálnym káblom do antény,
ktorá má PSV lepie ako 1 : 1,5. Zatia¾ nikde neuzemòujeme transceiver, ani DP filter a ani konektor
koaxiálneho napájaèa. Keï pouívame externý transmatch, zapojíme ho medzi transceiver a filter, ale
môeme vyskúa i variantu transceiver, filter a transmatch.
B) Elektromagnetické pole, vyiarené naou anténou, indukuje vo vetkých kábloch v dome prúdy, ktoré si
nájdu cestu na najcitlivejie miesta TV, rádia èi telefónu. Èie, celkom logicky, umiestnime anténu
dostatoène ïaleko od obývaných priestorov. Konkrétne by iadna èas antény nemala by bliie k domu
ako 10 m. Dôleitý je i typ antény. Najmenie elektromagnetické pole v dome vytvorí smerovka YAGI alebo
Quad. Takáto anténa naintalovaná 510 m nad strechou, alebo na 15 m stoiari a 1015 m od domu
obyèajne nerobí problémy. U smeroviek je vplyvom
optimálneho vyarovania potlaèené vyarovanie pod
anténu. Vertikálne antény s radiálmi sú podstatne horie, lebo na konci kadého radiálu je plné VF napätie.
Anténa HF8V umiestnená na plochej streche je ideálna anténa panelákového hama, ale radiály sú obyèajne
jeden a dva metre nad vodièmi v dome a týmito vodièmi zaènú preteka ve¾ké indukované prúdy. Snáï
vyhovujúca vertikálna anténa je polvlnná, ktorá nepotrebuje radiály, ale spodný koniec antény musí by
dostatoène vzdialený (>10 m) od vetkých vodièov
v dome. Takáto anténa je napr. R7000 od Cushcrafta,
GAP Titan DX a podobné. ¼ahie sa umiestni jeden
koniec antény ïaleko od rozvodov, ako tri. Zlá býva
LW anténa, hoci poniektorí amatéri s òou majú dobré
skúsenosti, najmä keï je jej dåka nerezonanèná, napr.
57 m. Úplne najhoria anténa je invertované V-èko,
ktoré má stred na paneláku a ramená idú kadé na
jednu stranu domu. Takéto V-èko dokáe vytvori najsilnejie elektromagnetické pole v dome a tým
i indukované prúdy vo vodièoch a kábloch sú najväèie. Východiskom z núdze môe by jeden prvok
Quadu. iariè vo forme uzatvorenej smyèky (Quad)
má dobré vyarovacie vlastnosti, maximá prúdu i napätia sú relatívne malé, take indukovaný prúd vo
vodièoch v susedných bytoch je tie mení ako pri
iných anténach.
C) V ideálnom stave je VF energia dopravovaná koaxiálnym káblom tak, e po vonkajej strane opletenia
neteèú VF prúdy. V skutoènosti prechádza koaxiálny
kábel silným elektromagnetickým po¾om antény, ktorú napája a i pri dobre symetrizovanom koaxiálnom
napájaèi, vplyvom indukcie, preteká po vonkajej strane opletenia koaxiálu vf. prúd a v okolitých vodièoch
domu sa následne indukujú vf. prúdy. Tu musíme napája symetrickú antény cez symetrizaèný èlen a na
koaxiálnom kábli, v blízkosti napájacieho bodu, urobíme tlmivku (10 závitov koaxiálu RG8 dåky 5,4m pre
pásmo 3,510 MHz alebo 6 závitov RG8 dåky 2,5m
pre pásma 1430 MHz, aby sme zníili prúd po vonkajom opletení. Pri pouívaní vertikálnej antény
urobíme to isté, lebo v opletení koaxiálneho kábla sa
pri anténe indukujú ve¾ké prúdy. Na strane vysielaèa
pripojíme koaxiál na transceiver cez DP filter CF250E,
ktorý tie potláèa prúd po opletení koaxu. Keï pouívame externý transmatch, tak ho zapojíme medzi
transceiver a DP filter (môeme skúsi i transceiver,
filter a transmatch). Dobrý spôsob potlaèenia vyarovania napájaèa je pouitie symetrického napájaèa
antény, èo je v panelákoch dos ve¾ký problém. Tu
musíme poui symetrický prispôsobovací èlen  transmatch, ale potlaèenie vyarovania symetrického
napájaèa je najlepie. Fakt je, e pár závitov koaxu
pri anténe a filter CF250E pri rádii dokáe ve¾a.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

D) Zariadenie musí by dobre vf. uzemnené, èo znamená, e musí by stále na potenciáli zeme. Tento bod je
ve¾mi aké splni hlavne na vyích poschodiach
paneláku. Napríklad, len na prízemí býva najkratí
prívod k externému uzemneniu dlhý asi 5 metrov, èo
znamená, e na pásme 14 MHz je uzemnenie dlhé
lambda/4 a zariadenie je prakticky od zeme odizolované. Tento problém môeme vyriei len vyladením
uzemnenia do sériovej rezonancie. V praxi zapojíme
do série s uzemnením premennú kapacitu, alebo premennú indukènos a nastavíme ju na maximálny prúd
v uzemòovacom vodièi, èie ho vyladíme. (Spomeòte
si na prístroj Umelá zem zverejnený v príspevku Pa¾a
OM3MY v R 1/95). Problém nastane, keï bývame
na vyích poschodiach a uzemòovací vodiè nám vychádza dlhý desiatky metrov. Na vyích pásmach
budeme ma i po vyladení zemniaceho vodièa na vodièi maximá prúdu a maximá napätia (voèi zemi), èo
je posun z blata do kalue, lebo v okolí maxima prúdu
i napätia je indukcia do okolitých vodièov maximálna.
Tento problém sa dá riei tienením zemniaceho vodièa. Prakticky pouijeme na uzemnenie silný koaxiálny
kábel s kvalitným opletením tak, e uzemòovací vodiè
je stredný vodiè koaxiálu a opletenie uzemníme len
na spodnom, zemniacom konci, spolu so stredným
vodièom. Pozri si nasledujúce obrázky 4 a 5. Ete lepie výsledky dosiahneme, keï uzemòovací koaxiálny
kábel vloíme do medenej kúrenárskej trubky, ktorú
tie uzemníme len na spodnej strane. Táto trubka musí
by izolovane vedená po stene domu a prívod
k zariadeniu by mal by èo najkratí. Aby sme sa vyhli
dvom zemiam na zariadení, jedno cez sie a druhé
cez uzemnenie, tak sieové napájanie privedieme cez
sieový filter. Sieový filter zamedzí pretekaniu vf. prúdu
po vodièoch sieového prívodu. Keï sa na obrázok
pozornejie pozrieme, zistíme, e prúd po vonkajom
opletení koaxu sme zníili symetrizáciou a filtrom
CF250E, take nám snáï postaèí prida sieový filter
i bez vonkajieho uzemnenia a nemuseli by sme ma
problémy. Vyladený zemný prívod pouijeme a vtedy, keï prechádzajúce kroky neviedli k úspechu.
Vyladenie napájaèa je treba urobi na kadom pásme.

Obr. 3 Odruenie nf. zariadení
PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH

33

Transmatch musí by v kovovom kryte, lebo vzduná
a nekrytovaná kontrukcia môe spôsobi ruenie, ktoré sa
ako h¾adá. V kadom prípade skúste transmatch vyradi, èi
nám náhodou nerobí problémy on.
K dolnopriepustnému filtru na obr. 1 nie je treba extra komentár, ale pokia¾ si filter nekúpite, treba sa pri stavbe filtra
dra týchto zásad:
 filter musí by rozdelený na odtienené komôrky, ako
je naznaèené èiarkovane,
 kondenzátory vo filtri musia by masívne keramické,
alebo s¾udové, dimenzované na prísluný prúd a musia ma krátke a silné prívody (malú vlastnú
indukènos),
 cievky musia by z hrubého a najlepie postriebreného drôtu (>1,5 mm) a musia by medzi sebou tienené,
 filter treba skontrolova na polyskope a v iadnom úseku nesmie by útlm filtra > 0,5 dB,
 ladenie filtra:  Prispájkujeme L1, C1 (L5, C4), skratujeme konektor a pomocou GDO naladíme cievku na
Fn,
 prispájkujeme L3 a touto cievkou nastavíme rezonanciu na F1,
 odpájkujeme L3, prispájkujeme L2 (L4) a týmito cievkami nastavíme F2.

òovacieho, koaxiálneho kábla.
Odruenie televízora, rozhlasového prijímaèa, videa, telefónu atï.
Pokia¾ doterajie úpravy nevyrieili úplne ná problém,
musíme pristúpi k odruovaniu jednotlivých ruených objektov. Nakoniec, keï sa pozrieme na obr. 4 Odruenie TV
v paneláku, je nám jasné, e celá sie rozvodu televízneho
signálu nachytá signál z naej antény i po predchádzajúcich
úpravách a je len otázkou astia, kde na televíznom rozvode
je maximum prúdu, alebo napätia. Pouitie tieneného
a vyladeného zemniaceho vodièa pri naom vysielaèi zmení
vf. prúdy po sieových prívodoch v dome, ale musíme pokraèova ïalej v odruovaní pri televízoroch.

Na obr. 2 sú tri typy HP filtrov a odde¾ovací transformátor.
Najprv skúsime poui len odde¾ovacie trafo, potom len filter
a nakoniec filter s trafom. Trafo navinieme dvomi navzájom
stoèenými drôtmi 0,2 mm. Navinieme 3 závity, pocínujeme vývody (musia by krátke) a skratmetrom ich rozdelíme na vstup
a výstup. Filtre A a B prepúajú I. a III. (snáï aj IV. a V.)
a filter C len IV. a V. pásmo. Kondenzátory vo filtroch sú malé,
keramické typy a spolu s cievkami musia ma ve¾mi krátke
prívody. Na filtre si urobíme malé dosky ploných spojov rozmeroch asi 22x12 mm, vývody urobíme s kúskov koaxiálneho
kábla RG58 a na konce dáme TV konektory. Na jednu stranu
samèeka, na druhú samièku. Odde¾ovacie trafo musí by na
strane TV prijímaèa.
K obr. 5. Uzemnenie vysielacieho zariadenia je treba
upresni sieový filter. Filtrom teèie striedavý prúd a
10 A a musí vysokofrekvenène oddeli kostru zariadenia a sieový prívod. Tu je ve¾ký problém dodra bezpeènostnú normu
ESS, ktorá hovorí, e kostra zariadenia musí by vodivo spojená zvlátnym vodièom s ochranným vodièom sieového
prívodu. Normu splní najjednoduchí filter zhotovený zo sieovej núry, ktorá je navinutá na feritovom jadre zo starého
VN transformátora, lebo tu tvorí aj ochranný vodiè indukènos.
Na jadro navinieme 6 a 10 závitov sieovej núry, prípadne
tento filter doplníme kondenzátormi 5n/250V medzi oboma sieovými prívodmi a kostrou zariadenia, najjednoduchie priamo
v zariadení. Indukènos desiatich závitov sieovej núry na
feritovom jadre by mala by tak ve¾ká, aby impedancia na pracovnom kmitoète bola dostatoène ve¾ká. Pri pouití bifilárnej
tlmivky v sieovom filtri musíme spoji na oboch stranách tlmivky ochranný vodiè s pracovným nulákom (kostra
s nulákom). Z továrensky vyrábaných filtrov (spred 10 rokov)
môeme poui WN5202, TC241 apod. Ostatné je jasné
z uvedených obrázkov 4 a 5. Umelá zem má indikátor maxima, kde maximum výchylky regulujeme potenciometrom
umiestneným na prednom paneli. Kondenzátor môeme poui v podstate hocijaký, len musí ma odizolovaný stator i rotor.
Pouitie dvojitého otoèného kondenzátora, ako je naznaèené
na obrázku 5, je výhodné, lebo vf. prúd neteèie trecím kontaktom otoèného kondenzátora. Cievka musí ma tak volené
odboèky, aby sme uzemnenie vyladili na kadom pásme. Je
moné, e budeme potrebova a 9 odboèiek. Umelú zem
umiestnime tie do kovovej skrinky. Výstup Umelej zeme
spojíme s najkratím, silným vodièom so ivým vodièom uzem-
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Obr. 4 Odruenie TV v paneláku
Ruenie harmonickou základného signálu sa dá riei len
potlaèením tejto harmonickej na výstupe transceivra èi PA
a zväèením vzdialenosti medzi vysielacou anténou a televíznou anténou.
Ruenie silným signálom je najèastejí prípad, ktorý nám
spôsobuje divoké sny a zlostné poh¾ady susediek. Princíp je
nám u jasný, jediná anca ako odstráni toto ruenie je preruenie, alebo zväèenie impedancie anténneho a sieového
prívodu k televízoru, aby sme obmedzili vf. prúd cez televízor.
Obèas pomôe spoji silným vodièom zemný bod TV rozvodu
s nulákom vo ved¾ajej zásuvke, ale funguje to len vtedy,
keï je zásuvka TV rozvodu v blízkosti sieovej zásuvky a aj to
nie vdy. Na obrázku è.4 jasne vidíme, e kadý televízor je
zapojený medzi dlhý prívod koaxiálneho rozvodu a dlhý sieový prívod. Závisí od kmitoètu a dåky káblov, èi v mieste TV
prijímaèa je maximum alebo minimum vf. prúdu. Preto neobstojí prehlásenie amatéra: Na mojom televízore iadne ruenie
nie je a po vaom ma niè nie je..
Jeden z najhorích prípadov ruenia, je ruenie malých
TV zosilòovaèov a irokopásmových antén so zosilñovaèmi.
Tieto zosilòovaèe majú ve¾mi malú odolnos, skoro iadnu
vstupnú selektivitu a dajú sa len ve¾mi ako odruova. Keï
sa pokúsite TV zosilòovaè odrui, zapojte do kadého vstupu
a aj do výstupu symetrický HP filter prípadne doplnený odde¾ovacím trafom. Externé napájanie tie musíte odfiltrova.
Snáï najlepie sa odruujú antény MMDS, kde staèí zaradi
medzi anténny prívod a TV prijímaè HP filter a sieový filter.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Postup pri odruovaní televízora je tento:
 Medzi anténny koaxiálny prívod a anténny konektor
TV prijímaèa najprv zapojíme odde¾ovací transformátor z obr. 2. Musí ma minimálny útlm pre TV signál
a musí potlaèi prúd teèúci po opletení koaxiálneho
kábla spôsobený signálom z náho vysielaèa.
 Keï to úplne nepomôe, tak zapojíme HP filter medzi
anténny koaxiálny prívod a anténny konektor TV prijímaèa. Tento filter potlaèí ná vysielaný signál a skoro
bez útlmu prepustí TV signál. Najlepie sa mi osvedèili symetrické filtre (obr. è. 2), ktoré sú zapojené medzi
ivé prívody a medzi opletenia a potlaèia i indukované vf. prúdy íriace sa po opletení koaxiálneho
rozvodu. V tvrdoijnom prípade zapojíme za ! filter odde¾ovací transformátor. Je nutné spomenú, e
najjednoduchí TVI filter pozostáva z 510 závitov
koaxiálneho kábla, ktorým privádzame TV signál zo
zásuvky do televízora, na feritovom jadre, ktoré má
ve¾ké u. Feritové jadro volíme z hmoty H, napríklad
z jadra VN transformátora, aby aj pár závitov malo
ve¾kú indukènos. Vetky filtre vstaváme do krabièky
a ako vývody necháme krátke kúsky koaxiálneho kábla
s TV DIN konektormi, èie filter urobíme ako medzikus medzi anténnym káblom a televízorom.
Pásmo 2m síce nie sú krátke vlny, ale úèinný filter na
potlaèenie 2m signálu je na obr. 3.
 V najhorích prípadoch pouijeme ete sieový filter.
Najprv skúsime navinú na feritové jadro s ve¾kým u èo
najviac závitov sieovej dvojlinky televízora, prípadne
v blízkosti televízora preruíme sieovú dvojlinku

a zapojíme tam sieový filter z obr. 3. Bifilárna indukènos môe by malá, lebo maximálny prúd televízora
je mení ako 1 A, len musí vydra napätie 220 V medzi
vinutiami.
Po týchto zásahoch by mal by televízor u úplne k¾udný.
Odruovanie rozhlasových prijímaèov na VKV je rovnaké ako
pri televízoroch. Na DV, SV a KV obyèajne musíme poui len
sieový filter. Èasto máme problémy s ruením nf. stupòov
rádií, ale tu musíme zasahova do rádia a to musí robi odborník. Obyèajne staèí blokova vstup nf. zosilòovaèa na kostru.
Odruenie nf. zosilòovaèov, magnetofónov, gramofónov
a telefónov.
Keï má zariadenie externé reproduktory, navinieme èas
prívodu na feritový toroid, èi tyèku a do konektora zapojíme
kondenzátor 4n7 (obr. 3). Vo vnútri zariadenia zapojíme kondenzátor 10n medzi zemný prívod na reproduktorovom
konektore a chasis.
Keï má zariadenie externé vstupy pouijeme ïaliu úpravu. Zapojíme kondenzátor 4n7 medzi zemný prívod a chasis.
V nutnom prípade dáme kondenzátor do zariadenia, inak ho
prispájkujeme do prívodného konektora. Aj u nf. zosilòovaèov
môeme poui sieový filter ako pri televízoroch.
Moderné telefóny sú tie oriekom pri odruovaní. Obsahujú zosilòovaèe a inú elektroniku a preto sú náchylné na vf.
prúdy. Klasické teslácke telefóny boli podstatne odolnejie,
ako tie dnené. V princípe zapojíme do prívodov A, B vodièov
filter ve¾mi podobný sieovému filtru, ale bifilárna indukènos
môe by menia (menie jadro a tení drôt), lebo òou pretekajú podstatne menie prúdy ako sieovým filtrom. Filter by
mal potláèa vetky kmitoèty od 10 kHz vyie. Opä je vhodné vyrobi si filter ako
medzikus s konektormi a ruený telefón
môeme hneï preskúa. V jednoduchích
prípadoch staèí namota prívodný kábel
k telefónu na feritové jadro.

Praktický postup pri odruovaní
Odruovanie je nekoneèný proces. Keï
zistíme nutnos odruovacej akcie u susedov,
tak si pripravíme pár kusov anténnych HP
filtrov, zopár sieových a telefónnych filtrov,
vetko ako medzikusy. V panelákoch
s káblovým alebo STA rozvodom tieto pomôcky obyèajne staèia. V rodinných domoch
s vlastnými anténnymi rozvodmi je situácia
horia, ale nie nerieite¾ná. Pri práci Vám
ve¾mi pomôe VKV spojenie medzi ruiacim
pracoviskom a odruovate¾om. Ako som
v úvode uviedol, odruovanie je dos zloitý
proces a vdy treba zaèa u svojej rádiostanice, hoci sa na naom televízore niè nedeje.
Akéko¾vek zníenie sily elektromagnetického po¾a v okolí nám uetrí ve¾a následnej
práce u susedov. A nakoniec, televízor doma
sa dá vypnú, ale susedia pozerajú i na STV,
prípadne si v noci èítajú teletext.

Obr. 5 Uzemnenie vysielacieho zariadenia
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Knihovna radioamatéra
Bocek Jan, OK2BNG
V duchu témat, kterými se zabývá tento sborník, jsem se
rozhodl zveøejnit následující informace. Jde o vybrané soubory dokumentací zamìøených pøímo na stavbu lineárních
zesilovaèù  tedy o stavební návody, který byly vybrány z mé
knihovny které øíkám NOTEBOOK QRO KV.
Knihovnu lze rozdìlit na tøi èásti, kde v první jsou STAVEBNÍ NÁVODY s poznámkami pøi výrobì a ovìøování pøímo
autorem OK2BNG. Druhá èást tvoøí kopie èlánku z rùzných
èasopisù a sborníkù i osobní korespondence, kde je vìtí objem stránek i know-how. Poslední èást tvoøí standardní
informace, jako základní schémata zapojení, katalogové listy
a fotografie jak výrobkù, tak detailù. Materiály jsou oznaèovány kódem kategorie, kde je uvedeno pøibliné zamìøení a dalí
èíslice oznaèuje pøiblinì rozsah souboru. Lze sestavit i dokumentaci podle dohody na míru.

Aktualizace leden '99
È. Název a struèný obsah dokumentace

Kategorie

1. PA QRP 25  200 W  STAVEBNÍ NÁVOD

 celkem 7 souborù s výstupním výkonem 25 a 200 W a
lampami GU 29, QQE 06/40, SRS 4451,QQE03/12 obsahuje stavební návod 2xSRS4451 s Pin 10/Pout 200 W (a
300 W)

B2

 zapojení, náhled do interiéru a katalogový list Svetlana

23. 4 CX 1000 A ( GU 43b)  2 kW PEP for KV a 54 MHz

B2

24. PI a PI-L èlánky pro PA

B3

25. PA a pohledy do interiéru I + II

B2

26. PA od Ameritron, Henry...katalogy a fotografie
27. PA a chladící systémy

B1
B1

28. PA a ovládání spolu s mìøením a po QSK
29. The grounded catode

B1
B1

30. Notebook QRO-I
31. QRO  praktické poznámky ke stavbì PA

B1
B2

32. PA pro KV  Tatry 95

B1

 buzení do møíky, 4 x podle QST 77, CQ 90, VHF Radio
 knowhow jak rychle a opravdovì navrhnout a vyrobit
to hlavní pro PA, velký soubor
 zde jsou jen fotografie skuteèných PA , slouèeno s dokumentem èíslo 44
 nìkolik poznámek a detailù okolo

 10× aplikace s buzením do møíky 1 kW

 úpravy PA s GU 74b podle R 4/97 a pozn. podle
OK1VPZ,OK3YY,OK1AVI, OK 2 BNG
 poznámky k èlánku ve sborníku, keramické lampy, tetrody a co s nimi

33. PA  koncepce a stavba podle DL 3 FM  CQ DL 70/71 B3
 neutralizace, buzení, napájení, tlumivky, Pí èlánek, výpoèty  velký soubor øeící celou problematiku, nepøeloeno

2. PA do 300 Wattù  7 SOUBORU

B2

34. PA a poznámky okolo GGLA 1 kW v QST 12/70 a 12/71
35. PA  jak to vidí ON4UN a G3SJX

A1
B1

3. PA do 600 Wattù

B2

36. PA TL 922 A, 2× 3-500Z a AL 80A, základní dokumentace
37. TRIODY

B1

4. PA 750 Wattù  STAVEBNÍ NÁVOD

B3

5. PA s lampou GU 43b, pracovní dokumentace

B3

6. PA 2000 Wattù  GU 84b

B2

7. PA 1500 Wattù  2 × SRS 457

B2

8. Napájecí zdroj pro GU 43b

B2

46. PA H3K  Henry Radio, manual 3KD/3K s 3 CX 1200 D7 B3
47. Technické vybavení pro Dxing a kontesty, Tatry 1998 B2
48. PA 1 kW s elektronkou GU 81M  STAVEBNÍ NÁVOD B3

9. PA s elektronkou Gi 7b

B1

49. Lineáry pro Dxing a Kontesty na KV

C1

10. PA s elektronkou GU 81, základní dokumentace

A1

50. Sborník NOTEBOOK QRO 2000

B3

11. PA  GK 71, GU 13, 813  One kilowatt

B3

12. PA s elektronkou SRS 455

A1

Kód kategorie

13. Elektronka SRS 457 s Po 500 W

B2

14. 3 CX 1200 A7, jak vyrobit 1500 wattù home made

A1

15. PA s elektronkou 2 x 813, 2 x GU 13  ONE KW

A1

16. 3 CX 1200, 1500, GS 35b

B2

Písmenová èást = zamìøení:
A .... Obecné informace, katalogy, èlánky i originále
B .... Detailní popisy, výukové materiály
C .... Konstrukèní návrhy, detaily konstrukèních èástí, stavební
návody

17. (Pozice zatím neobsazena)
18. RE 400 a jiné tetrody

B2
B2

19. PA do 500 W , praktické popisy PA

B1

20. Triody GS 35b , 8877 a PA 2500 W pro KV i VKV

B2

21. PA ve tøídì C  1 kW

C3

22. PA 1500 W  2 x GU 74b, ETO 91 beta

B1

 3 soubory 4x GU 50 dalí s lampami 4x PL519, 2× 6P45S,
PA ve tøídì C s GU 29 a 6P45S, celkem 7 souborù
 s buzením do katody i do møíky s lampou GU 74, dokumentace k PA ZZ1002 a ZZ1003, poznámky
 stavební návod na stavbu PA s lampou 4 CX 800A/GU74b
s buzením do první pasivní møíky, podrobný popis
 pout asi 1500 wattù, dokumentace ZZ 1501, katalog Svetlana, pohledy do interieru
 pohledy do interiéru ZZ 2001, dokumentace, katalogové
listy elektronky, pøedpisy pro provoz
 skoro stavební návod zpracovaný jako pracovní dokumentace s poznámkami pøi výrobì, obrázky, tabulky
 aplikace pro GU 43b a pod., schémata, foto, 25 stránek o
zdrojích
 pomùcka ke stavbì, aplikace, katalogový list, detaily aplikace
 pomùcka ke stavbì, rùzné aplikace, katalogové listy
 aplikace a pomùcka ke stavbì, skoro stavební návod
 aplikace se 2 x SRS, 4 x SRS podle FA pro One kW
 soubor aplikaèních schémat, katalogových listù, obrázky
 popis PA 1080 m podle HamRadio 8/85

 stavební návod Handbook 1965, populární uplíková bedna
 popis AL 1200 + schéma a také aplikace pro 160 m podle
HF Radio a HR 87
 ladìný obvod v katodì, stav. návod podle W6 SAI, PA ETA
a fotografie detailù
 4 aplikace 2× PL509, 2× 6P45S, 2 x GU 72

 stavební návod z Radio Handbook  W 6 SAI

 sériová závìrná elektronka v obvodu g2 s elektronkami
RE 400, GK 71, GU 81, stavební návod
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 v knize Low Band Dxing a v Radio Communicacion 2/97

 aplikaèní schémata zapojení pro PA celkem 13 souborù,
spojeno se souborem 39,celkem 52 listù

38. TETRODY  7× aplikace rùzných zapojení (RE 400,SRS, 4CX) B2
39. 3-500Z, aplikace u Drake L4B  2 × 3-500Z
B3
 dokumentace, úpravy foto, nový zdroj PA a napájecí zdroje, aplikace úvahy, poznámky, zdroje 2 kV a 3,5 kV, ale
také 3F zdroje a fotografie zdrojù B2

41. (Pozice zatím neobsazena)
44. PA a soubor pohledù do interiérù  II viz soubor 25
45. PA a posudky V QST
 v rubrice Product Review hodnocení ETO,
Alpha 87A, QRO HF 1OOO, 2500 a dalí

 stavební návod s detaily a poznámkami
 sborník Tatry 1997, OK2BNG

 soubor okolo antén, lineárù a mnoha dalích zaøízení okolo
(Pøipravuje se)

B1
B2
B2

Èíselná èást = rozsah:
1 .... Základní objem stránek nebo know-how (100, Kè).
2 .... Støední objem stránek nebo know-how, význaènìjí obrazové pøílohy (200, Kè).
3 .... Velký objem stránek nebo know-how, pøeklady (300, Kè).
Dokumentace bude zaslána pouze na základì písemné
objednávky do 14 dnù po úhradì poplatku uvedeného v ceníku navýeného o potovné.
Objednávky na adrese:
Bocek Jan, Polní 366, 742 83 Klimkovice,
Tel.: 0655/421039, 069/292 7610 (work)
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Pøijímaè pro pásmo 80 m (CW, SSB)
Pavel Køíek, OK2JPK
Tento pøíjmaè pochází z HAMdílny australských radioamaterù z oblasti Townsville a autorem je VK3MZ. Mùete si
pøijímaè objednat i jako stavebnici u VK3JMD. Autor konstrukci zamýlel jako zamìøovací pøíjmaè pro ROB (ARDF amater
radio direction finding), ale obvodovì je øeený i pro pøíjem
SSB. Pravdìpodobnì svým nápaditým øeením, a pouitím
dnes ji bìnì dostupných souèástek na trhu, mùe být vhodný pro zaèínající amatéry, nebo se stane motivací pro
konstrukce podobného smìru.

Popis zaøízení

Na vstupu pøijímaèe je jednostupòový zesilovaè s øízeným
ziskem. K prvnímu smìování dochází pøímo v obvodu
MC3362 s mezifrekvenèním kmitoètem 8 MHz. Aèkoliv je obvod Motorola MC3362 uíván v FM aplikacích velmi efektnì je
lze pouít pro SSB pøíjem. Pøijímaè v obvodu uívá dva smìovaèe, dva oscilátory a varikapové diody. Pro odstranìní
nosné za prvním smìovaèem je zapojen jednoduchý krystalový filtr. Za ním následuje druhý smìovaè, který dodává nf
výstup pro audio zesilovaè.

Tento návrh byl zamýlen jako pøíjmaè pro ROB (VARIANTA1), lze jej vak stejnì dobøe pouít pro pøíjem 80m pásma
(VARIANTA2). Pokud bude pøijímaè konstruován pro ROB pak
je anténa zapojená s pøepínaèem na feritovou, nebo prutovou
anténu. Feritová anténa je vinuta mìdìným vodièem dvaceti
závity na prùmìru 10mm a délka feritové tyèinky 200mm. Prutová anténa je z kusu mìdìného drátu. Pøepínaèem se pak
nastaví druh antény a tím i smìrovost. Pro nastavení stejné
úrovnì signálu z obou antén slouí potenciometr RV5.
Pokud bude pøijímaè pro pøíjem amatérského pásma 80 m,
pak bude potøeba vyrobit lepí anténu (pro pøíjem bohatì postaèí napø. dlouhý drát apod.) a vøadit na vstup pásmovou
propust (VARIANTA2).
Zesílení vstupního zesilovaèe zapojeného s dvoubázovým
tranzistorem je okolo 20 dB. Øídicí napìtí na hradle 2 umoòuje øízení zisku AVC napø. pøi výskytu silných stanic
a potenciometrem RV2 je moné max. zisk nastavit ruènì. Výstup ze zesilovaèe je veden do prvního smìovaèe, oscilátor
VFO je ladìný na 4,5 a 4,2 MHz (co odpovídá rozsahu 3,5
a 3,8 MHz). Pøeladìní pøijímaèe je øízeno napìtím z RV1 na
varikapových diodách. Pro snadnìjí
naladìní LSB je vhodné pouít desetiotáèkový potenciometr. Rozsah ladìní
se dá upravit zmìnou hodnoty odporu R9.
Pokud by bylo potøeba jetì zvìtit tento
rozsah, je takté moné pøidáním závitù
cívky L4 a sníením kapacity C18. Hodnota desetiotáèkového potenciometru není
kritická a vyhoví kterýkoliv potenciometr
mezi 10k a 100k.
Mezifrekvenèní filtr 8 MHz je sestaven ze tøí krystalù o hodnotì 8000 MHz.
Posun mezního kmitoètu krystalu zajiují kondenzátory C21 a C24. Takto
vznikne pásmová propust s rozsahem
asi 4 kHz. Signál z pásmové propusti
postupuje dále do druhého smìovaèe
øízeného záznìjovým oscilátorem BFO.
Výsledným produktem je nf signál urèený pro zesílení v OZ 741 a LM386.
Detekovaný signál se vede zároveò
zpìtnou vazbou pro øízení zesílení
vstupního zesilovaèe AVC. Kapacitou
C12 je potøeba dostavit kmitoèet záznìjového oscilátoru X4 pro pøíjem LSB
signálù. Pro CW pøíjem je cesta nf signálu pøímo do koncového zesilovaèe
LM386, pro SSB je pomocí pøepínaèe
vøazen stupeò VCO 4046 . Didody D3,
D4 a RC èlen zpracují produkty na DC
signál, pin 9 IC3, jen je úmìrný síle pøíjmaného signálu. VCO je nataveno
v rozsahu akustického signálu øízené detekovaným napìtím z obálky. Za
kondenzátorem C20 mùe být jako stupnice VFO zapojený èítaè.
Technické parametry: Bateriové napájení 9V odbìr cca. 50 mA. Citlivost
lepí ne 1uV. Mezifrekvence 8 MHz.
Rozah pøeladitelnosti 100 KHz, nebo 400
KHz (viz text)
Jak ji zde bylo øeèeno, autorem je
Ian Stirling VK3MZ, 169 Glenvale Rd,
Ringwood Nth. Victoria, 3134. Inet adr.:
I.STIRLING@BHTAFE.EDU.AU. Kontrukèní problémy rád objasní, já sám jsem
od nìj obvodové schéma na Inetu obdrel po 4 dnech.

Obr. 1 Schéma zapojení pøijímaèe
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Souèasné radiostanice ALINCO na naem trhu
Vojta Voráèek, OK1XVV
a pøekvapivì dobrými VF vlastnostmi a hlasitou reprodukcí.
Japonská firma ALINCO INC, z Osaky patøí k nejvìtím
Kovové pouzdro této subminiaturní dvoupásmové radiostanisvìtovým výrobcùm transceiverù a pøísluenství. Její výrobky
ce má velikost kreditní karty. Výkonem a 0,35 W v pásmech
se ve velké míøe prosadily nejen na nejnároènìjím americ2 m a 70 cm je urèena nejen pro místní pøevadìèové a direktní
kém trhu, ale dochází k jejich velkému rozíøení i v Evropì.
spojení, ale i pro dálkové spojení s dobrého QTH. SamozøejV Èeské a Slovenské republice zastupuje ALINCO spoleènost
mostí je iroké vybavení funkcemi  nechybí 40 pamìtí, pøíjem
ELIX, která výrobky ALINCO dováí pøímo od výrobce bez
i AM v leteckém pásmu, CTCSS dekodér i enkodér, skanováevropských mezièlánkù a zajiuje záruèní i pozáruèní servis
ní, vechny 4 svìtové nahazovací kmitoèty a dalí. Li-ION
i náhradní díly. Díky tomuto øádnému a pøímému zastoupení
akumulátor ve stanici zajiuje takøka neuvìøitelnì dlouhou
odpadají problémy se servisem a certifikací výrobkù a zajímadobu provozu. ALINCO DJ-C5 se tak stává ideálním spoleènívá je cena, která je výraznì nií, ne kdyby radiostanice byly
kem pøi provozu portable na výletì nebo sluební cestì.
dováeny od nìmeckých èi rakouských firem. Navíc na ná
V kapse u koèile o ní prakticky nevíme, hmotnost je okolo 80 g
trh se dostávají nejnovìjí výrobky, o kterých se Evropa tepri s akumulátorem. V pøísluenství nechybí inteligentní nabíjeè
ve pozdìji dozví z internetových stránek nebo odborného tisku.
a ochranné pouzdro. Zjednoduená jednopásmová verze pro
Øada výrobkù ALINCO sahá od jednoduchých ruèních VKV
poslech jen na sluchátka (bez reproduktoru) pro pásmo 70 cm
radiostanic a po KV transceivery, profesionální a námoøní
se jmenuje ALINCO DJ-C4 a je ideální pro pøevadìèové sporadiostanice, je doplnìná velmi rozsáhlým sortimentem pøíjení tøeba v Praze. Je zajímavá velmi nízkou cenou.
sluenství. Pøedstavíme si perspektivní typy radiostanic
Velmi dobré parametry a mnoho funkcí má i malá radiostaALINCO, které se dodávají na ná trh.
nice ALINCO DJ-S41CQ. Má výkon 0,5 W (s moností sníení)
ALINCO DJ-190 a DJ-191 jsou jednoduché a robustní jedv pásmu 420450 MHz, pamìti, odskoky, CTCSS, 1750 Hz,
nopásmové VKV (2 m, 136174 MHz) ruèní radiostanice
vyzvánìní, napájení 3 tukové baterie a robustní polykarbos výkonem do 5 W. Typ DJ-190 je vybaven enkodérem CTCSS,
nátové tìsné pouzdro.
DJ-191 má i DTMF. Stanice mají opravdu velký displej, který
Základnové a vozidlové radiostanice ALINCO jsou zastouumoòuje orientovat se v údajích i osobám se slabím zrapeny typy DR-130 (136174 MHz, a 50 W, homologováno i pro
kem. Stanice mají ze slitiny hliníku odlitou zadní stìnu pouzdra,
profesionální provoz), DR-605  DUALBAND, 50/35 W a DR-430
pøestoe stanice vypadají jednodue, funkcí mají opravdu
(70 cm, 35 W). Tyto stanice jsou velmi rozíøeny i u nás.
mnoho, i kdy vechny nemusíme vyuít. Zajímavé je napø.
nastavení rùzných parametrù vèetnì napø.
ALINCO DX-77 je stolní KV transceiver s výkonem
soubìhu varikapù ve vstupním dílu v tzv.
100 W, vemi druhy provozu a vemi KV pásmy. Svoji cedealerském menu.
nou okolo 30 000, Kè je urèen tìm, kteøí hledají kvalitní
zaøízení v rozumné cenové relaci. O dobré kvalitì tohoto
Zajímavá je u této øady stanic i výhodná
transceiveru svìdèí skuteènost, e transceiver DX-77 se vycena a stojanový nabíjeè i akumulátor v cenì
rábí i v témìø totoné profesionální verzi, která je urèena
stanice.
pro námoøní a sluební KV provoz.
ALINCO DJ-195 je dalím typem ruèní
Pro ponìkud jiné zákazníky jsou urèeny radiostanice
stanice pro 2 m (135174 MHz). U ní neALINCO profesionální øady. Napø. typ ALINCO DJ-1000 prachybí kompletní CTCSS a DTMF,
cuje v pásmu 148174 MHz s výkonem programovatelným
alfanumerický displej, vestavìný nabíjeè,
do 5 W, konstrukènì odpovídá nejvyím poadavkùm na
programování poèítaèem, výkon je opìt 5 W.
odolnost  splòuje poadavky vojenských standardù
Zajímavé jsou vestavìné funkce odpuzovaMIL STD810 a odolnosti EIA RS-316B. Radiostanici lze jen
èe komárù a akustického alarmu  ochrany
tìko znièit, obsluha je jednoduchá, pøestoe stanice má
proti krádei. Je zajímavé, e tyto funkce
mnoho poèítaèem programovatelných funkcí. Témìø neuneobjevili i jiní výrobci radiostanic  vdy
vìøitelný je velký akustický výkon, který
NF stupeò, procesor a reproduktor má kaumoòuje stanici pouívat i v nejtìích prodá stanice. Stanice je cenovì výhodná,
vozech s vysokou hladinou okolního hluku
v základní sadì obsahuje nabíjeè
a v teplotách 30 a 60 °C.
a akumulátor pro plný výkon 5 W.
Do podobné kategorie patøí základnová
ALINCO DJ-V5 je malá dvoupásmová
a vozidlová radiostanice ALINCO DR-B1.
VKV/UKV radiostanice s vestavìným iroTu mohou vyuívat i radioamatéøi v tìkých
kopásmovým
pøijímaèem
VKV
podmínkách. Její verze pracuje v pásmu
(761000 MHz WFM i NFM). Vybavení je
136156 MHz s výkonem do 25 W
opravdu iroké  alfanumerický diplej, 200
a nechybí ani odskoky, CTCSS a 1750 Hz.
pamìtí, plný 5W výkon, nezvyklý u této tøídy miniaturních pøístrojù a nastavitelný ve 3
Vechny prodávané stanice ALINCO
stupních, kompletní CTCSS a DTMF volby,
jsou schváleny ÈTÚ  homologovány pro
pøímý vstup pro 13,8 V s nabíjeèem, ochraprodej v ÈR a amtéøi k nim obdrí u firmy
nou porti pøepìtí a digitální indikací napìtí
ELIX nezbytné certifikaèní dokumenty.
zdroje, 4 druhy skanování v 5 bankách, roRadiostanice ALINCO dodává:
bustní a odolné pouzdro a samozøejmì
ELIX, spol. s r. o.
výhodná cena, i s DPH a clem nií ne
Klapkova 48
u obdobných výrobkù této tøídy. Její vìtí
182 00 Praha 8  Kobylisy
sestra ALINCO DJ-G5 se provoznì osvìdèila a bìhá u nìkolika stovek naich amatérù
tel./fax: 02/689 0447
k plné spokojenosti.
02/688 0656
Sortiment dvoupásmových radiostanic
02/688 0695
ALINCO doplòujì malý klenot  typ DJC5, který patøí k typickým HIGH-TECH
výrobkùm a na setkáních amatérù vdy
vzbuzuje pozornost svými rozmìry Obr. 1 Transceiver DJ-190
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Zesilovaè pro pásmo 2 m s Lecherovým vedením
Karel míd, OK1AL

ÚVODEM
Polovodiè se svým universálním pouitím umoòuje konstrukci zesilovaèù pro vechna pásma s dosaením
poadovaných výkonù a minimálních rozmìrù. Elektronka jako
aktivní prvek si nadále zachovává své místo v konstrukci rádiových zaøízení, pøedevím pak zesilovaèù díky jednoduchosti
konstrukce.
S úspìchem jsem vyzkouel stavbu elektronkového zesilovaèe s elektronkou SRS4451. Po pøeètení èlánku v UKW
BERICHTE 4/76, jsem pouil místo tradièních cívek LECHEROVO VEDENÍ. Celá konstrukce vychází z tohoto materiálu.
Konstrukce s tímto vedením je nenároèná a zajiuje jistý výsledek.
Dovolím si proto pøedloit radioamatérské veøejnosti návrh
takového zesilovaèe. Èlánek je obecným návodem ke stavbì
a dává dostatek prostoru k vlastní fantasii konstruktéra.

k uzavøení elky. Já jsem pouil jiný systém a sice napájím G2
pøes relé QN, které pøi pøíjmu G2 uzemní. Není tak vnáen
um do pøíjmu. Stabilizace G2 je provedena ve zdroji. Stabilizace G1 je rovnì uvnitø asi, pouita Zenerova dioda, je øízena
potenciometrem k pøesnému dostavení klidového proudu elky.
Na zadním panelu pak jetì konektor pro pøipojení PTT
z TRCV. Nic vak nebrání umístnit napájecí zdroj do spoleèné
skøínì. V horní èásti asi je na zadním panelu výstupní konektor PLL, na nìm naletována destièka s titìnými spoji pro ant.
smyèku, relátko QN a dolaïovací trimr anténní smyèky.

POPIS ZESILOVAÈE
Zesilovaè je zabudován do skøíòky od rdst . WXN. Tak je
dán dostatek prostoru pro pohodlné a úèelné umístnìní vech
souèástek a obvodù, kromì napájecího zdroje. asi je zhotoveno z Al polotvrdého plechu. Je tak zajitìna jeho potøebná
mechanická pevnost. Ve spodní èásti asi je umístnìna destièka titìného spoje vstupu, s pøepínacím relátkem typu QN ,
napájíme 10 volty , co plnì postaèí. Vyí napìtí neúmìrnì
zatìuje cívku relátka. Dále pak napájecí smyèka, dolaïovací
trimr. Smyèka prvních møíek je z jedné strany pøiletována
k vývodùm G1 na soklu, druhá strana se opírá o stabilizaèní
obvod UG1. Vzhledem k tomu, e elektronka typu SRS4451
ádá maximálnì 2 watty budicího výkonu, je zde rovnì zabudován útlumový èlánek. V pøíloze je uvedena tabulka
k nastavení útlumu od 110 dB. To vzhledem k rùzným budicím výkonùm TRCV. Destièka titìného spoje je pøiletována
pøímo na vstupní konektor.
Je zde dostatek prostoru i pro relé k uzemòování G2 pøi
pøíjmu. Je sice zvykem pøivádìt na G1 velké záporné pøedpìtí

Obr. 1 Schéma zesilovaèe
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Obr. 2 Smyèky Lecherova vedení (lií se podle pouité elektronky, platí pro SRS4451, REE30B)
Na pøedním panelu je umístnìn mìøící pøístroj anodového
proudu, ladící motýlek, a drátko pro uchopení zesilovaèe,
vypinaè PTT. lutá led indikuje zapnutí, zelená stav pøíjmu
a èervená vysílací stav. Uvnitø potom vlastní elektronka a obì
smyèky. Anodová je na jedné stranì pøiletována k ladícímu
kondenzátoru , na druhé stranì je opøena
o anodovou tlumivku . Anody elky jsou pøipojeny k ladícímu kondu pomocí vodièù ze
stínìní koax. kabelu RG58. Je nutno brát
v úvahu teplo , a tím následné snadné rozletování spojù. Øeíme proto vývody anod
roubky s pérovými podlokami.
Vzhledem k délce anodové smyèky
(170 mm) je tato u konce v délce 30 mm
ohnuta do pravého úhlu smìrem k ladícímu motýlku. Ladící motýlek je pouit
malých rozmìrù . Pravdìpodobnì slouil
jako dolaïovací trimr. Motýlek zde pouitý
má 6 rotorù a 6 statorù, s rozmìry 3 × 3 cm.
Ve upevnìno na jedné stranì kalitového
èela . Støed jde pøes tøecí segment na kostru.
Tøeba zachovat alespoò 1 mm mezeru
mezi destièkami. Je zde dosti velké napìové namáhání. Kapacita by nemìla
pøekroèit 15 pF. Rovnì sledujeme polohu
rotoru ve vyladìném stavu. Mìla by býti
asi v polovinì kroku.
Dolaïovací trimry pouíváme hrníèkového tvaru 30 pF, které po nastavení
zakápneme na pici vèelím voskem.
Samostatnou kapitolu tvoøí indikace 
mìøení výkonu. Je nutno zesilovaè tímto
obvodem vybavit. Ne vdy obstojí PSV
PROVOZ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH
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Obr. 3 Indikátor výkonu
metr. Jistì, e profi PSV metr splní poadavek vyladìní antény. Pøesto jsem zesilovaè vybavil separátní indikací. Viz
schéma. Je zde více moností, podle vlastní úvahy.

TECHNICKÉ PARAMETRY





Napájecí napìtí: Ua 750 V, UG2 224V, UG1 24 V
Ia klidový 30 mA, Ia pøi zatíení 253 mA
stejnosmìrný pøíkon 189,75 W
namìøený výkon profi Wmetrem 110 W

PÁR POZNÁMEK ZE STAVBY
Doporuèuji vybavit se potøebným mìøícím parkem, bezindukèní odporovou zátìí 50 ohmù/200 wattù, profi továrním
wattmetrem spoleènì s mìøièem PSV , mìøícími pøístroji pøedevím ruèkovými, protoe ruèièka pøi slaïování ukáe ve,
co se v PA dìje . Toto dosti dobøe nejde s pouitím èíslicových
pøístrojù.

NASTAVOVÁNÍ ZESILOVAÈE
Stejnosmìrné nastavení
Napájecí napìtí ze zdroje jsou v úrovních: Uf = 12,6 V,
Ug1 = 100V na stabilizaèní obvod tvoøený potenciometrem
P1, odporem R1 = 1k/0,5 V, Zenerovou diodou KZ715. Potenciometrem nastavíme UG1 = 24 V, èím stanovíme klidový
proud Ia = 3040 mA pro danou elektronku SRS 4451.
Ug2 = +250 V do stabilisaèního obvodu tvoøeného osmi
kusy Zenerovy diody typu, kde nastavíme optimální hodnotu
Ug2 = 224 V.
Ua = +750 V. Pøi nastavováni zesilovaèe pouijeme polovièní Ua asi v hodnotì 400500 V.
Tím je PA pøipraven k nastavení vf obvodù.

VF nastavení
Obvody G1
Napájecí obvod, tvoøený vstupním konektorem, relátkem
typu QN útlumovým èlánkem, trimrem a vlastní napájecí smyè-
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Tab. 1 Hodnoty R pro útlumový èlánek
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kou. Pøipojíme TRCV, vloíme mezi výstup TRCV a vstup PA
PSV metr a dolaïovacím trimrem upravíme PSV do hodnoty
1 : 1,7 max. Pøipojíme mA metr do anodového obvodu, znovu
kontrolujeme klidový proud. Pøi doladìní trimru v møíkovém
obvodu sledujeme nárùst Ia.Postup nìkolikrát opakujeme, a
dosáhneme optimální PSV a naladìní møíkového obvodu
s maximálním nárùstem Ia. V prùbìhu mìøíme i Ug2, zda nedochází ke zmìnì pøi zaklíèování.Pokud dosáhneme
max.hodnot, zajistíme polohy dolaïovacích trimrù, nejlépe
vèelím voskem.
Samostatnou kapitolou je napájecí vf napìtí. Dbáme zde
na to, aby výkon pøiloený na G1 nepøesáhl 2 watty.Vyí budící výkon má za následek pøebuzení zesilovaèe se vemi
prùvodními efekty. Proto je do obvodu zaøazen útlumový èlánek, viz tab. 1. Hodnoty resistorù uvedené v øádku 3 a 4 jsou
pro daný pøípad optimální. Já mám hodoty resistorù podle øádku 4.

Anodové obvody
Nadále ponecháme sníené Ua.Pøipojíme na výstupní konektor zátì 50 ohmù/200 wattù. Ideální je profi wattmetr,
zaøazený do série se zátìí. Za pøedpokladu, e máme mA
metr Ia cejchován (ale je lepí zaøadit mA metr), mùeme nastavit anodový a antenní obvod. Nejprve bez zaklíèování
proladíme ladícím motýlkem celé pásmo, a na kontrolním pøijimaèi sledujeme, zda se neobjevuje um, co je známka
kmitání koncového stupnì. Mì se vak tento efekt neprojevil.
Naladíme na TRCV støední kmitoèet, nebo kmitoèet, kde pøedpokládáme maximální provoz, napø. 144.300 MHz. Protáèením
ladícím motýlkem naladíme anodový obvod do resonance 
prùvodní jev je prudký pokles Ia, èili DIP.
Pøi tom sledujeme:
 Eventuální zmìny na PSV metru ve vstupu PA.
 Velikost DIPU anodového proudu,která by mìla býti
podstatná.
 Hodnoty výkonu na PSV metru.
 Sledujeme rovnì i hodnotu Ia, která zatím nebude
dosahovat poadovaných hodnot,ale ukáe nám rovnì prùbìh naladìní. Toho dosáhneme tím, e mimo
dosaeného DIPu otoèíme motýlkem na obì strany
a sledujeme Ia. Je-li Ia klidný, nedochází k dalím dipùm, je pøedpoklad, e anodový obvod kmitá pouze
na jmenovitém kmitoètu. Znovu vyladíme anodový
obvod a sledujeme hodnoty na PSV metru. Nastavíme vazbu mezi anodovým a antenním obvodem.
Správnou vazbu nastavíme opatrným pøibliováním,oddalováním anodové a ant.smyèky. Poznáme to
na PSV metru, e je dosaeno jen jedné velké výchylky, bez dalích meních sedlových výchylek, které
svìdèí o tìsné vazbì obou smyèek. Nastavíme tedy
optimální vazbu, sledujeme výchylku na PSV metru
a dolaïovacím trimrem v antenní smyèce nastavíme
maximální výchylku. Zde vak nutno brát v úvahu, e
po pøepojení na reálnou anténu, bude nutno tímto trimrem provést poladìní.
Pokud se zesilovaè chová klidnì, elka se neèervená, je
mono zvýit Ua na hodnotu okolo 750 V. Opatrnì provedeme dostavení na vech ladících prvcích a mìli bychom pøi
vyladìní na maximum dosáhnout hodnoty 250 mA. Pøipojíme
ruèkové mìøidlo anodového proudu, anténu, a je mono zesilovaè odzkouet pøi reálném spojení alespoò na 300 km.
Zpravidla naváeme spojení s max. výkonem TRCV, v mém
pøípadì s 25 watty, poádáme protistanici o test, pøepneme
na budící výkon 2 watty a pøepneme na zesilovaè. Report by
mìl být minimálnì o 1S vyí. Dále poádáme o proladìní
okolo naeho kmitoètu kvùli produkování spletrù, umu a pod.
Pokud je toto hodnocení dobré, mono toto zkouet s vícero
stn, abychom mìli skuteènì objektivní hodnocení naeho sigu.
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Nastavení tohoto zesilovaèe je skuteènì
nenároèné. Není nutné provádìt totální
mìøení úplnì vech parametrù samotné
elky. Stanovené rozmìry jsou spoèítány právì pro tento typ elky. Ostatatní mají rozmìry
jiné. Tento fakt mùe hrát roli v pøípadì, e
se dílko nezdaøí. Pokud nepouíváme isolovaná vedení, potom holé mìdìné smyèky
nalakujeme.
Rovnì je otázka, zda pøikládat
Ua = 9001000 V. Podle katalogu jde jednoznaènì o pøetìování elky. Získáme
o 20 wattù více, zato nespolehlivé zaøízení.
Pøi 750 V pak zaøízení spolehlivé. Zkuenosti
jiných operátorù s tímto typem PA a tímto Ua
jsou jednoznaènì positivní. A právì spolehlivost jistì za tìch 20 wattù stojí. Rudì
hnoucí elka není urèitì dobrou vizitkou konstruktéra a huèicí vìtrník lampu od pøetíení
neuchrání.

Obr. 4 Fotografie hotového zesilovaèe

Nový pøedpis pro FM provoz na 2 m
Milan Barvíø, OK1MX
Poèty amatérù stoupají, pásmo je úzké a tak v souladu
s vývojem techniky pøicházejí pravidla, která vzela ze zasedání IARU v Tel Avivu (Annex F). V souèasné dobì je teoretiky
k dispozici 8 kmitoètù pro pøevadìèe. Nové rozloení umoòuje
pouít 15 kmitoètù pro pøevadìèe. Kmitoètová tabulka 2m bandu dle nového doporuèení je na jiném místì tohoto sborníku.
Proè se s tím nepoèítalo u kdysi? Byla doba elektronkových TRX, sem tam mudla, Trpaslík, PS83, v klubech Boubín.
Udret TRX na správném kmitoètu po delí dobu chtìlo dobøe
klimatizovanou místnost... V praxi to znamená, e èím je vìtí
kmitoètový zdvih, tím mùe být vìtí kmitoètová chyba naladìní díky pouití irích filtrù. Z toho logicky vyplývá, e
s vývojem techniky se lépe udruje kmitoètová stabilita a je
moné pøecházet na mení íøky pásma.
Druhotným pozitivním jevem je zvýení citlivosti pøíjmaèe.
Citlivost je definována jako pomìr signálu k umu, v mezifrekvenci o íøce pásma 20 kHz je o cca.tøetinu energie umu více
ne u 12 kHz MF. Pøi stejné úrovni uiteèného signálu dostaneme u uího MF filtru pøíznivìjí pomìr signál/um.
Jak v praxi?

TX
Bezpodmíneènì bude nutná úprava modulaèního zdvihu
vysílaèe. U vìtiny TRX jde jen o zakroucení trimrem, u novìjích modelù se to dá provést softwarovì. U lepích TRX bývá
jetì nìkdy nastavení limiteru, jen se musí také zmìnit.Tím
se pravidlùm udìlá za dost. V pøiloeném obrázku to znamená zásah do teèkovanì oznaèeného modulu. Nikdo pak
nemùe nic namítat. Chceme tento úkon serióznì provést
a modulaèní zdvih pøesnì nastavit potøebujeme zdvihomìr,
co bohuel není bìným vybavením radioamatéra. S výhodou
je moné vyuít mìøící pracovitì, jen bývá zøízeno pøi kadém vìtím setkání radioamatérù.

urèitých podmínek budou ruit. V praxi jde o problém napøíklad mezi OK0I a OK0AC.

Co se stane, nezmìníme li si nastavení modulaèního zdvihu?
Pøi práci na pøevadìèi dojde k vypadávání pøi vìtím promodulování, jeliko se nevejdeme do MF filtru pøevadìèe.
Druhý efekt bude prùnik do pøevadìèù o 12,5 kHz nahoru i dolù,
co jistì nepøispìje k zvìtování Vaí popularity u obce amatérské. Na simplexních kmitoètech znemoníte práci stanic na
sousedních kanálech.

Trocha teorie:
íøka pásma (kHz) = (2 × maximální zdvih) + (2 × maximální modulaèní frekvence)
+/ 5,0 kHz pièkového zdvihu a pièkový modulaèní audio
kmitoèet 3,0 kHz dá íøku pásma:
íøka pásma (kHz) = (2 × 5) + (2 × 3) = 16 kHz
Ale to jetì není vechno, musíme toti zakalkulovat frekvenèní chybu která je na 2 m v toleranci +/ 750 Hz.
íøka pásma = (2 × max. zdvih) + (2 × max. mod. kmitoèet)
+ (2 × frekvenèní chyba)
a dostaneme:
íøka pásma = (2 × 5) + (2 × 3) + (2 × 0,75) = 17,5 kHz
K tomu jetì musíme pøipoèítat 2,5 kHz ochranného pásma a jsme jen tak tak v 20 kHz rastru. (Na profi kmitoètech
70 cm bandu se to pouívá)
Z toho vyplývá e se do 12,5 kHz nemùeme vejít. Zkusme si udìlat kalkulaci pro 12,5 kHz

RX

íøka pásma = (2 × 2,5) + (2 × 3) + (2 × 0,750) = 12,5 kHz
budeme li uvaovat polovièní frekvenèní chybu

Paklie budeme chtít vyuívat výhod vyplývajících
z 12,5 kHz kanálového rastru (viz níe) musíme vymìnit MF
filtr za uí, viz èárkované bloky ve schematu. V opaèném
pøípadì nás stanice o 12,5 kHz vedle pøíjmaného kmitoètu za

Z toho tedy vyplývá, e 2,5 kHz je maximální hodnota na
kterou mùeme nastavit modulaèní zdvih vysílaèe.

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

íøka pásma = (2 × 2,5) + (2 × 3) + (2 × 0,375) = 11,75 kHz
a máme to i s trochou ochranného pásma.
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Závìr:
Shrnul bych plusy a mínusy, nech si kadý udìlá úsudek o celé vìci sám.
+ zdvojnásobení poètu pøenosových kanálù ve stejném kmitoètovém segmentu
+ mírné zvìtení absolutní hodnoty citlivosti pøijímaèe
 nutná úprava zdvihu vysílaèe
 pro monost práce na kanále o 12,5 kHz vedle pouívaného a zvýení citlivosti nutná výmìna MF filtru.

CB pro mazáky  1. díl

Autor Daniel Meca a kol., vydalo nakladatelství BEN - technická literatura,
rozsah 128 stran A5, objednací èíslo
120952, MC 129 Kè.

Tato kníka volnì navazuje na mimoøádnì úspìný titul Nebojte se CB,
který jsme vydali v roce 1998. Tentokrát je vak zamìøena pøevánì technicky. V prvním dílu naleznete kapitolu o mìøení na CB, ve které je kromì jiného
návod na amatérskou stavbu kombinovaného mìøièe ÈSV, fáze a výkonu.
V kapitole o selektivních volbách se dozvíte mnoho zajímavého o konstrukci
a pouívání selektiv, najdete zde øadu tipù pro jejich bezproblémové a efektivní pouívání, podrobné ukázky vestavby selektiv a nìkteré údaje pro vlastní
konstrukèní èinnost. Následuje pár zajímavostí o vyuívání CB na jízdním
kole. Problematika digitálního pøenosu dat na CB je zde jen struènì nastínìna  podrobné informace, návody na stavbu modemu a zkuenosti z provozu
Packet Radia se pøipravují do druhého dílu kníky. Po informaci o poèítaèových programech pro práci s lokátory následuje ponìkud netradièní kapitola
 51 pùvodních kreslených vtipù s tématikou CB. Nakonec se mùete seznámit se stanovami právì zakládané asociace klubù CB a na praktickém pøíkladu
se dozvíte jak zaloit vlastní klub.
Ve druhém dílu chystáme celou øadu informací o rùzných, mnohdy i velmi
netradièních anténách a návody na jejich stavbu. Dále zde naleznete návody
na stavbu pøizpùsobovacích èlenù (matcherù), napájecích zdrojù, nabíjeèek
akumulátorù, modemù pro Packet Radio a dalího pøísluenství. Budou zde
také dùleité informace pro provoz Packet Radia. V kapitole o principech
vysílaèù a pøijímaèù se mimo jiné dozvíte, co a jak lze na stanici vylepit, na
co radìji nesahat a proè. I tentokrát dojde na trochu humoru.

Prodejní místa nakladatelství BEN - technická literatura:
centrála: Vìínova 5, 100 00 PRAHA 10, fax (02) 782 27 75 (pouhých 200 m od stanice metra Stranická)
zásilková sluba tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, prodejna a distribuce tel. (02) 782 02 11, 781 84 12
PRAHA 1, Jindøiská 29, tel. (02) 24 39 83 87 (v prodejním centru poèítaèové firmy ZEOS u Jindøiské vìe)
HRADEC KRÁLOVÉ, Malé námìstí 6, tel. (049) 5511408
PLZEÒ, sady Pìtatøicátníkù 33, tel. (019) 223 574
BRNO, Cejl 51, tel. (05) 45 24 23 53.
Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz
SLOVENSKO: ANIMA, spol. s r. o., Tyrovo nábr. 1, 040 01 Koice, tel. (095) 6003225, e-mail: anima@dodo.sk
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Seznam pøevádìèù v OK
Miloslav Hakr, OK1VUM
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TSQ tone squelch
DSQ dual squelch = full sensitivity with tone low sensitivity without tone
W/N wide/narow spacing [25/12,5 kHz]
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Minulost, souèasnost a budoucnost
radioamatérských majákù pro mikrovlny
Pavel ír, OK1AIY
Jednou z pomùcek usnadòujících práci na radioamatérských pásmech jsou majáky. Bylo o nich ji hodnì napsáno,
ale pro nové zaèínající radioamatéry je tøeba poskytnout alespoò základní vysvìtlení.
Radiomaják je trvale beící vysílaè. Má svoji pøidìlenou
a telekomunikaèním úøadem registrovanou znaèku a kmitoèet
zapadající do segmentu pro tyto úèely v rozdìlených pásmech
vyèlenìnému. Majáky pracují jak na krátkých, tak i na velmi
krátkých vlnách, provoz je vìtinou F1 nebo A1, není výjimkou ani RTTY. Výkon je podle potøeby, vìtinou jsou to jednotky
Wattù, na mikrovlnách jen desetiny èi setiny Wattù. Rovnì
antény nebo i celé anténní systémy jsou úèelnì konstruované
tak, aby pokryly potøebnou èást území. Rùzných majákù jsou
po celém svìtì u stovky. Tím, e jsou stále v provozu, dávají
tak monost aktivnì pracujícím operátorùm porovnávat závislosti mezi pøírodními podmínkami èi meteorologickou situací
a íøení vln. Umoòují napøíklad nastavovat antény nebo i celé
pøijímací soustavy a hlavnì rychle poskytnou informaci o tom,
zda je ve v poøádku.
V èasopise DUBUS jsou nìkolikrát za rok uveøejnìny znaèky, kmitoèty, výkony a pouité antény evropských majákù.
Kadý stát má svého koordinátora (u nás je to Frantiek Janda, OK1HH) a vichni dbají, aby majáky slouily co nejlépe.
Tolik tedy o majácích to nejzákladnìjí, ale soustøeïmì se
nyní na OK0EA a OK0EL, které ji nìkolik let na mikrovlnných
pásmech pracují.
Zaèátek je nìkdy v polovinì edesátých let, kdy na além
v Krkonoích byl sputìn maják OK1KVR/1. Kmitoèet byl na
konci pásma (asi na 145,950 MHz) a výkonem nìkolik mW.
Vysílaè byl osazen nìkolika tranzistory OC170 a klíèovaè se
sestával z motorku z magnetofonu URAN, pøevodové skøíòky
ze zapisovaèe ZPA Nová Paka a vypilovaného kotouèku se
znaèkou, jen ovládal malý pozlacený kontakt. Ve bylo pohánìno akumulátory asi 20 let starými, které bylo tøeba na
alý nabité dopravit. Konalo se to v ruksaku na motocyklu,
protoe auto jetì k dispozici nebylo a elektrorozvodná sí se
tu objevila a za dlouhých 33 let...
V sedmdesátých létech u byl maják rozíøen na 70
a 23 cm. Tenkrát zaèínalo u nás pomìrnì plodné období. Radioamatéøi stavìli nová zaøízení, stanic na pásmu pøibývalo
a tak bylo zapotøebí, aby nìjaký ten signál na pásmu stále byl.
To ale byla situace s akumulátorovým provozem ji tìko zvládnutelná a tak byl maják zhotoven zcela nový  pro napájení ze
sítì 220 V namontovaný do uzamykatelné skøínì. Klíèovaè
s diodovou maticí dával znaèku OK0EA. Za pozornost stojí,
e maják byl namontován na Jestøábích boudách na Zlatém
návrí døív, neli byla povolena znaèka, take dolo
k nepatrným komplikacím. Ve bylo ale bìhem nìkolika dní
na pøísluném úøadì napraveno, take maják mohl nìkolik let
uspokojivì slouit.
Po nìjakém èase se nala monost umístit ve na televizní
vìi na Èerné hoøe. Dík Vláïovi, OK1VPZ a jeho dobrým vztahùm se Správou radiokomunikací Východní Èechy jsme zaèátkem
osmdesátých let maják pøemístili na to nejlepí místo, které si jen
bylo mono pøát. A bylo to velké tìstí i proto, ze po krátkém èase
zmizely z povrchu zemského i Jestøábí boudy.
Umístìní majáku za laminátovými okny v posledním patøe
televizní vìe vyøeilo øadu problémù, i kdy zaèátky také zcela
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jednoduché nebyly. Konstruktérovi rozhodnì do smíchu nebylo, kdy mu spoèítali pronájem prostoru (vèetnì ochranných
pásem kolem antén) na nìkolik desítek tisíc korun. Nakonec
se ale ve vyøeilo a dík pøízni vedení i Èeskému radioklubu,
který provoz platí, je tam ve vèetnì pøevadìèe OK0C dosud.
Zaèátkem devadesátých let byl zhotoven maják na 6 a 3 cm.
Byl to vlastnì odváný krok kupøedu, jen umonil práci na
úrovni i v tìchto pásmech. Po krátkém èase se ukázalo, e
masiv alého stíní ve smìru na západ a signálu se tady (kde
ho právì potøebujeme) nedostává. Od mylenky k èinu nebylo
daleko a tak se zaèalo kolektivnì pracovat na dalím majáku.
Milan, OK1UFL a Jirka, OK1MWD zhotovili nìkteré díly jako
Super oscilátor DF9LY, klíèovaè i jiné souèásti a tak ze starého transvertoru pro 3 cm, s kterým jsme kdysi udìlali první
SSB spojení, vyrostl nový maják pro 6 cm, 3 cm i 24 GHz.
Následoval zkuební provoz v Benecku, doplnìní o sekci 23
a 13 cm, rovnì nové antény typu slot pro 3 cm. V roce 1996
byl na vrchol alého pøiveden elektrický proud a souèasnì se
zarízením Telekomu byl instalován i maják OK0EL. Antény jsou
namíøeny na západ, 3 cm a 24 GHz i na východ pøes protìjí
okno. Výhodou je monost srovnávání s majákem na Èerné
hoøe a ukazuje se, e íøení mikrovln není zdaleka tak jednoznaèné, jak se myslelo. Z pohledu vzdálenìjího pozorovatele
jsou vlastnì majáky velmi blízko sebe (10 km)  jen nadmoøská výka je o 300 m rozdílná.
Bìhem první poloviny roku 1998 byl kolektivnì zhotoven
zcela nový maják pro 24 GHz. Byl vlastnì opìt rekonstruován
transvertor, který ji své dobré sluby udìlal. Rekonstrukce
byla materiálovì i èasovì velmi nároèná a podílelo se na ní
nìkolik pøátel od nás i z okolní Evropy. Ale taková je souèasnost a musíme brát v úvahu velký skok, který mikrovlnná
technika v posledních létech ve svìtì udìlala. Na 24 GHz je
v souèasnosti situace srovnatelná s 3 cm tak pøed 10 a 15
lety. Lze tu udìlat i daleká spojení a majáky jsou pro systematickou práci dùleitou pomùckou.
A jak se bude vyvíjet ná sport v budoucnu? Není jednoduché dát na tuto otázku jednoznaènou odpovìï. Co nevidìt tu
toti bude tøetí tisíciletí a to je jakýsi mezník. Rozvoj elektroniky a hlavnì pøítomnost nových souèástek na trhu by se mìla
projevit i radioamatérském konání. To se dá v dnení dobì
pøirovnat ke tvanici. Aplikovat alespoò nìkteré z tìch hezkých souèástek u dávno vìtina z nás nestíhá nehledì k tomu,
e na tzv. bastlení je èasu stále ménì. Na druhou stranu je
ale moné vlastnì vechno koupit hotové, take co by se s tím,
jak se øíká, èlovìk zdroval... Je to logická úvaha a ukazuje
se, e úspìnì se dá amatéøit i bez toho, e by aktér vzal do
ruky pájeèku ...
Skalní hamové cítí, e se z toho sice jaksi to podstatné
vytrácí, ale pøejdìme to, prosím, mlèením; vdy kadý vidí
ná sport z jiného úhlu a koneènì mùe beztrestnì udìlat to,
co uzná sám za vhodné.
Touha po dobrodruství a schopnost stále tvoøit a dìlat nìco
nového je ale vlastnost vìtinì lidí dána a tak se zdá, e ti
skalní radioamatéøi budou stále dorùstat. Moná, e nám pøibudou dalí pásma, která bude tøeba zvládnout. Potøeba
dùmyslných pomùcek bude stále vìtí a usnadní práci nás
i v blízké Evropì.
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Obr. 1 Foto mikrovlnného majáku

VKV majáky v Krkonoích
OK0EA  Èerná hora  JO70up  1315 mnm
432,935 MHz 200 mW F1 2x 15el Yagi J, Z
1296,900 MHz 200 mW F1 4x 15el Yagi J, JZ, Z, SZ
1760,040 MHz 20 mW F1 slot  12 pater  Z 180st.
10368,080 MHz 20 mW F1 slot  12 pater  Z 180st.

OK0EL  alý  JO70sq  1030 mnm
144,474 MHz 5 mW F1 dipól  Z  180st.
1296,930 MHz 200 mW F1 kruh. horna  Z  130st
2320,930 MHz 200 mW F1 kruh. horna  Z  130st
5760,030 MHz 25 mW A1 kruh. horna  Z  130st
10368,050 MHz 50 mW A1 slot 2× 6 pater  Z,V  130st
24192,050 MHz 10 mW A1 slot 2× 6 pater  Z,V  130st

Elektronika v kostce
Kniha poslouí hlavnì tìm, kteøí se snaí najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaí se jim porozumìt, pøípadnì
poznat jejich souvislosti. První èást mùe poslouit i k rozíøení a prohloubení
kolních vìdomostí. V základech elektroniky a v kapitolách z radiotechniky
najdete pøehlednì vìtinu látky, její znalost je poadována pøi zkoukách
pro radioamatéry  vysílaèe. Kapitoly z výpoèetní techniky nejspí zaujmou
tu èást ètenáøù, která se zajímá o vnitøní pochody v èíslicových obvodech.
Poadavky na pøedchozí znalosti jsou minimální, teorie je vdy jen tolik,
aby bylo mono dané téma vysvìtlit. Kniha spíe provokuje k dalímu studiu
oblastí, které ètenáøe zaujmou. Mìla by alespoò èásteènì vyplnit mezeru v
technické literatuøe, vzniklou tím, e vìtina autorù pøedpokládá u ètenáøe
znalost základù a pomíjí jejich vysvìtlení.
Z obsahu: 1. Základy elektrotechniky; 2. Souèástky; 3. Kapitoly z radiotechniky; 4. Základní obvody výpoèetní techniky
Autor Jiøí Peèek, vydalo nakladatelství BEN - technická literatura, rozsah
112 stran A5, objednací èíslo 120992, MC 119 Kè.
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RADIOAMATÉRSKÉ DRUICE A PROVOZ
Zdenìk Nedoma, OK1OM
Uvedený pøíspìvek pro sborník Holice 99 vznikl laskavým svolením èasopisu Radio, vydavatele FCC Public s.r.o,
kde se v rubrice SATELITY druicovou tématikou zabývám
od doby vzniku èasopisu. Materiály jsem zèásti aktualizoval
a upravil pro úèely sborníku.

1. Základy druicového provozu
Z dotazù, které èasto dostávám, je znát, e mnoho radioamatérù pracuje na poèítaèi s programy, ani by jim byla známa
podstata kepleriánských dat (co který údaj znamená). Tuto teorii
nemusíme nutnì znát za pøedpokladu, e svùj druicový program umíme dokonale ovládat, máme monost èerpání nových
kepl. dat a máme nadefinován reim  mazání druic se starými kepl. daty. Mnoho programù nevymae stará kepl. data
automaticky u vech druic v databázi, ale pouze pøemae
u stávajících druic stará data novými. Pøípadnì naète nové
druice, které jetì v databázi nejsou a ostatní nechá v databázi
se starými údaji. Programy se íøí i se starou databází na dalí
zájemce o druicový provoz, kteøí pak hledají ji neexistující
druice. To samé platí i pøi vyuití nìkterých MAILBOXù, které
poskytují slubu pøedpovìdi pøeletù. Zde je vhodné se obèas
pøesvìdèit (nechat si vypsat), s jak starými údaji uvedený
MAILBOX pracuje. I tak ale jednou nadejde okamik, kdy budeme potøebovat se v onìch hausnumerech vyznat.
Proto si dovolím pojednat o èitelnosti kepleriánských prvkù a objasnìní jejich podstaty ve vztahu k obìné dráze, co
se neobejde bez znalosti alespoò minima odborných termínù.

Z druicové terminologie
Nejprve bych se zmínil o termínech, se kterými se vìtinou v druicových programech setkáváme, pøípadnì se
mùeme setkat v souvislosti s druicovým provozem:
AOS = Asquisition of signal  èas východu druice nad
obzor
LOS = Loss of signal  èas západu druice pod obzor
Transpozièní kmitoèet = rozdílový kmitoèet mezi kmitoètem
vstupním (UPLINK) a výstupním (DWNLINK)
UPLINK = vstupní kmitoètový segment (pøípadnì i samotný kmitoèet) druicového pøevádìèe
DWNLINK = výstupní kmitoètový segment
Perigeum = pøízemí  nejblií bod dráhy ke støedu Zemì
Apogeum = odzemí (by za ui tahající, pøesto spisovný
výraz)  nejvzdálenìjí bod dráhy ke støedu Zemì
Obzor druice = urèuje maximální komunikaèní dosah druicového pøevádìèe
Orbita = perioda  doba jednoho obletu
Rovníková dráha = dráha, u které je inklinace 0 stupòù
Pøímá dráha = dráha, u které je inklinace mení ne 90 st.
(druice obíhá ve smìru otáèení Zemì)
Polární dráha = inklinace dráhy je blízká 90 stupòùm
Retrográdní dráha = inklinace je vìtí ne 90 st. (druice
obíhá proti smìru otáèení Zemì)
Synchronní dráha (se Sluncem) = Slunce neustále leí
v rovinì dráhy druice; rovina dráhy druice se stoèí za
jeden den o ménì ne 1 st.
Geostacionární dráha = kruhová dráha, mající délku (trvání) obìné doby souhlasnou s dobou jedné otáèky
Zemì. V tomto pøípadì je výka dráhy probíhající nad
rovníkem 35786 km a v podstatì druice visí nad rovníkem. Ze své pozice umístìní pod úhlovým rozmìrem
17.24 st. ozaøuje zemskou plochu polomìru 9051 km.
Tato dráha se mj. pro svou nákladnost vyuívá výhradnì pro profesionální spojové druice.
Geosynchronní dráha = obecnìjí pøípad dráhy geostacio-
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nární, oproti které vak má libovolnou inklinaci. Tím druice zaujme jednou za 24 hod (správnì za délku
sluneèního dne  23 hod 56 min 04 sek) na obloze vdy
stejnou polohu; tato dráha je pro komunikaèní úèely
témìø nevhodná
SSP = Subsatellite point  bod nacházející se na zemském
povrchu pod právì pøelétající druicí; øada tìchto bodù
vytváøí tzv. stínovou dráhu
Inkrement = separace drah  úhlová rozteè mezi jednotlivými EQX
Rektascenze = úhlová vzdálenost vzestupného uzlu  urèuje polohu vzestupného uzlu v rovinì rovníku k tzv.
jarnímu bodu
DCCY = Decay Rate  zrychlení pohybu druice bìhem
jednoho dne, ke kterému dochází vlivem tzv. brzdicího
úèinku, èím se støední výka druice neustále sniuje
a tím se i zvyuje rychlost druice; tento proces je vak
pomìrnì pomalý
LEO = Low Earth Orbit = nízkoobìná dráha
LHCP = Left Hand Circular Polarisation  levotoèivá polarizace
RHCP = Right Hand Circular Polarisation  pravotoèivá
polarizace
WOD = Whole Orbit Data  telemetrické údaje

Kepleriánské prvky a jak se v nich orientovat
K výpoètu urèení polohy kosmického tìlesa v libovolném
èasovém okamiku, v naem pøípadì druice, potøebujeme
znát pìt velièin, tzv. prvkù dráhy, spolu s èasovým údajem.
Tìmito jsou velká poloosa obìné dráhy (pøípadnì støední
pohyb  Mean anomaly, z kterého dle Keplerova zákona velká
poloosa vyplývá), výstøednost (Eccentricity), inklinace (Inclination), délka vzestupného uzlu (RA of node), argument
perigea (Arg of perigee) a Epoch time. Ostatní jsou ménì podstatné, èi nìkteré zcela nevýznamné.
Oznaèení v tzv. formátu AMSAT:
1. Satellite: AO-27
2. Catalog number: 22825
3. Epoch time: 98282.68985409
4. Element set: 673
5. Inclination: 98.4937 deg
6. RA of node: 349.8641 deg
7. Eccentricity: 0.0008064
8. Arg of perigee: 281.0541 deg
9. Mean anomaly: 78.9709 deg
10. Mean motion: 14.27806694 rev/day
11. Decay rate: 1.08e-06 rev/day^2
12. Epoch rev: 26249
13. Checksum: 365
Èeský výraz = význam
1. Jméno druice (nemá vliv na výpoèet dráhy, resp. pøedpovìdi)
2. Katalogové èíslo (podle NORAD; nemá vliv na výpoèet
dráhy)
3. Doba = datum (podle Juliánského kalendáøe) a èas
v UTC, ke kterému byla celá sada kepleriánských prvkù mìøena (resp. parametry dráhy zmìøeny radarovým
sledováním NORAD a dalí údaje spoèítány)
[v naem pøípadì 98 = rok 1998; 282 = poøadový den
v roce poèínaje 1. lednem  tzn. 9.10.1998; vynásobíme-li èíslo za desetinnou teèkou poètem minut za 24
hod (1440 min), obdríme èas v minutách v uvedeném
dni, v naem pøípadì 993.3898896 min = 16:33:23 UTC]
4. Údaj, nemající vliv na výpoèet dráhy
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5. Inklinace = úhel sklonu roviny dráhy k rovinì rovníku
6. Délka vzestupného uzlu = úhel mezi tzv. jarním bodem
a vzestupným uzlem dráhy (bod na rovníku,tzv. EQX,
ve kterém dochází ke køíení rovinou obìné dráhy)
7. Excentricita (výstøednost, té èíselná výstøednost) = vychází z hodnot výky perigea (hp) a výky apogea (ha)
 v podstatì parametr udávající rozdíl mezi ideálnì kruhovou obìnou dráhou (prakticky neexistující)
a eliptickou obìnou dráhou; z matematického hlediska to je míra protáhlosti uzavøené kueloseèky
8. Argument perigea = úhlová vzdálenost, urèující polohu
velké osy dráhy (spojnice perigea s apogeem) vùèi uzlové pøímce (nebo té úhel svíraný prùvodièem perigea
s prùvodièem vzestupného uzlu)
9. Støední anomálie (odchylka) = oznaèuje místo druice
(satelitu) na obìné dráze v dobì Epoche time (v pøípadì jdoucího programu udává bod, v kterém se
druice právì nachází); vychází z perigea (perigeum =
0 st. nebo 360 st, apogeum = 180 st.)
10.Støední pohyb = udává poèet obletù bìhem jednoho
dne (dìlíme-li minuty jednoho dne  1440 min/MM, obdríme dobu jednoho obletu v minutách)
11. Zmìna (zrychlení) tzv. støedního pohybu bìhem jednoho dne/2  rovnì oznaèováno jako tzv. vleèný faktor
(v podstatì se jedná o brzdicí efekt, který je tím vìtí,
èím nií je výka obìné dráhy); v pøímé souvislosti
k této hodnotì je hodnota velièiny MM
12.Èíslo, udávající poèet obletù od doby startu dané druice (kosmického tìlesa)
13.Kontrolní souèet vech uvedených údajù; kdy se písmeno, mezera, teèka a znaménko plus = 0, znaménko
mínus = 1
Dalím formátem, se kterým se rovnì setkáváme, a nìkteré programy pracují pouze s tímto programem, je tzv. formát
NASA, pøípadnì se té mùeme setkat s oznaèením 2-Line
nebo zøídka i NORAD. Tento formát se zdá na první pohled
nepøehledný vzhledem k tomu, e jednotlivé parametry dráhy
má ukryty pod pøesnì stanovenými místy øádky, které je nutno
pøi ruèním pøepisování striktnì dodret. Samozøejmì, e dále
musí souhlasit kontrolní souèet, který je vyjádøen pouze poslední èíslicí v souètu na konci posledního sloupce kadé
z øádek. Pro názornost pouiji stejné kepl. elementy druice
AO-27, které byly pouity v pøedchozím formátu AMSAT. Tak
bude moné si oba formáty proti sobì porovnat.

Oznaèení v tzv. formátu NASA (2-Line)
000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

AO-27
1 22825U 93061C 98282.68985409 .00000008 00000-0 39741-4 00 6731
2 22825 098.4937 349.8641 0008064 281.0541 078.9709 14.27806694262497

1. øádka
sloupec

význam

01  01
03  07
08  08
10  11

èíslo øádky
viz Catalog number
bez významu
mezinárodní oznaèení (poslední dvojèíslí roku
startu)
mezinárodní oznaèení (poslední tøíèíslí udává poøadové èíslo startu v roce (pøidìluje NORAD)
mezinárodní oznaèení (písmenem je oznaèeno
poøadí odpoutání jednotlivých druic od nosièe)
referenèní údaj  Epoch Year (poslední dvì èísla roku  viz Epoch time)
referenèní údaj  èas z Epoch time
viz Decay rate (1. derivace Mean motion, rovnì tzv. balistický koeficient)

12  14
15  17
19  20
21  32
34  43

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

45  52
54  61
63  63
65  68
69  69

2. derivace odvozená od Mean motion (údaj bývá
èasto prázdný)
tzv. koeficient radiaèního tlaku  BSTAR
promìnný údaj oznaèující efemeridu dané druice
viz Element set (sada vydaných kepl. prvkù)
kontrolní souèet (obdoba Checksum s tím, e se
zde uvádí pouze poslední èíslo souètu  v naem pøípadì místo souètu 171 pouze poslední
èíslici 1)

2. øádka
sloupec

význam

01  01
03  07
09  16
18  25
27  33
35  42
44  51
53  63
64  68
69  69

èíslo øádky
viz Catalog number
viz Inklination
viz RAAN
viz Excentricity
viz Arg of perigee
viz Mean anomaly
viz Mean motion
viz Epoch rev
kontrolní souèet (stejný postup jako u 1. øádky 
místo souètu 247 uvedeme jen poslední èíslici 7)

2. Seznam druic a jiných
kosmických prostøedkù
Vzhledem k tomu, e se v rubrikách PR velmi èasto objevují zmínky o druicích, u kterých ji není palubní systém
funkèní a létají jako rot, nìkteré zase nejsou pro radioamatéry vyuitelné a jiné ji dávno neexistují ani jako rot, dovoluji si
zde uveøejnit seznam. V seznamu nejsou tzv. meteo druice.
Seznam byl poøízen z publikací Pøehled kosmonautiky za
rok..., dále z brour AMSAT/DL Journal,
satelitních rubrik èasopisù CQ/DL, OLD MAN, QSP, FUNKAMATEUR a REF, dále ze satelitních rubrik PR a Internetu,
a v neposlední øadì z vlastního monitorování a provozu VIA
SAT. Tím jsem se snail si pokud mono co nejvíce získané
informace osobnì ovìøit. I pøesto nemùe být seznam 100%
aktuální, za co se omlouvám (OK1OM).

ÈÁST I
Druice a jiné kosmické prostøedky s radioamatérskou výbavou, katalogové èíslo ssc a oznaèení druice.
SEZNAM TØÍDÌN
PODLE SSC

SEZNAM TØÍDÌN
PODLE OZNAÈENÍ

SSC
14129
14781
16609
18129
18129
19216
20437
20438
20439
20440
20441
20442
20480
21087
21089
21089
21575
22077

Oznaè. SSC
Pol.
AO-10
14129 01
AO-13
19216 02
AO-15
20438 03
AO-16
20439 04
AO-21
21087 05
AO-27
22825 06
ASUSAT
----- 07
DO-17
20440 08
FO-20
20480 09
FO-29
24278 10
GO-32
25398 11
IO-26
22826 12
KO-23
22077 13
KO-25
22828 14
LO-19
20442 15
MAELLE
----- 16
MICROSAT1 24291 17
MIR
16609 18

Oznaèení
AO-10
UO-11
MIR
RS-10
RS-11
AO-13
UO-14
AO-15
AO-16
DO-17
WO-18
LO-19
FO-20
AO-21
RS-12
RS-13
UO-22
KO-23
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22825
22826
22828
22829
23439
24278
24291
24305
24744
24958
25396
25398
-----------------------------------------

AO-27
IO-26
KO-25
PO-28
RS-15
FO-29
MICROSAT-1
MO-30
RS-16
RS-17
TO-31
GO-32
ASUSAT
MAELLE
PANSAT
PHASE 3D
SAPPHIRE
SAREX
SEDSAT-1
SPUTNIK 3
SUNSAT
TECHSAT-1

MO-30
24305
PANSAT
----PHASE 3D ----PO-28
22829
RS-10
18129
RS-11
18129
RS-12
21089
RS-13
21089
RS-15
23439
RS-16
24744
RS-17
24958
SAPPHIRE ----SAREX
----SEDSAT-1 ----SPUTNIK 3 ----SUNSAT
----TECHSAT-1A ---TO-31
25396
UO-11
14781
UO-14
20437
UO-22
21575
WO-18
20441

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ÈÁST II
Komunikaèní druice s radioamatérskou výbavou
(viz tab. 1).

ÈÁST III
Druicové módy.
Mód
A
B
J
K
KA
KT
L
S
T

UPLINK (pásmo)
2 m (145 MHz)
70 cm (435 MHz)
2 m (145 MHz)
15 m ( 21 MHz)
15 m ( 21 MHz)
2 m (145 MHz)
15 m ( 21 MHz)
2 m (145 MHz)
23 cm (1,2 GHz)
23 cm (1,2 GHz)
15 m ( 21 MHz)

DWNLINK (pásmo)
10 m ( 29 MHz)
2 m (145 MHz)
70 cm (435 MHz)
10 m ( 29 MHz)
10 m ( 29 MHz)
10 m

( 29 MHz)

70 cm (435 MHz)
13 cm (2,4 GHz)
2 m (145 MHz)

Modulace:
AFSK
BPSK
FM
FSK
OOK
PSK
SSB
SSB-FC
SSB-RC
SSB-SC

 Audio Frequency Shift Keying
 Bi-Phase Shift Keying
 Frequency Modulation
 Frequency Shift Keying
 On-Off Keying
 Phase Shift Keying
 Single Sideband
 Single Sideband  Full Carrier
 Single Sideband  Reduced Carrier
 Single Sideband  Suppressed Carrier

3. Radioamatérská druice PHASE 3-D
Radioamatérská druice PHASE 3-D vznikla na základì
získaných zkueností z provozu pøedchozí druice AO-13, od
které se lií ji na první pohled, a to svou velikostí. Je 10×
vìtí a 4× tìí ne AO-13. S vyloenými solárními panely má
druice prùmìr 6m. Pøi startu P 3-D je poèítáno s váhou témìø
pùl tuny, pøièem pøedchozí AO-13 mìla startovní váhu pouhých 140 kg. Více ne polovièku startovní váhy druice tvoøí
pohonné hmoty. Zpoèátku ivota budou solární panely dodávat ve pièkách a 600 W pøíkonu. Tím bylo umonìno vybavit
druici vysílaèi mnohem vìtích výkonù, ne bylo u pøedcho-
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zích druic AO-13 a AO-10. Pozemní stanice na celém svìtì
tak dostanou monost komunikovat s druicí (a prostøednictvím ní dále) i s pomìrnì jednoduchým anténním vybavením,
co umoní pøíjem i s obyèejným ruèním zaøízením.
Druice P 3-D je vybavena vysílaèi pro rùzná pásma od
KV na 29 MHz, pøes tradièní VKV na 145 MHz a 435 MHz, a
po mikrovlnné speciality na 10 a 24 GHz. Nejvìtí dùleitost
je samozøejmì pøikládána poslednì zmínìným mikrovlnným
pásmùm z dùvodu získání dalích zkueností v radioamatérské druicové oblasti.
Co se jednotlivých druhù provozu týèe, bude P 3-D vedle
klasického SSB a telegrafie pøipravena retranslovat obrázky
SSTV, dále pøenáet ostatní digitální druhy provozu od PR a
po zdigitalizovaný obraz prostøednictvím RUDAKu. Ten obsahuje celkem 12 demodulátorù a 8 modulátorù, které pøidìlí dle
potøeby jednotlivým pøijímaèùm a vysílaèùm celého druicového systému. Vedle rychlosti 1k2 Bd BPSK, jsou rovnì
plánovány rychlosti 9k6 Bd a vyí. Speciální èást 256 kBit/
sec. mùe být v pøípadì potøeby vyuívána mj. i pro rychlý
mezikontinentální datový pøenos.
Druice P 3-D mimo bìného radioamatérského provozu
nabídne i pøenos barevných obrázkù ze dvou kamer rozdílných ohniskových vzdáleností, snímajících z kosmu povrch
Zemì. Obrázky budou komprimovány jako obraz z povìtrnostních druic Meteosat.
Pro zajitìní optimálních pøenosových podmínek bude druice stabilizována ve vech tøech rovinách, èím bude vdy
polohována tak, e antény budou v kadém okamiku smìrovány k Zemi.
Pozice druice bude kontrolována mj. prostøednictvím GPS,
co vlastnì bude premiérová záleitost v radioamatérské druicové praxi. Na palubì druice je instalováno (mimo ostatních
antén urèených pro komunikaci) i dalích 12 antén pro GPS.
Tím bude souèasnì urèováno stanovitì v kosmickém prostoru, take druice bude v kadém okamiku vìdìt, kde se
právì nachází a sama sdìlí kepleriánské prvky své dráhy. Tento
proces bude obzvlátì dùleitý i z toho dùvodu, e druice P
3-D bude potøebovat dobu zhruba dvou let, ne se dostane na
svou koneènou dráhu.
V hrubých rysech jsem se ji o variabilitì kmitoètového plánu zmínil. Pøestoe se v rùzných radioamatérských periodikách
ji podrobný rozvrh kmitoètových segmentù objevil, povauji
za vhodné, opìt celý kmitoètový plán uveøejnit. Navíc i proto,
e Sborník Holice 99 budou èíst i ti, kteøí nejsou odbìrateli
èasopisu Radio, kde podrobné pojednání o P3D bylo uveøejnìno. Navíc jsem se vícekrát osobnì pøesvìdèil, e
radioamatéøi start P3D stále oèekávají a jakékoliv informace
jsou ádány. Zejména podrobnosti ohlednì druice samé, vynesení na orbitální dráhu, vybavení vysílaèi, nároènost
vybavení pro komunikaci ze strany pozemního uivatele  radioamatéra aj. Dále si dovoluji ctìnou radioamatérskou
veøejnost podrobnì obeznámit o dráze druice vèetnì vech
jejích manévrù od poèátku startu, a po její umístìní na definitivní dráhu s inklinací 63,4 stupnì, perigeem 4000 km
a apogeem 47 000 km, co bude trvat zhruba 2 roky (viz výe).
K samotné dráze Phase 3-D, která je znázornìna na pøiloeném nákresu (podle èlenského èasopisu AMSAT-DL Journal
è. 4/98 zpracovala Renata  OK1GB, TNX).
Po vlastním startu bude druice navedena na dráhu A
s následujícími parametry dráhy: inklinace 10 stupòù, vzdálenost od Zemì v perigeu 200 km a v apogeu 35000 km.
V apogeu (na obrázku oznaèeno è. 1) bude zapálením motoru
s tahem 400 N vyvedena na dráhu B, kde se zvýí vzdálenost v perigeu od Zemì na 500 km (inklinace zùstane 10 stupòù
a vzdálenost v apogeu od Zemì 35000 km). Jako druhý restart probìhne v perigeu dráhy B (na obr. oznaèeno è. 2),
kdy bude druice vyvedena na dráhu C, kdy se zvýí vzdálenost v apogeu od Zemì na 47000 km (inklinace zùstane 10
stupòù a vzdálenost v perigeu od Zemì 500 km). Tøetím restartem motoru s tahem 400 N, ke kterému dojde v apogeu
dráhy C (na obr. oznaèeno è. 3), dojde k vyvedení druice na
dráhu D, kdy se zmìní inklinace dráhy na 60 stupòù
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a vzdálenost v perigeu od Zemì vzroste na 4000 km (vzdálenost v apogeu od Zemì zùstane na 47 000 km). Posledním
restartem novým elektrickým hnacím motorem s oznaèením
ATOS, s tahem pouhých 100 mN, ke kterému dojde zhruba 2
roky po vlastním startu, bude druice vyvedena na dráhu D,
která ji bude stálou obìnou dráhou s následujícími parametry: inklinace 63,4 stupnì, vzdálenost v perigeu od Zemì 4000
km a vzdálenost v apogeu od Zemì 47 000 km.

70 cm
13 cm
3 cm
1,5cm

435,900436,200
2400,6502400,950
10451,45010451,750
24048,45024048,750

435,475435,725
2400,2252400,475
10451,02510451,275
24048,02524048,275

435,600
2400,350
10451,150
24048,150

Kmitoètový rozvrh majákù druice PHASE 3-D
Pásmo
2 m
70 cm
13 cm
3 cm
1,5 cm

Maják I. [MHz]

435,450
2400,200
10451,000
24048,000

Maják II. [MHz]

435,850
2400,600
10451,400
24048,400

UPOZORNÌNÍ: Maják I.  tzv. veobecný maják (døíve oznaèován GB  General Beacon) a Maják II.  tzv. inenýrský
maják (døíve oznaèován EB  Engineering Beacon) jsou uvaovány pouze pro øídicí úèely modulací BPSK 400 bit/sec,
pøípadnì jinými digitálním druhy provozu!
Vzhledem k technickému omezení zpùsobenému umístìním mezifrekvence, nebyl zøízen
v pásmu 2m maják.
Na DWNLINKu bude k dispozici rozíøení o tzv. systém RUDAK (Regenerativer
Umsetzer fuer Digitale Amateur Komunikation  systém organizace AMSAT-DL známý
z bývalé AO-21 [pozn. -OK1OM-]).
V pøípadì, e bude vypnut maják II.,
bude moné rozíøit pásmo urèené pro digitální provoz o dalích 150 kHz. Dalích 200 kHz
pásma bude k dispozici za pøedpokladu, e vysílaè má dostateènou íøku pásma.

Start PHASE 3-D

Obr. 1 Dráha P3D
Jak jsem se ji zmínil, celý proces vyvedení na stabilní
obìnou dráhu bude trvat 2 roky, avak ji z dráhy D by mìl
být radiový systém uveden do provozu. Po vyvedení na stabilní obìnou dráhu F bude ze severní polokoule umonìna
radiová komunikace po dobu a 16 hodin.
Ze zde uvedených informací je zøejmé, e se bude jednat
o super druici, která by mj. mìla zvýit renomé radiomatérù
mezi profesionálními radiovými slubami.
Kmitoètový rozvrh pøevadìèù druice PHASE 3-D

UPLINK
Pásmo
15 m
2 m
70 cm
23 cm
23 cm
13 cm
13 cm
6 cm

Digitální segment[MHz] Analogový segment[MHz] Støed [MHz]
bez vstupu
21,21021,250
21,230
145,800145,840
145,840145,990
145,915
435,300435,550
435,550435,800
435,675
(1)1269,0001269,250 1269,2501269,500
1269,375
(2)1268,0751268,325 1268,3251268,575
1268,450
(1)2400,1002400,350 2400,3502400,600
2400,475
(2)2446,2002446,450 2446,4502446,700
2446,575
5668,3005668,550
5668,5505668,800
5668,675

UPOZORNÌNÍ: vechny pøijímaèe P 3D invertují signály!

DWNLINK
Pásmo Digitální segment[MHz] Analogový segment[MHz] Støed [MHz]
10 m 2,32529,335


2 m 145,955145,990
145,805145,955
145,880
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20. ledna 1998 se v Paøíi konalo zasedání Evropské kosmické agentury (ESA), na kterém byl mj. pøítomen
i pøedseda nìmecké poboèky AMSATu a vedoucí celého projektu, oznaèovaného jako Projekt Phase 3-D, Dr. Karl
MEINZER  DJ4ZC.
Mj. byla projednávána monost startu tohoto nejnovìjího
radioamatérského satelitu (na jeho výrobì se podílela ikovnýma rukama Mirka  OK2AQK i Èeská republika), jen má
v souèasné dobì oproti pøedpokladùm odklad startu ji 3 roky.
Zástupci ESA se nechali slyet, e s vyputìním Phase 3-D
se dalo poèítat pøi dalím startu Ariane 5, letu è. 503. Pøitom
ale nemohli a nechtìli dát ádné dalí záruky, protoe jetì
nebyl pøesnì znám uiteèný náklad pro Ariane 5. Zmínili se
i o monosti pøípadného startu P3-D prostøednictvím Ariane 4.
Pøesnìjí informace mìly být známy po dalím zasedání ESA,
které se konalo koncem února 1998.
Z osobního jednání (OK1OM) s prezidentem AMSAT-DL
dr. Karlem Meinzerem  DJ4ZC dne 28. èervna 1998, jsem
dostal aktuální informaci o opìtném odloení startu. Informace pochází z oficiálního stanoviska ESA (Evropské kosmické
agentury), e start, který byl plánován prostøednictvím Ariane
503, byl odloen na neurèitou dobu. Struènì øeèeno: Arianespace (komerèní firma zabývající se vývojem a výrobou raket
Ariane) na sebe neoèekávanì pøevzala zvýené náklady na
vývoj a výrobu Ariane 503 ve výi 40 miliónù USD, které vznikly
pádem Ariane 501 a èásteèným selháním Ariane 502. Pokud
se nenajde dalí zákazník, který by se na této èástce podílel,
bude uvedená èástka pøenesena na èlenské zemì ESA, nebo
v opaèném pøípadì si Arianespace vyhradila volnou ruku pøi
rozhodování o uiteèném zatíení.
Protoe se druhé øeení jeví jako nejlevnìjí, pøistoupili
zástupci v ESA na tuto nabídku (bohuel ku kodì nás, radioamatérù). Jednání mezi zástupci ESA a zástupci radioamatérù
nadále probíhají a proto tato záleitost jetì zaèátkem èervence 1998 nebyla uzavøena. Proto je dobré zachovat
optimismus a doufat, e se ve nakonec v dobré obrátí a ke
startu, ke kterému mìlo pùvodnì dojít ji pøed tøema roky, nakonec pøeci jen v brzké dobì dojde. Za úèelem dalího
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pálen na CD. CD bude poté umístìn na palubu P 3-D, kde
bude v rubrice s informacemi o Phase 3-D.
Poslední aktuální informace o stále oèekávaném startu P3D
pochází z dopisu výe jmenovaného dr. Karla MEINZERa 
DJ4ZC, který pøiel prostøednictvím Norberta  DF5DP dne
20. kvìtna 1999. Dopis se mj. rovnì objevil v rubrice AMSAT
a zde ve zkratce vyjímám.
... tolik oèekávaný a nìkolikrát na poslední chvíli odloený start naí P3D se dá pøedpokládat v následujících dvanácti
mìsících. Bereme-li v úvahu dosud známé plány, potom bychom mohli  a já zdùrazòuji slovo bychom mohli  oèekávat
start naí druice ji v øíjnu t.r. ...
Start druice P3D má skluz ji 3 roky a v souèasné dobì je
závislý více ne kdy pøedtím na financích. Proto se pøistoupilo
k nejlevnìjímu øeení, a sice druici poslat jako uiteènou
pøítì typu last minute pasagier s odpovídajícím nosièem.

Literatura:






Obr. 2 Dráha P3D
samofinancování celého projektu Phase 3-D, byla navíc organizací AMSAT-NA v èervnu 1998 vyhláena akce Fly Your
QSL Card on P 3-D. Proti zaslání vlastního QSL spolu s 25
USD jako pøíspìvek na adresu Fly Your QSL Card on Phase
3D, c/o AMSAT-NA, 850 Sligo Avenue, Suite 600, Silver Spring,
MD 20910-4703, USA, bude zaslaný QSL zdigitalizován a vy-
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Nebojte se CB

Autoøi Daniel Meca a Petr Vlach,
vydalo nakladatelství BEN - technická literatura, rozsah 112 stran A5,
objednací èíslo 120923, MC 99 Kè.

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 ji existuje
dalí kníka CB pro mazáky 1, zamìøená naopak pøevánì na techniku.
Autoøi, sami zapálení síbíèkáøi, chtìjí touto kníkou usnadnit zaèátky
vem, kteøí propadli tomuto krásnému koníèku. Po jejím pøeètení by nemìl být pro nikoho problém vybrat si vhodnou stanièku, rozhodnout, jaké
pøísluenství si k ní zakoupit a ve správnì nainstalovat. A protoe tím
zaèáteènické problémy nekonèí, ale mnohdy právì zaèínají, najdete
v kníce také podrobný návod jak navázat, vést a ukonèit spojení tak, aby
z vás staøí mazáci na pásmu nemìli legraci. Ostatnì i ti se v této kníce
mohou ledacos zajímavého dozvìdìt napøíklad o uiteènosti, èi neuiteènosti rùzných doplòkù a úprav, o dálkovém pøíjmu, o tom, e moderní
opakovaè u vlastnì není opakovaè, take by jeho pouití nemuselo být
vlastnì ani v rozporu s Generálním povolením a mnoho dalích zajímavostí a praktických zkueností. Kromì obvyklých tabulek kmitoètù a vybrané èásti Q-kodexu, najdete v pøíloze napøíklad také seznam svolávacích
kanálù pro jednotlivé oblasti. Pochopitelnì ve je psáno srozumitelnou
formou, bez velkých nárokù na technickou zdatnost ètenáøe.

Prodejní místa nakladatelství BEN - technická literatura:
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T7F  70cm FM/FSK Transceiver
Tomá Mádr, OK2MTM
Se souhlasem Holgera DF2FQ, konstruktéra tohoto trxu,
pøedkládám èeské amatérské veøejnosti jeho popis.

Veobecná:

Technická data

kmitoètový rozsah:
430440 MHz
kmitoètový krok:
12,5 nebo 25 kHz
doba pro pøepnutí RX-TX: < 30 ms
teplotní rozsah:
5 a +50 °C
napájení:
714 V, 60 mA RX, max. 2,5 A TX
rozmìry:
145 × 75 × 22 mm

Pøijímaè:

citlivost digitální:
120 dBm (= 0,22 µV) pro BER<104
citlivost analogová:
118 dBm pro 20 dB odstup signál/um
kmitoètový rozsah: 1 Hz a 7000 Hz pro 3 dB pokles
potlaèení vedlejích kanálù: > 54dB
potlaèení zrcadlových pøíjmù:
> 60 dB pro 1.zrcadlový kmitoèet, >51dB pro 2. zrcadlový kmitoèet

sledném signálu a nízkou mikrofoniènost celého oscilátoru.
Oscilátor kmitá na polovièním kmitoètu ne je kmitoèet vysílaný, co umoòuje vysoké potlaèení vlivù z PA. Za oscilátorem
následuje zdvojovaè a zesilovaè, útlumový èlánek mezi tìmito
stupni dále zvyuje potlaèení vlivù PA na oscilátor. V kolektoru
zdvojovaèe je ladìný sací obvod pro odstranìní zbytkù kmitoètu VCO. Samostatné varikapy pouité pro pøelaïování
a modulaci, výraznì ulehèují zavedení modulace do oscilátoru.
Pøelaïování oscilátoru odbstarává syntezátor kmitoètu
MB1504. Protoe výstup obvodu není schopen dodat dostateèný proud potøebný pro rychlé pøelaïování, je na výstupu zapojen
protitaktní zesilovaè, za ním následuje nízkoohmový filtr.
Pro dosaení potøebného kmitoètového rozsahu pro provoz paket radia je modulace zavedena nejen do oscilátoru,
ale i do referenèního oscilátoru, tj. je pouita DVOUBODOVÁ
modulace.
Vzhledem k tomu, e výstupní napìtí referenèního oscilátoru je pouito i jako smìovací signál pro druhé smìováni
v pøijímaèi a zároveò musí být jeho kmitoèet beze zbytku dìlitelný 25 kHz, je kmitoèet druhé mezifrekvence zvolen 450 kHz
místo obvyklých 455 kHz.

Pøijímaè

Základ syntezátoru je VCO spoleèné pro pøijímaè i vysílaè,
pouití helix cívky zaruèuje vysoký odstup signál/um ve vý-

Pro selekci signálù amatérského pásma jsou pouity dva
helix filtry, jeden pøed a jeden za vstupním zesilovaèem. Za
druhým helix filtrem následuje dvoubázový MOS-FET tranzistor, pracující jako první smìovaè. Pøizpùsobení
vysokoohmových hradel je provedeno pomocí indukèností na
ploném spoji. Mezifrekvenèní signál je odebírán z drainu, trimr v pøizpùsobení navazujícího krystalového filtru je pouit
z dùvodu dosaení dobrého skupinového zpodìní.
Následuje tranzistorový zesilovaè a mezifrekvenèní zesilovaè s obvodem MC3371. Tento obvod obsahuje druhý
smìovaè,omezující zesilovaè, demodulátor, RSSI obvod, operaèní zesilovaè a dvoupólovou dolnofrekvenèní propust pro

Obr. 1 Schéma zapojení syntezátoru

Obr. 2 Schéma zapojení pøijímaèe

Vysílaè:

výstupní výkon:
1,5 W pøi 7 V; 6,5 W pøi 12 V
frekvenèní rozsah:
1 Hz15 000 Hz pro 3dB pokles
zkreslení:
<1%
ruení vedlejích kanálù: < 40 dB

Popis zapojení
Syntezátor
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potlaèení zbytkù mezifrekvenèního kmitoètu. Keramický filtr
pouitý na druhém mezifrekvenèním kmitoètu má sice oproti
èasto pouívaným typùm CFW o nìkolik decibelù horí potlaèení sousedních kanálù, ale podstatnì pøíznivìjí prùbìh
skupinového zpodìní.
Na RSSI výstupu trxu (Radio Signal Strenght Indikator) je
bìhem pøíjmu napìtí úmìrné síle vstupního signálu, rozsah
indikace je cca. 60 dB. Tenhle signál je navren pro øízení obvodu Smetru. Dále je z nìj pomocí tranzistoru odvozen rychlý
DCD signál (Digital Carrier Detect), úroveò pøeklopení je nastavitelná trimrem R53 v rozsahu RSSI výstupu.

Vysílaè

Signál VCO je v budièi zesílen na cca. 30 mW, poté následuje hybridní koncový stupeò M67749M, který tento signál
zesílí na cca 7 W pøi napájecím napìtí 12 V. Za tímto zesilovaèem následuje dolnofrekvenèní propust a PIN-diodový
pøepínaè, který je nutný pro dosaení rychlého pøepínání mezi
pøíjmem a vysíláním, za ním je k dispozici 6 W kvalitního signálu. T14 spolu s RC kombinací pracuje jako budiè s èasovou
konstantou kolem 5 ms. Díky tomuto pomalému spínání nedochází k ruení vedlejích kanálù a k silným proudovým
impulsùm v napájení. 5V stabilizátor je pouit pro napájení
vech èástí trxu kromì budièe a PA, ty jsou napájeny
z neregulovaného vstupního napìtí.
Pro øízení vech funkcí TRXu je pouit jednoèipový mikroprocesor PIC16F83 od firmy Mikrochip. Ten se stará
o zpracování signálu PTT a programuje frekvenèní syntezátor. Dále pøepíná trx mezi pøíjmem a vysíláním podle pøedem
daného èasového schématu, pøelaïuje trx podle kmitoètù uloených v jedné z jeho 10 pamìtí a umoòuje jednoduché
programování tìchto pamìtí.

Programování kmitoètových pamìtí TRXu:

TRX obsahuje 10 pamìových míst pro uloení pøijímacích a vysílacích kmitoètù, ty se dají programovat libovolnì
v kroku 25 nebo 12,5 kHz, pøièem z technických dùvodù je
èas pro pøepnutí z pøíjmu na vysílání (TX-Delay) o nìco delí
pøi pouití kroku 12,5 kHz. Výbìr mezi 12,5 kHz nebo 25 kHz
krokem se dìlá pomocí Pinu 12 na konektoru X1. Pøi +5 V na
Pinu 12 je zvolen krok 25 kHz, pøi 0 V na 12,5 kHz,
v nezapojeném stavu je na tomto pinu 0 V, tj. krok je nastaven
na 12,5 kHz. Propojení na 5 V lze jednodue realizovat zkratovací propojkou mezi piny 12 a 14.

Vlastní programování se provádí pomocí terminálového
programu, není to pøíli pohodlné a trvá to docela dlouho, nebo
pomocí programu T7FQRG od DF8MT. Tento program je volnì dostupný v síti PR a umoòuje pohodlné a rychlé zadání
obsahu vech pamìtí.
Pro programování je potøeba speciální kabel na propojení
PC a TRXu, zde je jeho zapojení:
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Výbìr jedné z naprogramovaných pamìtí je moný pomocí
kombinace vývodù D0D3 na konektoru X1, ty se zkratovacími
propojkami spojují s piny 14 tého konektoru, tyto piny, i kdy
jsou oznaèeny jako n.c (no connection), jsou procesorem nastaveny na 0 V. Piny se spojují v BCD kódu, pøièem nezapojená
propojka znamená nulu a zapojená jednièku.

Pøipojení modemu

Modulaèní vstup a NF výstup jsou kompatibilní s vìtinou
9k6 modemù. Napìtí na NF výstupu je pøiblinì 1 V pro 3 kHz
zdvih, vysílaè potøebuje pro tento zdvih modulaèní napìtí kolem 400 mV. Protoe hodnì modemù produkuje i pøi pøíjmu
nìjakou modulaci, je modulaèní vstup zapínán pouze pøi vysílání, toto obstarává T11.
DCD výstup (pin 3) je na úrovni 0 V, a kdy se na vstupu
trxu objeví signál o dostateèné síle, úroveò je nastavitelná trimrem R53, pøejde na 5 V. TX-Delay se dá nastavit na 40 ms
(T4) pøi kroku 12,5 kH, pøi 25 kHz na 30 ms (T3).
Nìkterým 9k6 modemùm trvá relativnì dlouhou dobu, ne
pøejdou na vysílání, je to zpùsobenou vazebnímy kondenzátory v jejich analogové èásti, v takovém pøípadì pomùe
pøepnutí modemu do stavu, kdy je na modulaèním výstupu NF
napìtí pøítomno i pøi pøíjmu. Pøi problémech se stejnosmìrnou
slokou tohoto napìtí, je potøeba do cesty signálu zapojit kondenzátor 10 µF nebo vìtí, plus pól kondenzátoru bude pøipojen
na stranì modemu.

Doplòky

S jednoduchým obvodem lze trx pouívat i pro fónickou
komunikaci, je k tomu potøeba modulaèní zesilovaè (1 tranzistor), nf zesilovaè (tøeba LM 386) pro pøipojení reproduktoru.
Umlèovaè umu lze ovládat DCD signálem, v tom pøípadì bude
trimr R53 slouit k nastavení jeho úrovnì.
Pro provoz rychlostí 1200 Bps se dá TRX pouít bez jakékoliv úpravy, pro vyí rychlosti (napø. 19 200 Bps) je potøeba
vymìnit v pøijímaèi mezifrekvenèní filtry za irí, vysílaè zùstává beze zmìn. Touto úpravou s sníí citlivost pøijímaèe
a zhorí potlaèení sousedních kanálù.
Pro monost komfortního ovládání trxu existuje externí
ovládací díl od DL2RCG, ten nahrazuje vestavìný mikroprocesor trxu a navíc zobrazuje na dvouøádkovém LCD displeji
informace a stavu trxu (RX/TX), èíslo pamìti, aktuální kmitoèet a na dolním øádku rychlý Smetr.
Vzhledem k tomu e nìkterým amatérùm nestaèil výkon
trxu, navrhl DF2FQ externí koncový stupeò 40 W, ten je postaven na hybridním zesilovacím modulu M57729, dále
obsahuje obchozí cestu pro pøijímaè a pin diodový pøepínaè.
Ovládání je pomocí VF Voxu a je navreno pro provoz PR pro
rychlé pøepínání mezi pøíjmem a vysíláním.
Pokud je TRX správnì nastaven splòuje novou evropskou
normu pro amatérská zaøízení ETS 300-684, i normu pro elektromagnetickou sluèitelnost (EMV) EN 55022. TRX není úøednì
certifikován pro tyto normy.

Praktické zkuenosti

Obr. 3 Schéma zapojení vysílaèe
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Co se týèe provozu splòuje trx vechny uvedené hodnoty,
opakovatelnost zapojení je vysoká, já sám jsem ji postavil 16
kusù tìchto zaøízení, vechny ly bez problémù naladit a fungovaly k mé plné spokojenosti. Jeden kus je v provozu na lince
na nodu OK0NRH, byl zkouen i jako provizorní propojení mezi
OK0NRH a OK0NLA na stranì OK0NRH, kde pracoval
s obráceným odskokem ne ostatní 70cm TRXy a to bez známek jakéhokoliv ruení z jedné i druhé strany. Co se týèe
teplotního rozsahu, tak i po 40 minutách trvalého pøenosu dat
(cca 2540 kB za minutu) nedolo k jakémukoliv zhorení funkce, pøesto e se na TRXu pro jeho teplotu nedala udret ruka.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

23cm transceiver podle PE1JPD, V2.3
pøeklad Petr Kadlec, OK2PKQ

ÚVOD
Tento èlánek popisuje 23cm FM irokopásmový transceiver urèený k vysokorychlostnímu provozu PACKET RADIO.
Transceiver je postaven na oboustraném ploném spoji
velikosti eurokarty 160 × 100 mm. Jedna strana obsahuje spoje
a druhou tvoøí zemní plocha. Mùe být pouitý na half-duplexní provoz s odskokem 54 MHz. V Holandsku je
vysokorychlostní datový provoz je povolen v segmentu
1241.XXX a 1295.XXX MHz. Mùe vak pracovat i simplexnì,
ale TRX se musí pøelaïovat mezi vysíláním a pøíjmem. Moná je i modifikace mezifrekvenèního kmitoètu z 54 MHz na
kmitocet 40 a 70 MHz.

POPIS
Kompletní schéma zaøízení je na obr. 1. Základ tvoøí VCO
s BFR91A, kmitající pøímo na vysílaném kmitoètu. Mezifrekvenèní kmitoèet je shodný s odskokem polo-duplexního
provozu, 54 MHz, take není nutné pøeprogramovávat PLL pøi
pøechodu RX na TX a obrácenì. Bìní uivatelé vysílají v pásmu 1241.XXX a pøijímají na 1295.XXX, pro nód je PLL nastaven
na 1295.XXX.
Pro syntezátor PLL je pouit obvod SDA3302 známý z televizního tuneru. Ten je olvádán mikroprocesorem ATMEL po
sbìrnici I2C. Filtr smyèky je tvoøen NPN tranzistorem, 2mi
kondenzátory a rezistorem. Je optimalizován pro rychlou odezvu s betou ~ 1.
Výstup z VCO je zesílen hybridním zesilovaèem MAR-8 a
je veden do PLL, smeovaèe pøijímaèe a vysílaèe. Rozdìlení
signálu pro RX cestu a RX cestu je dosaeno vazebním èlenem na desce ploných spojù.
Vysílací cesta je velmi jednoduchá. Signál je nejprve zesílen zesilovaèem MAR-8 dávajícím 10 mW a potom koncovým
zesilovaèem Mitshubishi M67715. Ten dodá do antény 23 W.
Pøijímací cesta je tvoøena MAR-8 pouitým jako pøedzesilovaè, mající zisk 20 dB a umové èíslo kolem 3,5 dB. Po
prùchodu filtrem pro 23 cm je signál pøiveden na smeovaè
tvoøený GaAs-Fet tranzistorem 3SK183(CF300, 3SK97 nebo
ekvivalent). První mezifrekvence je 54 MHz, jak ji bylo uvedeno. Mezifrekvenèní signál je nejdøíve filtrován v LC filtru a
poté je pøiveden na zesilovaè s BF980. Dále je pak zpracováván v MC3356 pouívajícím vnejí krystalový oscilátor na
64,7 MHz. Mezifrekvencní signál je smeován na 10,7 MHz a
filtrován irokopásmovým filtrem Murata (280 kHz nebo dle
pøenosové rychlosti). Nakonec je signál 10,7 MHz demodulován v kvadraturním detektoru.
Bìhem vysílání jsou vstupní obvody pøíjímace vypnuty
pomocí tranzistoru BD262. Vlastní pøijímaè s MC3356 má napájení 5 V stále.
Mikroprocesor AT89C2051 øídí celý TRX. Pomocí jumperu
J1J2 se nastaví jedna z 4 bìnì pouívaných frekvencí a
pomocí J4 se nastaví odskok vysílace (+ nebo ).

KONSTRUKCE
Po vyvrtání dìr v ploném spoji (0,70,8 mm), odstranit
mìï kolem dìr z druhé strany desky. Neodstranit kolem dìr
oznaèených èervenou barvou v nákresu 23pcb.gif (není spuèástí èlánku), protoe tyto jsou urèeny pro spojení se zemí
(GND). V místech umístìní tranzistorù vyvrtat díry, BFR91A
(5 mm), 3SK183 (3,5 mm) a BF980 (5 mm). Potom zapájejte
ploný spoj do plechové krabice. Já pouívám rozmer
16 × 10 × 3 cm s 2 víèky. Dejete si pozor aby jste umístili desku spoje s modulem PA v místì kde je krabice ohnutá a ne v
místì kde je spájená. Vechny díry v krabici musí být vyvrtány
pøed umístìním ploného spoje. Signály mohou být pøivedeny
pøes prùchodkové kondenzátory 1 nF mimo signálu 23 cm.
Tento je vyveden pres kousek PTFE-koaxu na N-konektor
umístìný v krytu.
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Pouijte krátký kousek drátu ustøiený z odporu ohnutý do
tvaru U pro spojení zemního kontaktu MAR-8. Vlote drát ve
tvaru U ze strany mìdi a zapájejte jej. Ze strany spojù jej
ustøihnìte ve vzdálenosti ~ 1 mm a odehnìte jej smìrem od
MAR-8 ven jak je to moné. Potlaèíte pøípadné zakmitávání
zesilovaèe, které by mohlo vést k jeho znièení. Patici pouijte
pouze pro mikroprocesor. Ustøihnìte pin è. 10 této patice a
pøipájejte jej na zem. Zemní vývody kondenzátorù zkrate také
a pøipájejte pøímo k zemnicí stranì ploèného spoje.
VCO vyaduje speciální pozornost:
1) Ohnout malý kus mìdìné fólie do tvaru U a propojit
zemní stranu spoje s zemìmi VCO. Jedná se o malý
kousek ètverece na stranì spojù. Pak je moné pøipájet tranzistor.
2) Pøi pájení tranzistoru BFR91 musí být vechny vývody minimalní délky a nesmíme pouívat hodnì pájky.
3) Kondenzátor 120 pF s varikapem BB405 slouí jako
rezonanèní obvod. Délka jednoho vývodu je kolem
1 cm, druhý vývod je krátký. Pøipájejte krátký konec
na varikap (C na plocho na tento spoj) a druhý vývod
ohnìte do tvaru L a pøipájejte jej do poloviny spoje
mezi BFR91 a MAR-8. Kondenzátor 1 pF je typ SMD,
ale tento není nezbytnì nutný. Také lze pouít malý
standardní keramický kondenzátor se zkrácenými vývody pøipájený ze strany spoje.
Kryty cívek 5049 a 5056 (NEOSID) a kryt krystalu musí být
pøipájeny k zemní stranì ploného spoje. Dejte si pozor na
kondenzátory pouité na tìchto vysokých frekvencích. Nepouívejte 10 nebo 100 nF kondenzátory z desek poèítaèù nebo
podobné. Toto platí pro pro vechny kondenzátory 10 nebo
22 nF na celém ploném spoji, speciálnì v RX-øetìzci. To je
klíè k stabilnímu zapojení. Chladièe regulátorù napìtí nemusí
být priroubovány na krabici. Pøi provozu packet radio se moc
nezahøívají. To platí také pro TX modul, chladiè na plechové
krabici není nutný, ale pochopitelnì neukodí.
Cívka 6 cm ve schématu je z drátu CuAg o prùmìru
0,3 mm (ano je to opravdu 6 cm dlouhý drát), který je navinutý
na 1,5 mm vrtáku.

NALADÌNÍ
Pro ladìní je nutné mít správnì naprogramovaný mikroprocesor. Nejdøíve je nutné dosáhnout správné funkce VCO
frekvenci a dosáhnout zachycení smyèky PLL pøi osazeném
MAR-8 slouícím jako zesilovaè oscilátoru.
Kdy je ladicí napìtí nízké (0 V) mùete si pomoci pøipojením odporu 1k mezi bázi BC547 a +5 V nebo mezi vývodem
18 a 14 SDA3302 na stranì spojù. Pokuste se také zkrátit
cívku tvoøenou kondenzátorem 120 pF. Kdy nic nepomáhá,
odstraòte vechny souèástky VCO, vyèistìte ploný spoj a
zaènìte znovu.
Pøí nastavování pøijímaèe zaènìte s oscilátorem 64,7 MHz.
Nalaïte cívku 5049 v oscilátoru. Zkontrolujte signál oscilátoru
obyèejným osciloskopem na vývodu è.3 obvodu MC3356. Po
odpojení osciloskopu budete muset cívku mírne doladit protoe osciloskop oscilátor mírnì ovlivòuje (hodí se sonda 1 : 10).
Potom nastavte 3 kondenzátorové trimry vstupního filtru na
minimum a pøipojte signál 54 MHz (30 dBm) na anténní vstup
nebo na testovací bod mezifrekvenèního filtru. Nalaïte cívky
mezifrekvence (5049) na maximum signálu na S-metru. Pøipojte osciloskop na vývod RxMod a nalaïte cívku detektoru
(5056). Lepí je nastavit osciloskop na stejnosmerný (DC) rozsah a mìøit na vývodu è. 13 obvodu MC3356 (pøímý výstup).
Nalaïte køivku detektoru doprostøed minima a maxima výstupního signálu. Pokud nevidíte nic nebo jen divné kapky bìhem
ladìní mezifrekvence nebo pøi dotyku na RX èást, nìco kmitá.
Nejdøíve vyrete tento problém. Nejlépe je pouít (laditelný)
frekvenèní generátor 54 MHz a pozdìji generátor na RX-frekvenci s výstupem regulovatelným 120 a 0 dBm.
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Kdy mezifrekvence funguje, nalaïte vstupní filtr pro maximální citlivost v pásmu 23 cm pomocí kondenzátorových
trimrù. GaAs-FET má minimální kapacitu, tak tento filtr laïte
velice jemnì. Nìkdy pomùe zkrátit cívku o 1 mm od studeného konce, ale není to nutné.
Vysílaè by mìl pracovat bez nastavování. Výkon PA modulu je ~ 23 W pøi zmìøeném vstupním výkonu 10 mW.
Oscilátor by mìl dávat ~ 5 mW výkonu.
Dosud bylo postaveno 20 a 30 transceiverù, které pracují
bez problémù.

Poznámka OK2XDX:
Pro získání aktuálních informací doporuèuji navtívit domovskou stránku autora na internetu http://www.dutch.nl/bdj/
23linken.htm, pøípadnì najdete odkaz na http://www.qsl.net/
ok0ns/.
Pomìrnì slabým místem zaøízení je VCO a jeho nastavování. To bylo zøejmì dùvodem k tomu, e se objevila i
modifikace TRXu s indukènostmi VCO vyrobenými pøímo na
ploném spoji. Dokumentace je zveøejnìna na
http://www.ccr.jussieu.fr/physio/f6bvp/txenglish.html a stojí za
to stránku navtívit.

Obr. 1 Schéma zapojení TRXu
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Nìco málo k rubrikám v boxech
Zdenìk Øíha, OK1AR
Zhruba pøed dvìmi roky bylo Radou sysopù vydáno doporuèení k názvùm a obsahu ryze èeských rubrik. Podotýkám,
e se jedná jen o doporuèení a tak záleí pouze na sysopech
jednotlivých boxù, zda se tohoto budou èi nebudou dret. Ale
pro uivatele závazné, by mìlo být to co lze do stanovených
rubrik ukládat. Chyby se obèas vyskytují a opìt záleí pouze
na sysopech jednotlivých boxù, jak s nepatøiènými, èi nesprávnì zaøazenými zprávami naloí.
Hlavní, a dá se øíct e pro veobecnou informovanost OK
amatérù nejdùleitìjí je rubrika s názvem OKINFO. Tato rubrika by se mìla omezit na krátké veobecné informace, které
mohou být prospìné vìtinì naich amatérù. V této rubrice
mùeme i nìkolika øádky upozornit na obsáhlejí informace,
které budou dle svého charakteru uloeny do jiné rubriky. Napø.
Do rubriky CZDIPL jsem uloil podmínky nového diplomu Karlovy Vary. Do této rubriky jsou, vzhledem ke své aktuálnosti,
ukládány i pravidelné pøedpovìdi podmínek na KV.
Rubrika má témìø ve vech boxech nastavenou ivotnost
365 dní a je nanejvý vhodné, pokud dáváme zprávu krátkodobého významu, omezit její ivotnost pouitím #. Pak zprávu
odeleme: S OKINFO @ OK # 10, èím se zpráva automaticky odstraní z boxù po 10 dnech.
Vzhledem k nìkolika druhùm èetiny, je vhodné texty posílat v ASCII. Pokud pouijeme èetiny s diakritikou, je nutné
toto v názvu zprávy oznaèit písmeny v závorce.
(K) Kameníci (L) Latinka (W) Word (T602) soubor z T602
Pokud máme na poèitaèi instalovánu jinou èetinu, ne je
uvedena v názvu souboru, pouijeme pro ètení takovéto zprávy namísto klasického R pøíkaz X. Tato utilita od Toma, OK2BXT
je instalována ve vech boxech. Pokud posíláme soubor
z editoru T602, tak vèetnì øídících znakù, kdy si program potom sám pøepne do pøísluné èetiny. V rubrice OKINFO by
se nemìly objevovat soubory 7+ a BIN.
Dalí rubrikou zajímající velkou èást radioamaterù je rubrika BAZAR. Zde mùeme poádat ostatní o pomoc materiálního
charakteru a rovnì tak nabídnout to, co ji sami nepotøebujeme a co by jetì mohl nìkdo pouít. Zásadnì se zde nesmí
objevovat inzeráty komerèního charakteru a inzeráty na vìci
nesouvisející s radioamatéøinou. Doporuèuje se, svùj poadavek oznaèit hned v názvu zprávy jedním z písmen a to:
K: koupím P: prodám D: daruji V: vymìním a za toto písmeno uvést o co se jedná. Tak je dalím hned jasné, zda zda
je pro nì inzerát zajímavý a stojí za to jej èíst. Zprávy v této
rubrice mají ivotnost v boxech 10 a 20 dní a není ádoucí,
aby se zde inzeráty na stejné vìci publikovaly v kratích intervalech.
Podobnou je rubrika POMOC, kterou si bohuel zhusta
uivatelé pletou s rubrikou BAZAR. Ale rubrika POMOC by se
mìla vyuívat pouze pro nemateriální pomoc, èili pro vyádání rady na kterou se dá odpovìdìt. I shánìní manuálù,
schémat, kopií manualù a pod. je tøeba dávat do rubriky BAZAR a nikoli POMOC. Rubriku POMOC lze vyuít i k pøímé
odpovìdi na tam publikovaný dotaz, pokud z jeho charakteru
vyplývá, e by tato problematika mohla zajímat více lidí. Sysop má potom monost nìkteré odpovìdi upravit a transferovat
je do rubriky RADY. Tato rubrika mívá rovnì zivotnost zpráv
nastavenu na 20 a 40 dní.
Rubrika RADY  zásadnì sem nepatøí ádosti o rady.
K tomu je právì výe zmínìná rubrika POMOC. Ale v této
rubrice, ve které mají zprávy nastavenou nekoneènou ivotnost, najdete a mùete publikovat popisy k rùzným programùm,
rady k úpravám zaøízení a dalí rady trvalého charakteru.
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CZDIPL  rubrika k publikování podmínek diplomù, zásadnì v èeské èi slovenské øeèi. Samozøejmì jak diplomù naich,
tak zahranièních. Pro publikování podmínek v jiné øeèi slouí
mezinárodní rubrika DIPLOM. Zprávy v této rubrice mají zpravidla nastavenou ivotnost 1 rok.
ZAVODY  rubrika ve které najdete a kde mùete publikovat podmínky hlavnì vnitrostátních závodù. Pokud zde
publikujeme podmínky závodù zahranièních, pak rovnì zásadnì èesky, nanejvý slovensky. I tato rubrika má nastavenu
ivotnost zpráv 1 rok.
V poslední dobì nejdiskutovanìjí rubrikou je rubrika FORUM. FORUM je myleno jako rubrika pro vzájemnou výmìnu
názorù na nìkterou z radioamatérských problematik. Obèasné úvahy nìkterých uivatelù, e by bylo lepí ji zruit vak
nejsou od vìci, i kdy její ètení obèas zvedne hladinu adrenalinu v krvi. Ale to je dáno tím, e ne kadý má stejný názor, ne
který je zrovna nìkým jiným publikován. Pokud by mìli vichni stejný názor, byli bychom pouze posluné stádo a nemìli
bychom skuteènì o èem diskutovat. Dá se øíct, e té díky
této rubrice byly ji s pøedstihem konzultovány názory na povolovací podmínky, návrh na jejich úpravu, úpravy podmínek
provozních aktivù, podmínek dalích závodù a pod. To ve
jsou klady této rubriky. Na druhé stranì se vak zde objevily
i pøíspìvky, ve kterých byly vyøizovány osobní úèty, nesympatie a házení píny na jiné. Ovem publikování takovýchto
pøíspìvkù je skuteènì nejlepí cestou, jak si vyslouit pozornost sysopù a pøièinit se o to, e nám bude na nìjakou dobu
omezena èinnost na paketu. ivotnost zpráv v této rubrice je
zpravidla pùl roku.
SVANDA, neboli èeský humor. Protoe jsme lidé a je dokázáno, e kadý smích dokáe o kousek prodlouit lidský
ivot, je tato rubrika tolerována, i kdy nesouvisí úzce s naím
hobby. Nìkdo vtipy rozdìluje pouze na sluné a sprosté. Lepí je vak dìlení na dobré a patné. Proto jsou zde tolerovány
i dobré vtipy s mírným nesluným nádechem. To vak neznamená, e by se mìla rubrika stát snùkou obhroublostí,
sprostoty nebo erotiky a porna. Vtipy které se pøímo vymykají
slunosti jsou sysopy mazány a zpravidla je odesilatel upozornìn na dobré vychování. Natìstí mají nai amatéøi rozum
a výstøelky se v ní témìø neobjevují. ivotnost zpráv záleí na
sysopech jednotlivých boxù.
OMINFO je rubrika slovenských radioamatérù, stejného
zamìøení jako èeské OKINFO. Protoe vak oba nae národy
dost dlouhou dobu pùsobily spoleènì a i po osamostatnìní
republik ijeme podobnými starostmi a problémy, je tato rubrika zavedena v èeských boxech a forvardována sem ze
Slovenska. ivotnost zpráv bývá nastavena na 1 rok.
VESMIR  zde najdete zajímavosti jak z dìní v mimozemské sféøe, tak i z pozemských výzkumù vesmíru. Publikuje zde
omezený poèet radioamatérù, kteøí se pøevánì profesionálnì zabývají touto problematikou. Vìtina pøíspìvkù je zde
velice zajímavá i pro ty, kteøí se jinak touto problematikou nezabývají vùbec, èi jen okrajovì. ivotnost zde publikovaných
pøíspìvkù bývá 1 rok.
MAPAOK  jak sám název øíká, mìli byste zde najít grafické zpracování aktuálního stavu naí sítì PR. Bohuel, po
poèáteèním nadení nìjak aktualizace ustala a tak snad nejèerstvìjí mapu sítì najdete v dnením sborníku ze setkání
v Holicích. ivotnost zpráv je nastavena na 365 dní, nebo podle
úvahy sysopa pøísluného boxu.
RSYS je rubrika, která slouí pøevánì ke vzájemným sdìlením sysopù. To vak neznamená, e by ji nesmìli èíst, nebo
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zde nemohli psát i ostatní uivatelé svá sdìlení sysopùm.
Bohuel, nìkteøí uivatelé nechápou dost dobøe tuto rubriku
a tak se zde poslední dobou objevují i inzeráty na RMNC karty, soubory v 7+ a podobnì. K tomu vak rubrika zásadnì
urèena není. ivotnost zpráv je nastavená v boxech rùznì,
podle úvahy jednotlivých sysopù.
IDXP úzce specializovaná rubrika, slouící k publikovíní
Informaèního DX Pressu. Èili opis tiskem vydávaného periodika s velmi cennými informacemi pro DX-many. ivotnost
zpráv bývá nastavena na 1 rok.
OKPROG je rubrika nejen pro programátory. Zde se objevují rùzné programy pro radioamatéry, námìty k programùm,
poèetìné verze apod. ivotnost zde publikovaných programù je nastavena na 1 a 2 roky.
AMASW je dùleitá rubrika, ve které jsou vyloenì programy související s radioamatérskou problematikou. Naleznete
zde rùzné deníky, a ji klasické, tak soutìní, programy pro
výuku telegrafie, výpoèty v radio a elektrotechnice apod. Ostatní
programy, nemající pøímý vztah k radioamatéøinì se ukládají
do rubriky SOFTWARE. Rubrika AMASW má témìø ve vech
èeských boxech nastavenou nekoneènou ivotnost a sysop
zpravidla pouze odstraòuje staré verze programù, od nich je
ji uloena verze novìjí. Soubory se zpravidla ukládají v 7+
èi BIN a je nutné pøed tyto soubory dát jeden textový soubor
s informací o co se v následujících souborech jedná. Té je
nanejvý vhodné, jedním a dvìmi øádky upozornit na program novì ukládaný do AMASW v rubrice OKINFO.
Kromì výeuvedených veobecných rubrik, jsou zavedeny pro èeské radioamatéry a v èeské øeèi, rubriky jednotlivých
klubù, které o to projevily zájem. Kadá z tìchto rubrik mívá
nastavenu ivotnost zpráv 1 rok. Zde je ale vhodné, opìt
u zpráv krátkodobého charakteru, tak jak ji jsem uvádìl u OKINFO, zkrátit jejich ivotnost jednotlivì. V rubrikách publikují
zpravidla pøedstavitelé jednotlivých klubù, ale lze je vyuít vemi uivateli i pro veobecnou korespondenci a dotazy na
pøedstavitele a èleny klubù.
CRK ........... národní organizace Èeský radioklub.
SCR ........... národní organizace Svaz èeských radioamatérù
SMSR ........ národní organizace Svazu moravskoslezských radioamatérù
DIG ............ Diplom Interessen Gruppe, èeská sekce amatérù zajímajících se o radioamatérské diplomy
CLC ........... Czech Listener Club, klub èeských radioamatérù-posluchaèù
VRK ........... Veterán radioklub
CSDXC ...... Èeský DX klub
TFC ............ Èeský klub telegrafie
HST ............ Èeský klub rychlotelegrafie
OKSSTV .... sdruení zájemcù o pomalou televizi
SKAUTI ..... èetí radioamatéøi pùsobící ve skautské organizaci
Prakticky v kadém boxu najdete jetì rubriku, nebo rubriky místního významu. Zpravidla má rubrika totoný název se
sufixem znaèky boxu. Napø. v OK0PKL je rubrika NE-PKL,
kde najdete informace o místním nódu a boxu, informaci
o OK0NI najdete v OK0PPR pod názvem KOMÁRKA a pod.
ivotnost bývá nastavena na nekoneèno s tím, e sysop vyøazuje neaktuální zprávy dle potøeby. V tìchto rubrikách by mìli
publikovat pouze pøísluní sysopové konkrétního nódu, èi boxu.
Jak ji jsem se zmínil v úvodu, jsou vechny tyto rubriky
doporuèeny Radou sysopù. Mimo nich vak v jednotlivých
boxech najdete jetì dalí èeské rubriky. Zvlátností v tomto
smìru je napø. OK0PPR, kde je AMASW rozdìlen jetì na
celou øadu dalích podrubrik. Nìkomu toto rozdìlení vyhovuje
a proto tento box vyhledává, nìkdo si radi rubriku AMASW
prohlédne celou a tak jde do boxu jiného. Ale ujiuji vechny,
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e ve vech boxech naleznete to samé a je naprosto zbyteèné
skákat z jednoho boxu do druhého. Jsou bohuel experti, kteøí
si nìco vytáhnou z rubriky AMASW v OK0PKL a po pár týdnech toto zahlédnou v rubrice CWSOFT v OK0PPR a tahají to
znova. A aby to nebylo málo, za pár dní to objeví v OK0POK
ve Fileserveru a tahají to opìt. (Dva takové experty bych mohl
jmenovat z patra). V souvislosti s tím bych chtìl pøipomenout
uivatelùm, kteøí ukládají radioamatérské programy v OK0PPR,
aby je ukládali zásadnì do rubriky AMASW. Tamní sysop si je
ji pøeøadí do rubriky, kterou uzná za vhodnou. Pokud toti
uloíte zprávu do jiné, která není doporuèená RS a je pouze
v OK0PPR, napø. NODESW, tak tato zpráva skonèí ve vech
ostatních boxech v rubrice TMP, odkud po pár dnech nenávratnì zmizí.
To byla zmínka o ryze èeských rubrikách. Samozøejmì je
v boxu øada dalích rubrik, které odpovídají svìtovému standardu a zvyklostem v okolních zemích. Pro nás zajímavá
rubrika, forvardovaná nìkterými boxy z DL, je napø. rubrika
s názvem FLOHMARK. Je to obdoba naeho BAZARu. Ale
protoe nìmeètí sysopové mají na tuto rubriku nejednotný
názor, není nìkterými boxy podporována. Mùete v ní publikovat, resp. ji radìji pasivnì proèítat. Ale nepublikujte tam
prosím inzeráty typu Prodám Wehrmacht pøístroj TORN za
500 DM Tím udìláte ostudu nejen sobì, ale vrhá to nedobré
svìtlo na vechny OK amatéry. Bohuel, i takovéto vylomeniny jsem tam èetl. Na rozdíl od nás, kde je ádoucí uvést cenu,
je udávání ceny v Nìmecku nepøípustné.
Jaké rubriky vá box obsahuje zjistíte pøíkazem D B *.
Na závìr bych se zmínil o jednopísmenných rubrikách
a zvlátì o rubrice O. Nìkteøí sysopové by tuto rubriku nejradìji zatajili, ale snad a na základní paketový program Baycom,
mají vechny ostatní programy tzv. piona, take i pøi sebevìtí opatrnosti sysopa mají uivatelé monost obèas nìco
tajemného zahlédnout. Jednopísmenné rubriky jsou pøístupny pouze sysopùm a také pouze pro jejich potøebu slouí.
Rubrika O je forvardována v OK a OM a slouí k vzájemnému
sdìlení sysopù, která svým zamìøením nejsou urèena iroké
veøejnosti. Kromì øeení rùzných prùviháøù a opatøení, je zde
upozoròováno na zprávy pornografické, zprávy s faistickým
nebo antisemitistickým, èi jiným závadným obsahem, které je
nutno okamitì smazat. Ke stejnému úèelu slouí mezinárodní rubrika F, a sysop si mùe zøídit jednopísmenné rubriky dle
potøeby. V OK0PKL je napø. rubrika A, kde je ve týkající se
výstavby paketu na Klínovci, rubrika N, kam pøesouvám doèasnì neúplné èi vadné soubory, V, kde jsou z boxu vychytané
programy obsahující viry a v neposlední øadì rubrika D (zkratka od slova debility), kde konèí to co odporuje zdravému
rozumu. Jednopísmenné rubriky jsou, jak ji jsem uvedl, pro
potøebu sysopù a je zbyteèné, aby nìkdo sysopy osoèoval
z nìjakých tajností. Nìkteré z jednopísmenných rubrik jsou
forvardovány mezinárodnì a jejich význam úzce souvisí s chodem PR sítì.
Nyní bych se jen krátce zmínil k adresaci. Ji od loòského
roku platí, e zprávy které chcete odeslat do Èeské republiky
se posílají s rozdìlovníkem OK a do ÈR a SR souèasnì
s rozdìlovníkem OKOM èi OMOK. Èili zapomeòte ji prosím
na zkratky CES, CZE, TCH a podobné. Ostatnì nové verze
boxu ji ani takovéto zprávy nepøijmou. Vnitrostátní zprávy pite
prosím èesky, není nic oklivìjího, ne 3 stránky anglického
textu v rubrice OKINFO, jako se to ji stalo. Zprávy, které posíláte @ DL pite nìmecky èi anglicky a zprávy odesílané @
EU nebo @ WW zásadnì anglicky. Nìkteøí zahranièní amatéøi jsou na to dost hákliví. Zøejme koncem letoního roku dojde
ke zruení kombinovaných rozdìlovníkù, jako je OKOM,
OMOK, OEDL, DLOE, BADL apod. V Èeské republice a ve
Slovenské republice s tímto zruením nevzniknou ádné problémy, nebo jako v OK je íøen i rozdìlovník OM, tak je tomu
i opaènì. Èili zprávy, které odelete pouze @ OK jsou stejnì
íøeny a ukládány i na Slovensku.
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Mapa PR sítì v OK
Hubert Jung, OK2VIR

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

PROVOZ NA PACKET RADIU

61

Mapa PR sítì v OM
Roman Kudláè, OM3EI
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Seznam nódù v síti SP
Marian Soter, SP6FIG
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Mapa PR sítì v SP
Marian Soter, SP6FIG
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Dálkový teplomìr
Antonín Malecký, OK1HMA
Pùvodním úèelem teplomìru bylo dálkové mìøení teploty
na nódu PR. První pracuje na OK0NI dalí na OK0NCK a podobný i na OK0NS. Principielnì funguje tak, e v nastaveném
intervalu generuje kiss (AX-25 Info) pakety které obsahují informaci o namìøené teplotì. Text infopaketu je moné nastavit.
Po propojení konfiguraèní propojky JP1 a pøipojení na napájecí napìtí je mono vekeré texty a parametry konfigurovat.
Vechna data a parametry jsou uloeny v EEPROM X25045.
Konfigurace se provádí libovolným terminálovým programem,
napøíklad hyperterminál ve windows. Nastavíme komunikaèní
rychlost 9600Bd, 8bitù bez parity a jeden stop bit (8N1).
Teplomìr je mono pøímo pøipojit na Kiss kartu RMNC systému, nebo na seriový port PC-Flexnetu. Je moné také
pøipojení k TNC, kde potom informace o teplotì je vysílána
pøipojenou radiostanicí. Dalí moností je pøipojení pøímo k
PC a zobrazování teploty na Kiss terminálu. Pøípadnì ti ikovnìjí si naprogramují zobrazovací soft do PC v Delphi nebo
Visual Basicu podle libosti....
Konstrukce teplomìru je pomìrnì jednoduchá. Základním
kamenem je pouité èidlo teploty DS1820 od firmy Dallas.
(Dodáva HT Eurep Praha) Detailní informace o tomto èidlu
jsou k dispozici na www stránce Dallasu.
Toto èidlo pracuje v irokém rozsahu s dostateènou pøesností a výstupem je pøímo digitální telegram s informací o
teplotì s rozliením 0,5 stupnì Celsia. Není nutná ádná kalibrace ani nastavování. Tento telegram zpracuje procesor
ATMEL AT89C2051 a následnì posílá na rozhraní RS232 tvoøené obvodem MAX232. Sériová EEPROM X25045 která má

v sobì souèasnì i Wdog a správu resetu je poslední podstatnou souèástí zapojení (dodává Elatec Vysoké Mýto).
Svítivá dioda D1 (èervená) indikuje poruchu èidla teploty a
vysílání na RS232 a D2 (zelená) indikuje blikáním v rytmu
0,5 Hz správnou èinnost procesoru.
Poslední podstatnou informací je, e obsah Atmelu najdete na adrese www.qsl.net/ok0ni.

Seznam souèástek:
U1 AT89C2051-24 DIL20 Atmel
U2 MAX232 DIL16 Maxim
U3 X25045 DIL8 Xicor
U4 7805 TO220
D1  LED Red
D2  LED Green
D3  1N4148
X1  11,059 MHz
C1, C2  M1 ker
C3, C4  33p
C6C10  10M/15V Tantal
R1, R2  1K2
R3  10K
R6  120R
JP1  Jumper
K2  Canon 9pin M 90deg
èidlo  DS1820 Dallas

Obr. 1 Schéma zapojení teplomìru

Obr. 2 Výkres ploného spoje
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Obr. 3 Osazovací výkres
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Stavíme nový nód
Jan Veselý, OK1FUL
Tento èlánek by mìl pomoci vem, kteøí zamýlejí vybudovat nód ve svém okolí a zajistit tak vstup do PR sítì sobì
i ostatním, pøípadnì odlehèit jinému pøetíenému nódu.
V posledních letech, kdy u máme funkèní páteøní sí
Packet Radio, nastala doba, pro co nejvìtí zahutìní PR sítì.
Jsou regiony, kde se to daøí, nìkde ale ne.. (konkrétnì západní
Èechy !). Dnení doba u tolik nepøeje stavbì nódu na vysokém kopci, na scénu pøicházejí nódy místního a lokálního
charakteru. Ty by se mìly stát tou nejvìtí oporou naí sítì PR.

Zaèínáme...
Jak tedy postupovat pøi zamýlené stavbì dalího objektu/uzlu PR sítì? Tady je pár dobrých zkueností, seøazených
podle dùleitosti:
1) Vezmi si k sobì alespoò dalí dva PR nadence, kteøí
Ti budou ochotni pomáhat za vech okolností se stavbou a provozem PR nódu. Najdìte si alespoò chvíli
na správu nódu, pokud nemáte èas nebo jste jinak
velmi èasovì zaneprázdnìni, radìji pøenechejte stavbu a provoz nódu nìkomu jinému. Není dobrá situace,
kdy dáte dohromady nód, ale pak u nemáte èas na
jeho správu, údrbu a vylepování.
2) Ve si dùkladnì promyslete a zvate monosti finanèní, èasové, lidské i materiální. Stavba nódu není
jednoduchá vìc, poèítejte s tím, e vám vá nový miláèek seere hodnì èasu a provìtrá kapsu.
3) Snate si zajistit QTH pro budoucí nód. Ideální je stav,
kdy rozumnou domluvou s majitelem objektu nemusíte platit nájem.
4) Nyní zajistìte materiál pro stavbu nódu. OK-PR sí je
zaloena na systému FlexNet, který lze realizovat na
bázi PC (PC/FlexNet) nebo RMNC karet (RMNC/FlexNet). Zajistit dnes poèítaè øady 486 pøípadnì 386 není
problém (ceny jsou více ne lidové). Software pro nód
(DIGIMODUL nebo obsah EPROM) lze zajistit buï
pøímo u autorù  FlexNet Gruppe, e-mail: flexnet@dl0td.afthd.tu-darmstadt.de (na odpovìï
nebudete dlouho èekat) nebo na PR od jiného SysOpa
nódu.
5) Máte-li pøipravené srdce budoucího nódu (PC nebo
RMNC) a je u jasné, e to myslíte s provozem nódu
vánì, zamyslete se kam povede první link nového
nódu  kam budete pøipojeni do PR sítì. Spojte se se
SysOpem pøísluného nódu a jednejte s ním. Podle
první linky se vìtinou stanoví i znaèka nódu.
Znaèka nódu se pøidìluje OK0Nx pro nódy hlavní páteøní sítì a OK0Nxx pro nódy pøipojené na páteøní sí.
Protoe vá nód bude nový, plánujte znaèku OK0Nxx,
pøièem druhé písmeno by mìlo vystihovat písmeno
nejbliího nódu páteøní sítì, pøípadnì druhé písmeno nódu, se kterým máte první link. Tøetí písmeno je
u na libovùli budoucího SysOpa jaké zvolí. Mùe
napøíklad vystihovat QTH nódu (ok0nfK  Karltejn).
Nebo první písmeno, co vás napadne (ok0naX) hi.
Pøíklad 1: V okolí je nód páteøní sítì OK0NG. Dìlám
nód v Dolních Kotìhùlkách, a tak by se mi líbila call
OK0NGK  Kotìhùlky :-)
Pøíklad 2: V okolí nemám dvoupísmenný nód, ale trojpísmenný  OK0NSS. Mám domluvené se SysOpem
toho nódu, e budeme mít spolu link. Bude tedy výhodné, pokud moje call bude zaèínat OK0NSx a tøetí
písmeno si zvolím.
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Systém znaèek nódù byl koncipován tak, aby byla zajitìna pøehlednost sítì. Kadý tedy mùe vidìt, e
napø. nód OK0NAX bude v okolí nódu OK0NA.
6) Nyní se dostáváme k dalí èásti hardwarového vybavení nódu a to jsou userporty a linky.
USERPORTY  vstupy do sítì PR  plánujte v pásmu
70 cm a výe, 2m userporty u radìji ne  nejsou volné frekvence a pùlkanály se na mnoha místech
neosvìdèily. Je tøeba pøetáhnout velké mnoství uivatelù pomalouèkých 2m vstupù na 70 cm a výe.
Nebude to jednoduchá a rychlá záleitost. Tady bych
chtìl poprosit vechny uivatele a SysOpy. Pokud budete zasvìcovat nové radioamatéry do PR a máte
v okolí 70cm userport, doporuèujte pøechod na 70cm
pásmo. Pokud v okolí 70cm vstup není, sami se pøihlaste u vaeho SysOpa a pøidejte pomocnou ruku pøi
jeho stavbì. Jinak se situace nezlepí a bude stále
tak kritická jako je nyní.
LINKY  plánujte v pásmu 23cm a výe, pouze v krajních pøípadech, kde by to profil neumoòoval a nebyla
by jiná ance spojení, je moné naplánovat alespoò
spojení po 70cm. Mylenka je taková, e 70cm pásmo bychom si nechali na userporty a 23cm a výe na
linky a superrychlé userporty. Malé upozornìní. Pokud budete stavìt vá první link, vìtinou ho celý hradí
vae strana, tedy 2x link-TRXy, 2x antény, 2x modemy, pøípadnì RMNC kartu pro vaeho link-partnera
(zatím budete koncový nód bez dalího napojení).
Záleí také na konkrétní domluvì se SysOpem.
7) Máte-li tedy ve pøipravené, rozestavìné pøípadnì objednané TRXy, zaádejte si o pøidìlení frekvencí
u kmitoètového koordinátora. Tím jsem v tomto období já (HI) Honza OK1FUL. Na PR mi mùete psát na
OK1FUL@OK0POK.#BOH.CZE.EU nebo E-mailem
domù na ok1ful@radio.nagano.cz . Pokud jsem na
PR, mùete èekat odpovìï do nìkolika hodin, pokud
nejsem doma, bude to trvat i pár dní... (snad ne).
U pøíhranièních nódù musíme jetì spolupracovat
s pøísluným PR-koordinátorem dané zemì, proto se
pøidìlení frekvence mùe protáhnout  poèítejte s tím.
U linek 23cm mi dejte vìdìt o jaký typ TRXu se jedná
(irokopásmové, úzkopásmové), pro kadý typ TRXu
jsou toti jiné kmitoètové segmenty. V rámci vìtího
urychlení práce mùete sami pøijít s návrhem frekvencí pro uservstup pøípadnì link. Doporuèujte jen ty
frekvence, o kterých jste bytostnì pøesvìdèeni, e jsou
èisté (!) a èasto je posloucháte. Já to pak porovnám
s databází kmitoètù, která je u mì vedena.
8) Navrené frekvence pro 70cm vstupy je nutné poslechnout pøímo na budoucím QTH nódu a zjistit, jestli jsou
èisté. Poslechové zkouky opakujte. Máte-li monost
poslechnout i 23cm pásmo pro link, poslechnìte i tyto
frekvence.
Frekvence pro 70cm jsou pøidìlovány na dobu 180
dní  1/2 roku. Do této doby musíte zprovoznit userport na stanovené frekvenci. Pokud se tak nestane,
frekvence bude nabídnuta jinému nódu. Zájemcù je
dost a volných kmitoètù ubývá.
Po pøidìlení a poslechnutá frekvencí se spoleènì domluvíme na podrobnostech a polu vám pøedlohu pro
vyplnìní ádosti o licenci na PR nód. Zde vyplníte
vechny náleitosti a polete dvì vyhotovení potou
na moji adresu (via Callbook) s podpisem. Staèí v klaSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

sické obálce za 4,60 Kè. Jeden list pøedám na ÈTÚ
(ÈTÚ poaduje potvrzení kmitoètového koordinátora),
druhý zùstane u mne.
Pokud tedy bude mít vá nód by jen jeden jediný rádiový port, musí být na nód vystavena platná licence !
Vztahy s ÈTÚ jsou dobré (to se musí zaklepat), tak si
to neèím nepokame.
O tom, kdy vám následnì pøijde domù platná licence,
rozhoduje jen ÈTÚ. Mají dost práce a nemají jen nás
na starosti. Ale netrvá to dlouho. Pøíklad  licenci pro
OK0NAG jsem dostal asi bìhem dvaceti dní od podaní ádosti. (náhoda ? Asi ne...)
9) Po pøijetí licence si zkontrolujte dobu její platnosti. ádost o prodlouení licence se pak posílá individuálnì
pøímo na ÈTÚ.
10)Jako SysOp (a tedy i èlen RS) se mùe úèastnit pravidelných jednání RS. SysOp s právem hlasovacím,
pøípadnì Co-SysOp nebo technik s hlasem poradním.
Na RS si mùe vymìòovat konkrétní zkuenosti
s provozem nódu, dojednávat osobnì nové linky,
úèastnit se dùleitých jednání a hlasování.
Rada SysOpù není nìjaký kultovní spolek, je to dobrá
parta lidí, kteøí se navzájem znají a rádi pøijmou nové
èleny.
11) Pøipravte se na to, e jako budoucí SysOpové budete
èasto dotazováni uivateli na rùzné vìci kolem nódu
a jeho provozu. Nìkdy vás budou uivatelé zasypávat problémy a nadáváním Proè to zase nejde.. .
Poøiïte si hned teï pilník a zaènìte si ostøit jazyk
a sbírat argumenty..hi Nedìlejte si z uivatelù nepøátele, naopak, snate se je vtáhnout do dìní kolem
nódu, aby vznikla u nich jistá sounáleitost s nódem.
Poøádejte nìjaká pravidelná setkání a na nich dìlejte
PR osvìtu pro uivatele (manuálky, tipy a doporuèení
k provozu). Nebojte se hned na místì vybírat pøíspìvky na nód. Uivatelé rádi pøispìjí pøímo na místì
(alespoò nìkteøí).
12)Pøipojení dalích systémù na nód. V dobì, kdy zprovozníte nód, jistì budete mít nutkání spustit na nódu
jetì nìco jako BBS, DXC nebo TCP/IP GATE. Z vlastní zkuenosti mohu øíct, e pøipojení dalích systémù
je tøeba dùkladnì promyslet. Nejde jen o to, kdo takový systém bude spravovat, je tøeba mít na pamìti
i vyuitelnost systému vzhledem k okolí, rychlost pøipojení, dostupnost takového systému a nutnost
vìnovat tomuto systému hodnì svého èasu. Je jasné,
e pokud má nìjaký systém správnì a rychle fungovat, potøebuje pravidelnou údrbu osobami, které na
to mají èas.

BBS

záleí opìt na pouitém systému. Pokud se o to stará
èlovìk, který má u praktické zkuenosti s DX provozem a u na KV nebo VKV, je to jen dobøe.

AMPRnet gate
Zámìrnì pouívám výrazu AMPRnet gate, nikoliv
INTERNET gate. Stále se toti najde spousta lidí, kterým se toto plete a pøi vyslovení slova Internet se jim
jeí vlasy na hlavì...hi. Gate je dost sloitá záleitost,
u jen proto, e je tøeba zvládnout velké mnoství ovládacích prvkù systému, také základy routování a TCP/
IP. Gate by mìl slouit pøedevím pro spojení do dalích AMPRnet gejtù, konverzaci s ostatními HAMy,
pøípadnì poslání poty na jiné gejty ve svìtì.
U ostatních systémù opìt záleí na vyuitelnosti a dostupnosti systému.
13)Financování toho veho  èasto diskutované téma.
Tady u záleí na vás, jak si budete poèínat. Pokud
nemáte zajitìného sponzora, neèekejte, e nìjaké
prostøedky pøiletí shora. Mohu jen doporuèit zapojit
nìjakou formou uivatele do financování nódu. Ikdy
se to tøeba zprvu nebude daøit, v dlouhodobìjím horizontu by se mìl úspìch dostavit. Jak toho dosáhnout
? Viz výe  poøádat setkání, vytvoøit sounáleitost
k nódu. Urèitì pomùe i obèasné napsání novinek kolem nódu  a u se jedná o malièkosti èi zásadní vìci.
Lidi mají rádi, kdy se nìco dìje. Bude-li se konat
nìjaká brigáda na nódu, pozvìte i uivatele, a na to
nejste sami. Kdy u nic jiného, mùete ukázat z èeho
se nód skládá a jak to celé funguje. Je tøeba ukázat,
e dneska fakt není nic zadarmo, kadý kus techniky
ale i elektrika, doprava, opravy, pøípadnì nájem nìco
stojí.

PACKET RADIO ***NENÍ*** ZADARMO!
Pokud tedy pøesvìdèíte ostatní o nutnosti podílet se na
nákladech nódu, máte vyhráno. Pak tedy bude do puntíku platit ono okøídlené:

MY JSME SÍ
Tolik úvodem, máte-li chu zaèít stavìt nód  ZAÈNÌTE!
Doba pøeje odváným a silným :-)
73, hodnì úspìchù a skuteènì HUSTOU PR SÍ
(si) pøeje Honza OK1FUL  toho èasu
OK  kmitoètový koordinátor.
PR: OK1FUL@OK0POK.#BOH.CZE.EU
E-MAIL: ok1ful@radio.nagano.cz

Snad nejvíce èasu je nutné vìnovat pravì systému
BBS. Zatímco stavba nódu je pøevánì ruèní práce
a jednorázová záleitost (nód mùe pracovat bez problému i mnoho mìsícù bez vnìjího zásahu), správu
BBS je tøeba dìlat pravidelnì, nejlépe kadý den. Ano,
vìtina funkcí na BBS se nechá dobøe automatizovat,
SysOp BBS by mìl ale zhruba vìdìt, jaké zprávy se
v BBS pohybují a mìl by pohotovì reagovat, pokud
se vyskytnou problémy.

DXC
Pøi úvahách o vybudování DXC nódu by mìla být na
prvním místì vyuitelnost systému. Asi nebude vhodné stavìt DXC nod, kdy hned vedle je dalí, málo
vyuívaný (to samé platí i pro BBS). Správa DXCluster nódu se nechá pomìrnì ikovnì automatizovat 
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Jan Veselý, OK1FUL
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irokopásmový a nízkoumový mikrovlnný VCO
Matja VIDMAR, S53MV
(pøeloil: Daniel KULA, OK2MDN)

1. Oscilátory pro spektrální analyzátor
Jedním z dùleitých prvkù mnoiny vysokofrekvenèních
a mikrovlnných mìøicích pøístrojù je nepochybnì spektrální
analyzátor. Spektrální analyzátory mùeme zhruba rozdìlit do
dvou skupin: profesionální a levné, tj. vyrobené v amatérských
podmínkách. Aèkoli lze mezi tìmito skupinami nalézt mnoho
odliností, tou nejpodstatnejí je (rozmítaný) místní oscilátor
smìovaèe první mezifrekvence.
Profesionální spektrální analyzátory pouívají YIG (Yttrium-Iron Garnet, ferit na bázi Yttria (pozn.pø.)) oscilátory. YIG
rezonátor mùe být pøelaïován v irokém rozsahu kmitoètù
(více ne oktáva v mikrovlnném pásmu) pomocí vnìjího ss
magnetického pole. YIG rezonátory mají té velmi vysoký èinitel jakosti Q a z toho plynoucí nízký fázový um, jsou-li pouity
jako zpìtnovazební prvek v oscilátoru. Koneènì, jejich ladicí
charakteristika je lineární, nebo kmitoèet je pøímo úmìrný
pùsobícímu ss magnetickému poli.
Levné spektrální analyzátory pouívají varaktorem (varikapem) ladìné oscilátory. Èinitel jakosti Q takovýchto varaktorù
je vak dosti nízký a navíc klesá s pracovním kmitoètem. Køemíkové varaktory mají Q obvykle nií ne 30, na 1 GHz. GaAs
varaktory jsou na tom ponìkud lépe, ale jsou hùøe dostupné
a podstatnì draí. Kmitoètový rozsah levného spektrálního
analyzátoru je tím pádem omezen na max. 1 GHz, a fázový
um je obvykle o 2030 dB horí ne u YIG oscilátoru.
Spektrální analyzátor si mùe postavit také zruèný radioamatér. Zatímco vìtinu obvodù profesionálního analyzátoru
lze pomìrnì snadno zhotovit v amatérských podmínkách, stavba irokopásmového, nízkoumového, rozmítaného oscilátoru
pro první smìovaè, mùe èinit znaèné problémy. YIG oscilátor patrnì nelze v amatérských podmínkách vyrobit a cena
nového, komerènì vyrábìného oscilátoru, je srovnatelná
s cenou samotného spektrálního analyzátoru.
Varaktorem ladìný VCO (Voltage Controlled Oscillator,
Oscilátor øízený napìtím) pokrývající rozsah 24 GHz bude
ètenáøi pøedstaven v tomto èlánku. Takovýto VCO nám dovolí
navrhnout spektrální analyzátor s první mezifrekvencí kolem
2 GHz, podobnì jako u analyzátorù profesionálních. Fázový
um popsaného VCO je na pøijatelné úronvi, ne vìtí ne 20 dB
oproti YIG oscilátoru. Koneènì, konstrukce tohoto VCO je plnì
reprodukovatelná za uití bìných SMD souèástek, umístìných na konvenèní desce ploných spojù FR4 (tlouky
0,8 mm).

2. Základy teorie oscilátoru
Z pøedchozí èásti plyne, e konstrukce VF spektrálního
analyzátoru silnì závisí na pouitém typu oscilátoru pro první
smìování. V rámci objasnìní zásad konstrukce irokopás-

Obr. 1 Blokové schéma oscilátoru
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mového, varaktorem ladìného VCO, je vhodné pøipomenout
nìkolik základních informací. Pøednì, oscilátor musí obsahovat aktivní prvek a selektivní zpìtnou vazbu, viz obr. 1. Dále
musí navrené zapojení splòovat amplitudovou (celkový zisk)
a fázovou podmínku pro vznik oscilací.
Kmitoèet oscilátoru je (viz obr. 2) sice teoreticky urèen obìma podmínkami, avak vzhledem k velmi plochému maximu
amplitudové kmitoètové charakteristiky (køivky zisku) v blízkosti oscilaèního kmitoètu, závisí hodnota kmitoètu a rovnì
velikost fázového umu, dominantnì na fázové kmitoètové
charakteristice. Èím strmìjí je fázová charakteristika, tím lepí
je stabilita kmitoètu, tím nií je fázový um.

Obr. 2 Kmitoèet oscilátoru
Nízkofrekvenèní oscilátory jsou zpravidla navrhovány
s celkovým fázovým posunem otevøené zpìtnovazební smyèky 2*Pi radiánù. Pi radiánù (180 stupòù) obvykle zajistí aktivní
prvek (tranzistor), zatímco o zbylých Pi radiánù pootoèí fázi,
na daném kmitoètu, selektivní zpìtná vazba. Strmá fázová
charakteristika je pak dùsledkem vysokého Q pouitého LC
ladìného obvodu èi krystalového rezonátoru.
Pro kmitoèty nad 1 GHz je vak fázový posun vech známých aktivních prvkù, z dùvodu pøítomnosti parazitních kapacit,
mnohem vìtí ne Pi radiánu. Navrhneme-li oscilátor s celkovým fázovým posunem 2*Pi radiánù, zbývá tak na selektivní
zpìtnou vazbu jen malý zlomek celkového posunu. Strmost
fázové charakteristiky takové zpìtné vazby pak není velká,
èeho dùsledkem je nízká stabilita kmitoètu a vysoká úroveò
fázového umu.
V pøípadì pøeladitelného oscilátoru je jeho kmitoètový rozsah omezen zejména pomìrnì malým vlivem selektivní zpìtné
vazby,v porovnání s aktivním prvkem a jím zpùsobeným fázovým posunem. Bìné oscilátory (s LC obvodem èi s pahýlem
vedení navázaným na aktivní prvek s negativním dif. odporem) tak poskytnou jen omezenou monost pøeladìní a nepøíli
dobrou stabilitu kmitoètu. Jeliko vìtina mikrovlnných souèástek, za pøipoètení vlivu parazitních kapacit èipu a pouzdra,
je s to pracovat jakoto dvoupól s negativním dif. odporem, je
mnoho oscilátorù navrhováno právì pro posun 2*Pi radiánù.
Náhrada prvku s negativním dif. odporem, skuteèným dvojbranem (ètyøpólem) a vytvoøení tak unilaterálního zesilovaèe,
poskytuje konstruktérovi nìkteré dalí monosti.
Mezi nì patøí zejména monost uití na míru fázové
a amplitudové kmitoètové charakteristiky zpìtnovazebního obvodu. Takový zpìtnovazební obvod pak dobøe poslouí pro
impedanèní pøizpùsobení, kompenzaci fázového posunu aktivního prvku, jako i pro nastavení definované selektivní
amplitudové a fázové odezvy.
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Obr. 3 irokopásmový mikrovlnný VCO
Úspìná konstrukce irokopásmového mikrovlnného oscilátoru, pokrývající pásmo jedné oktávy a to s konvenèními
varaktory, je uvedena na obr. 3. Aèkoli jsem navrhl tento obvod pro mùj první spektrální analyzátor postavený v roce 1985,
publikoval jsem jeho schéma o rok pozdìji, v rámci konstrukce vnitøní jednotky satelitního
TV pøijímaèe [1], [2]. Mnozí dalí amatéøi pouili tento obvod ve svých spektrálních analyzátorech a jiných VF mìøicích
pøístrojích, jen málokdo vak odkazuje na pùvodní pramen [3].
Velkou nevýhodou konstrukce oscilátoru z obr. 3 je fakt, e
jeho èinnost je stále zaloena na prvních se soustøedìnými
parametry: kondenzátory (varaktory) a indukènost. Horní kmitoèet je tak urèen parazitními indukènostmi pouitých
(pouzdøených) varaktorù: 22,5 GHz.
Fázový um lze omezit dùsledým návrhem regulátoru pracovního bodu, tj. stabilizací kolektorového proudu bipolárního
tranzistoru tak, aby nedocházelo ke zmìnám impedancí
a z toho plynoucím zmìnám fázoveho posunu.

3. Mikropáskový oscilátor
s interdigitálním filtrem
Na vysokých kmitoètech dochází ke znaènému zvìtení
fázového posunu zpùsobeného aktivním prvkem. Extrémním
pøíkladem mùe být trubice s aktivním prostøedím Helium-Neonového laseru, kde fázový posuv dosahuje jednoho miliónu
radiánù, aèkoli teoreticky je toto zaøízení zaloeno na stejném
zpìtnovazebním principu, jako jiné elektromagnetické oscilátory. Celkový fázový posuv uvnitø rezonátoru, v aktivním
prostøedí a mimo nì, musí být celistvým m násobkem 2*Pi
radiánù, kde m dosahuje na optických kmitoètech velmi vysokých hodnot.

Obr. 4 Oscilátor s interdigitálním filtrem
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Oscilátory se soustøedìnými parametry se stávají v mikrovlnných pásmech neupotøebitelnými, nebo kadá obvodová
souèástka se zaèíná chovat jako úsek vedení. Na druhé stranì, dodateèný fázový posun lze opìt realizovat prostøednictvím
úseku vedení. Celkový fázový posun mikrovlnných oscilátorù
je pak té celistvým m násobkem 2*Pi radiánù, pøièem m
se na mikrovlnných frekvencích pohybuje v øádu jednotek (210).
Vìtina mikrovlnných obvodù je zhotovena technikou mikropáskù, je je kompatibilní s bìnì uívanou výrobní
technologií ploných spojù a povrchové montáe. Pøíkladem
mikrovlnného oscilátoru mùe být zapojení na obr. 4. Interdigitální (s prokládanými prsty (pozn.pø.)) pásmová propust je
zde pouita jako èást zpìtnovazebního obvodu. Pro dosaení
celkového fázového posunu, co by celistvého násobku 2*Pi
radiánù, bývá nutno vloit dalí zpoïovací vedení.
Aèkoli se mùe popsaný oscilátor zdát zbyteènì komplikovaným, skrývá v sobì nìkteré výhody oproti konvenèním nízko
a støedofrekvenèním konstrukcím. Pøestoe Q mikropáskového rezonátoru není z nejvyích (v roszahu 50100), strmost
fázové kmitoètové charakteristiky mùe být ,díky velkému celkovému posunu fáze (m násobek 2*Pi), pomìrnì vysoká.
Pøitom vak oscilace na neádoucích násobcích 2*Pi mohou být potlaèeny vhodným natvarováním amplitudové
kmitoètové charakteristiky.
Pevnì ladìný oscilátor mùe být modifikován na VCO,
zavedením ladìné pásmové propusti do zpìtné vazby. Pro
úzkopásmové uití je dostateèné ladit jeden ètvrtvlnný prst
interdigitálního filtru. Za tímto úèelem je do prostøedního prstu
umístìn varaktor, nebo právì prostøední prst vykazuje nejvìtí Q pøi zapoètení vlivu zátìe a tudí i nejvìtí citlivost
ladìní.
Varaktor by mìl být umístìn buïto paralelnì, do maxima
stojaté vlny napìtí, èi sériovì, do maxima stojaté vlny proudu
podél rezonátoru. Jeliko kapacita mnoha varaktorù je na mikrovlnných kmitoètech dosti vysoká, dává se pøednost umístìní
sériovému. V pøipadì ètvrtvlnného resonátoru to znamená, e
studený konec je uzemnìn pøes varaktor.
Obvodovém schéma úzkopásmového nízkoumového
VCO je zobrazeno na obr. 5. Pro zlepení izolace oscilátoru
od promìnlivé zátìe, odsahuje toto zapojení buffer
(INA10386). Souèasnì je zde pouita filtrace napájecího i ladicího napìtí, v neposlední øadì pak vazební èlen pro pomocný
výstup.
Ladicí rozsah interdigitálního oscilátoru s jediným varaktorem je omezen asi na 1020 % støedního kmitoètu. Kmitoètový
rozsah oscilátoru z obr. 5 je od 1850 do 2200 MHz. Mimo tento kmitoètový rozsah není podmínka vzniku oscilací splnìna.
Úzkopásmový nízkoumový VCO nachází mnoho aplikací
v oblasti kmitoètové syntézy. Fázový um je dostateènì nízký
pro analogové SSB spojení [4], [5] stejnì tak i pro koherentní
PSK (Phase Shift Keying  klíèování fáze, (pozn. pø.)) [8], [9],
[10]. Pøi implementaci v rychlém PLL dokonce umoní i správnou demodulaci sloitých radionavigaèních signálù [6], [7].
Ladicí rozsah
mùe být rozíøen
zvìtením vazeb v interdigitálním filtru. To
vak zapøíèiní pokles
Q zatíeného rezonátoru, v dùsledku pak
vzrùst úrovnì fázového umu. Navíc
takovýto oscilátor
mùe kmitat na vyích harmonických
interdigitálního filtru.
Tento efekt lze zpozorovat v podobì zlomù
na V-f ladicí charakteristice, která tak
pøestává být monotónní køivkou.
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Obr. 5 Úzkopásmový nízkoumový VCO

4. irokopásmový nízkoumový
mikropáskový VCO
Abychom získali skuteènì irokopásmový mikrovlnný VCO,
je tøeba ladit vechny prsty interdigitálního filtru. Napø. vloení
jediného varaktoru BB833 do kadého ze tøí prstù interdigitální pásmové propusti, nám dovolí zvìtit ladicí rozsah a na
50 % støedního kmitoètu. VCO se tøemi BB833 a s tranzistorem BFP183 (ft = 8GHz), pracuje spolehlivì v rozsahu
2,03,2 GHz. Pøi pouití lepího tranzistoru, jako je ku pøíkladu BFP420 (ft = 25GHz), lze kmitoètové pásmo posunout a
na 2,63,8 GHz.
VCO se souvislým rozsahem pøeladìní 1200 MHz, pro
pouité varaktory BB833, se mùe na první pohled zdát maximem moného (minimální kapacita 0.75 pF, sériový odpor
1,8 Ohm). Nutno vak poznamenat, e jetì lepích výsledkù
lze dosáhnout zmìnou naeho mylení. Varaktor je zpravidla
povaován za diskrétní souèástku, zatímco samotný oscilátor
hojnì vyuívá mikrovlnných obvodových prvkù s rozloenými
parametry.
Dosáhnout posunutí pracovního kmitoètu mikrovlnného filtru, lze pomocí zmìny fázové rychlosti elm. vlnìní
v mikropáskovém obvodu. Fázovou rychlost podél mikropás-

ku lze plynule mìnit pøipojením periodické, reaktivní
a promìnné zátìe (varaktorù). Pro dosaení dostateèné irokopásmovosti navrhovaného mikropáskového VCO, mùe
být pouito v jediném ladìném obvodu 6 a dokonce 9 levných køemíkových varaktorù.
Obvodové schéma irokopásmového, nízkoumového
VCO ukazuje obr. 6. Kadý mikropáskový rezonátor je ladìn
dvìma varaktory BB833, umístìnými na rùzných pozicích podél rezonátoru. S touto obvodovou konfigurací lze dosáhnout
velmi irokého pøeladitelného rozsahu, 2GHz kolem støedního
kmitoètu 3 GHz. Jinými slovy, rozsah pøeladení se velmi blíí
rozsahu YIG oscilátoru.
Na druhé stranì je tøeba øíci, e pouití vìtího poètu varaktorù zvyuje ztráty ve zpìtnovazebním obvodu. Dalí ztráty
navíc vnáí komplikovaná sí rezistorù pro napájení varaktorù
(9 rezistorù 22kOhm). Vechny tyto ztráty musí být samozøejmì kompenzovány zesílením aktivního prvku. Je tedy nutno
uít tranzistory s vysokým ft, jako je napø. BFP420. Popsaný
oscilátor by snad mohl být modifikován i pro GaAs FET, HEMT,
HBT, èi pro monolitické mikrovlnné IO.
Stejnì jako jeho úzkopásmový protìjek, obvod z obr. 6
zahrnuje výstupní buffer (oddìlovací zesilovaè s dalím
BFP420 a s ATF35176 HEM-Transistorem), pro dùkladnou

Obr. 6 irokopásmový nízkoumový VCO

72

TECHNIKA

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Obr. 7 Tabulka namìøených hodnot ladicí charakteristiky

izolaci od promìnlivé zátìe. Amplitudová kmitoètová charakteristika bufferu je nastavena tak, aby èásteènì kompenzovala
kolísání výstupní úrovnì oscilátoru bìhem pøelaïování. Pøidány jsou té obvody pro dodateènou filtraci napájecího
a ladicího napìtí. Výstupní vazební èlen poskytuje pomocný
výstup, napø. pro zpìtnou vazbu PLL, èítaè kmitoètu èi generátor kmitoètové základny spektrálního analyzátoru.
Namìøené ladicí charakteristiky tøí irokopásmových VCO,
ukazuje obr. 7 a obr. 8. Hlavní rozdíl mezi VCO è.1 a VCO è. 2
spoèívá na desce ploných spojù. VCO è.2 pouívá nízkoimpedanèní vedení a ponìkud volnìjí vazbu mezi rezonátory.
Rozdíl je rovnì v pouitých varaktorech: VCO è. 1 obsahuje
ji ponìkud starí BB833s a poskutuje rozsah pøeladìní
1,8 GHz, zatímco VCO è. 2 pouivá novìjí BB833s a dosahuje rozsahu 2 GHz. Koneènì pak VCO è. 3 je postaven na
tée desce jako VCO è. 1, ale s pouitím varaktorù BB857.
Tím je dosaeno dalího roziøení rozsahu pøeladìní na
2,2 GHz.
Ladicí charakteristiky vech tøí VCO jsou monotónní, bez
zlomù a skokù. Jak patrno z obr. 8, jsou vak znaènì nelineární. Vechny tøi jsou strmìjí ve støedu pásma, tj. kolem 3 GHz
(v rozsahu ladicího napìtí 510 V), na okrajích pásma strmost
ladìní klesá, pøièem na horním konci (30 V) dosahuje asi 1/10
své maximální hodnoty. Na dolním konci mùe být rozsah pøeladìní jetì dále prodlouen o cca 50 MHz, pøivedením malého
záporného napìtí (0,6 V) na varaktory.
Fázový um byl pøesnì zmìøen pro VCO è. 1 a VCO è. 2,
pøièem prùmìrné výsledky ukazuje obr.9. Tento fázový um
je asi o 5 dB horí ve støedu pásma, ve srovnání s hodnotami
na konci pásma. Toto lokální maximum hodnot fázového umu
se shoduje s místem maximální strmosti ladìní, co vede
k závìru, e pøinejmením èást fázového umu má svùj pùvod ve ztrátách ve varaktorech a rezistorové síti 22 kOhm.
Pro zmenení fázového umu by nejspí bylo ádoucí nahradit rezistory 22 kOhm vhodnými VF tlumivkami. Bohuel,
nalézt vhodné tlumivky není jednoduché. Hodnoty rezistorù
navíc nelze výraznì sníit bez negativního vlivu na velikost
ztrát ve zpìtnovazebním obvodu. Zlepení by mohl pøinést
i sloitìjí obvod stabilizace pracovního bodu oscilátorového
tranzistoru BFP420.

Obr. 8 Namìøené hodnoty graficky
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Obr. 9 Zmìøený fázový um

5. Praktická konstrukce
mikropáskového VCO
Jak úzkopásmový, tak i irokopásmový VCO, jsou postaveny technikou mikropáskových obvodù, na konvenèním
laminátu ze skelných vláken syceném epoxydovou pryskyøicí
a oboustrannì plátovaného mìdìnou fólií, FR4, tlouky
0,8 mm. Horní strany desek ukazuje obr. 10, spodní strany desek jsou uzemnìny (groundplane). Aèkoli FR4 vykazuje znaèné
ztráty na mikrovlnných kmitoètech, jeho pouití není na závadu, nebo ztráty v samotných varaktorech BB833, BB857 jsou
jetì daleko vyí.
Relativní permitivita (dielektrická konstanta) a mìrné ztráty laminátu FR4 tlouky 0,8 mm, pocházejícího od rùzných
výrobcù jsou dosti podobné. Opatrnost je na místì pokud jde
o tloku desky, nebo mikropáskový VCO nemusí oscilovat
vùbec na desce tlouky 0,7 mm (pøíli volná vazba mezi mikropásky), zatímco na desce 0,9 mm silné mùe (díky silné
vazbì) pokrýt i neádoucí kmitoètová pásma. V neposlední
øadì je problémem i velký teplotní koeficient FR4, díky nìmu
s rostoucí teplotou dochází k posunu kmitoètu smìrem dolù.

Vechny tøi desky ploných
spojù mají tyté rozmìry: 20 mm
(íøka), 80 mm (délka). Celý povrch uzemìné spodní plochy
mùe být pocínován. Pocínování
mikropáskù je nevhodné, vyjma
míst pro pøipájení SMD souèástek.
Deska nemá ádné prokovené otvory. Vechna uzemìní jsou
provedena vyvrtáním otvoru
o prùmìru 2,5 mm, je je, po pøekrytí spodní strany pocínovanou
mìdenou folií (0,1 mm), zalit pájkou. Výhodou této techniky je
nízká indukènost oproti zemi
a snadná monost vypájení osazených souèástek, bez rizika
tepelného pokození.
Napájecí a ladicí napìtí procházejí nìkolika prùchodkovými
kondenzátory. Nìkteré z tìchto
kondenzátorù (3 a 4) jsou osazeny na samotné desce ploných
spojù, ve vyvrtaných otvorech
o prùmìru 3,2 mm, viz oznaèená
místa. Rezistory s drátovými vývody 1/8 W spojují prùchodkové kondenzátory
s mikropáskovým obvodem. Elektrolytické kondenzátory, tlumivky 220 µH a dalí souèástky pro filtraci napìtí, jsou
umístìny ze strany uzemìné desky a jsou spojeny pøímo
s prùchodkovými kondenzátory.
Prùchdkové kondenzátory jsou vsazeny do 0,5 mm silných
mosazných stìn krabièky, v ní je VCO umístìn. Tato krabièka by mìla být 30 mm vysoká, pøesahovat 20 mm nad desku
s plonými spoji a asi 9 mm pod ni. Je-li deska s plonými
spoji dobøe pøipájena na vech ètyøech stranách mosazného
rámeèku, není ádné dalí stínìní spodní uzemìné desky s filtraèními kondenzátory tøeba. Shora by mìla být krabièka
uzavøena mosazným pøíklopem, s vhodným mikrovlnným absorbérem (uhlíkem sycený molitan apod. (pozn. pø.))
pøilepeným z vnitøní strany.
Pro daný kmitoètový rozsah by mìl být pouit pouze teflonový koaxiální kablík s opletením èi semirigid. Pozornost je
tøeba vìnovat pøipájení støedního vodièe a opletení. Støední
vodiè, spolu s vnitøní izolací by mìl vodorovnì, skrze otvor
3,2 mm v mosazné stìnì, dosahovat a k mikropásku. Opletení by mìlo být z vnìku pøipájeno k mosazné stìnì krabièky,
podél celého obvodu kablíku.
Desky s oscilátory je tøeba odzkouet jetì pøed umístìním do stínìné krabièky. Jak úzkopásmový, tak irokopásmový
VCO by mìly být testovány co do íøe kmitoètového pøeladìní, jako i výstupní výkonové úrovnì. Obzvlátì deska pro
irokopásmový VCO è. 2 mùe vyadovat jisté dostavení délky prostøedního rezonátoru, paklie oscilátor pøestává kmitat
pøi nízkých hodnotách ladicího napìtí, nebo jeho výstupní úroveò výraznì klesá. Tato by pøi optimální èinnosti nemìla, na
výstupu bufferu, poklesnout pod +10 dBm, a to u ádného z popsaných oscilátorù.

6. Aplikace mikrovlnných,
varaktorem ladìných VCO

Obr. 10 Výkresy ploných spojù
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Mikrovlnné VCO nalézají mnohá uplatnìní. Úzkopásmové
VCO jsou vhodné pro mnohé kostrukce syntezátorù kmitoètu.
irokopásmové VCO se pak uplatní ponejvíce v mìøicí technice, jako jsou CW (Continuous Wave, s fixním kmitoètem
(pozn. pø.)) a rozmítané generátory, spektrální analyzátory a jim
pøísluné generátory kmitoètové základny. V následujícím odstavci bude pøedstaven spektrální analyzátor, který pouívá
oba popsané typy VCO, aèkoli pro nedostatek místa bude
podrobný popis omezen na blokové schéma na obr. 11.
Návrh spektrálního analyzátoru je zaloen pøedevím na
dostupném irokopásmovém VCO. S ohledem na rozsah pøeSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

ladìní výe popsaných VCO a s ohledem na pøidìlené amatérské pásmo (1,3 GHz a 2,3 GHz), druicová pásma
(1,575 GHz u GPS, 1,7 GHz u meteorologických druic), je
uiteèné zvolit první mezifrekvenci kolem 2,1 GHz. Tato hodnota je dostateènì daleko od pásma 2,3 GHz a dovolí nám
pouít jednoduchou dolní propust s max. kmitoètem 1750 MHz.
Na druhé stranì, poslední mezifrekvence je nastavena
pomìrnì dosti nízko, na 10 MHz, z dùvodu omezení je vnáí
LC a krystalové filtry, jako i logaritmický detektor. Pro zamezení pøíliných problémù s odfiltrováním zrcadlových kmitoètù,
je první MF 2,1 GHz nejprve konvertována na druhou MF
70 MHz, a teprve tato je posléze smìována na tøetí a poslední MF 10 MHz.
Mezifrekvenèní filtry nabízí est rozdílných pásem: 4 MHz,
700 kHz, 150 kHz, 50 kHz, 20 kHz a 10 kHz. Filtr 4 MHz je
nezbytný pro rozmítání pøes celé pásmo, zohledníme-li omezenou rozliovací schopnost obrazovky. Na druhé stranì,
rozliení spektrálního analyzátoru je limitováno pásmem
10 kHz a rozsahem zobrazení 50 kHz/dílek. Uí filtry by vyadovaly doplòkové obvody stabilizace kmitoètu vech
oscilátorù. Jeliko tìchto filtrù je zapotøebí jen pro velmi pomalé rozmítání, jsou uívány jen zøídka a popisované zapojení
s nimi nepoèítá.
Logaritmický detektor je postaven z diskrétních souèástek, jeliko dostupné integrované obvody nejsou schopny
obsáhnout poadovaný dynamický rozsah 90 dB (dosaen ji
s 150 kHz filtrem) a pouívají souèasnì rozdílná MF pásma.
Videozesilovaè poskytuje výstup 20 dB/V pro buzení vertikálního vychylování obrazovky, jako i akustický výstup pro
sluchátko. Ten je samozøejmì pouitelný jen pøi vypnutém rozmítání.
Na druhé stranì, vestavìný generátor pilových kmitù poskytuje signál pro horizontální vychylování (5 V). Souèasnì
tento generátor umoòuje rozmítání kmitoètu prvního místního oscilátoru (irokopásmový VCO), nebo té druhého místního
oscilátoru (úzkopásmový VCO pro rozsah 500 kHz/dílek a nií). Z dùvodu nelineární ladicí charakteristiky irokopásmového
VCO, je zapotøebí pouít ponìkud komplikovaný linearizaèní
obvod.
Spektrální analyzátor pøedpokládá souèinnost se standardním osciloskopem pracujícím v XY reimu. Není-li na
osciloskopu k dispozici externí X vstup, analyzátor je schopen

poskytnout spoutìcí impulz pro vnitøní èasovou základnu osciloskopu. Tak zvaný Z vstup, neboli vstup modulace jasu, má
za úkol zatemnit zpìtný bìh paprsku a té zatemnit stopu paprsku mimo poadované zobrazované kmitoètové pásmo.
Není-li Z vstup u daného osciloskopu k dispozici, lze zapojit
výstup zatemòování BLANK paralelnì (je to otevøený kolektor) k vertikálnímu Y zesilovaèi, a vychýlit tak, bìhem
zatemòovacího impulzu, stopu mimo stínítko obrazovky.

Literatura:
[1] Matja Vidmar: Empfangsanlage fur TV-Satelliten, str.194
215/4-86,
UKW-Berichte/VHF-Communications,
Baiersdorf.
[2] Matja Vidmar: TV Satellite Receive System, str.119
a 2040, UKW-Berichte/VHF-Communications, Reprint for
Siemens AG, Munich, W. Germany.
[3] Dr.Ing.Jochen Jirman: Breitband-VCO in Microstrip Technik, str. 311/1-92, UKW-Berichte/VHF-Communications,
Baiersdorf.
[4] Matja Vidmar: A Satellite Receiving Front-End for 2400
MHz, str.195217/Scriptum der Vortraege, 39. Weinheimer UKW Tagung, September 1994.
[5] Matja Vidmar: Ein Front-End fur den Satellitenempfang
im 13cm Band, str. 2133/2-94, AMSAT-DL Journal, Marburg.
[6] Matja Vidmar: Selbstbau eines Empfangers fur GPS und
GLONASS Satelliten, str. 1024/1-94, UKW-Berichte, Baiersdorf.
[7] Matja Vidmar: A DIY Receiver for GPS and GLONASS
Satellites, str. 3551/1-95, VHF-Communications, Barby
Nr. Rugby.
[8] Matja Vidmar: 13cm PSK Transceiver for 1.2 Mbits/
s Packet Radio, str. 130147/3-96, VHF-Communications,
Barby Nr. Rugby.
[9] Matja Vidmar: 13cm PSK Transceiver for 1.2 Mbits/
s Packet Radio, str. 145175, 15th ARRL and TAPR DIGITAL COMMUNICATIONS CONFERENCE, Seattle,
Washington, USA September 1996.
[10] Matja Vidmar: Ein PSK-Transceiver fur 2.4 GHZ am
Beispiel eines 1.2 Mbit/s Daten-Transceivers, str. 179190/
3-97, UKW-Berichte, Baiersdorf.

Obr. 11 Blokové schéma spektrálního analyzátoru
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Rychle rychlonabíjeèka
Radek Václavík, OK2XDX
Kdy se mi po dvou letech odporouèely
akumulátory v ruèní radiostanici a já zjistil, e
originální akupack stojí pøes 2000 Kè, zaèal
jsem pøemýlet jak tuto situaci levnì vyøeit.
Natìstí se do originálního acupacku velo 6
akumulátorù velikosti AA typu NiMH. Abych mìl
radiostanici vdy k dispozici, chtìl jsem si postavit (co nejjednoduí) rychlonabíjeèku.
Na kadém z uveøejnìných zapojení se mi
ale nìco nelíbilo. Jednou to byla velká sloitost zapojení, zbyteènì velké pouzdro
integrovaného obvodu, nutnost stabilizovaného napájecího zdroje apod. A jsem nael
MC33340, který byl pro mùj úèel ideální.
Nemá cenu podrobnì opisovat katalogový
list, zájemci jej najdou napøíklad na internetu Obr. 1 Zapojení rychlonabíjeèky s MC33340
[1], co je vyhledávací stránka firmy Motorola.
Hodnoty R1 a R2 volíme øádu desítek kiloohmù. Nabíjecí
Mezi hlavní rysy patøí:
proud v rychlém reimu závisí na typu akumulátoru a dá se
 zastavení nabíjení pøi poklesu napìtí na akumulátoru
vypoèítat jako If=1,25/R6. R6 dimenzujeme na výkon
(negative slope detection)
P = 1,25 . If. Proud v udrovacím reimu by se mìl pohybovat
 programovatelný èasovaè 14 hodiny
mezi 0,030,05 CA (jmenovitá kapacita akumulátoru) a je ur kontrola teploty baterie
èen Iu = (Vin . 0,5  Vaku)/R5.
 kontrola napájecího napìtí
LED dioda D4 signalizuje stav nabíjení. Pøi rychlém nabí iroký rozsah napájení 318 V
jení bliká asi 1× za 1,4 sec., pøi udrovacím reimu svítí trvale.
O tom, e se jedná o pomìrnì komplexní obvod svìdèí
poèet 2512 tranzistorù na èipu.
Integrovaný obvod MC33340 pouívá dva reimy nabíjení,
rychlý a udrovací. Z rychlého nabíjení do udrovacího reimu obvod pøejde, pokud napìtí na akumulátoru zaène klesat.
Tato metoda ukonèení nabíjení ji byla nìkolikrát na stránkách PE AR popsána. Jako záloní metodu zastavení rychlého
nabíjení lze pouít buï pøeteèení vestavìného èasovaèe nebo
pøekroèení teploty akumulátoru.
Interní èasovaè lze naprogramovat v 7mi krocích od 71 do
283 minut pomocí pinù T1, T2 a T3 (NZ  nezapojen):
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U svých akumulátorù pouívám právì nejdelí èasový limit. Pouití termistoru NTC se mi zdálo pøíli sloité a
vyadovalo 3 ilový kabel k acupacku.
MC33340 snímá napìtí akumulátoru pøes pin Vsen. Pokud je jeho hodnota mezi 12 V, zaène rychlonabíjecí reim.
Pøi napìtí pod 1 V, co mùe znamenat vadný èlánek nebo pøi
napìtí >2 V (nepøipojený akumulátor) zùstává obvod v reimu
udrovacího nabíjení.
Jako výkonnový prvek je s výhodou pouíván stabilizátor
LM317, take k napájení staèí obyèejný nestablizovaný zdroj
(jeho souèástí je i usmìròovaè B1 a C3). Právì toto zapojení
mi pøipadalo na celé nabíjeèce jako nejzajímavìjí. Odpadá
tak nutnost dalího spínacího tranzistoru v sérii s akumulátorem. Napájení obvodu nesmí pøekroèit 18 V.
Výsledné jednoduché zapojení je na obr. 1. Dìliè R1,R2 je
nutné urèit dle poètu nabíjených èlánkù (pro napìtí 12 V na
Vsen, viz výe). Vztah je jednoduchý:
R1 = R2((Vaku/Vsen)  1)
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Výkres ploného spoje a osazovací výkres jsou na obr. 2 a
obr. 3. Obvod je dodáván jak v pouzdøe DIP8 (suffix P), tak i v
provedení SMD (suffix D). Byl jsem limitován i místem, take
jsem pouil verzi SMD. Regulátor IC2 je umístìn na malém
chladièi.
Ploný spoj si samozøejmì kadý mùe navrhnout dle svých
potøeb. Já se snail o co nejmení rozmìr, abych jej mohl vestavìt do malého napájecího adaptéru.
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Obr. 3 Rozmístìní souèástek

Obr. 2 Pøíklad ploného spoje nabíjeèky
Co dodat? Nabíjeèka pracovala na první zapojení bez nutnosti nastavování. Celý èlánek najdete i na mé stránce http://
www.qsl.net/ok2xdx vèetnì výkresù ploných spojù pouitelných pro výrobu desky.
Dodavateli obvodù firmy Motorola jsou napøíklad GES Plzeò nebo Macro Weil Praha, nìkteré se dají zakoupit u firmy
Phobos ve Frentátì pod Radhotìm. Firma EMGO Dobrá
pøislíbila nachystat pro zájemce sadu souèástek, blií informace na 0658 601471 nebo emgo@iol.cz.

Literatura:
[1] Katalog firmy Motorola na internetu:
http://design-net.com/cgi-bin/dlsrch
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MC3362, MC3363 konèí
Radek Václavík, OK2XDX
V posledních letech se objevilo na stránkách naich èasopisù nìkolik konstrukcí pøijímaèù, které vyuívaly pøijímaèového
èipu MC3362. Jedná se o pøijímaè do 200 MHz s dvojím smìováním, s citlivostí 0,6 µV. Obdobou tohoto èipu je MC3363,
který obsahuje navíc vstupní tranzistor a jeho citlivost je dle
katalogu 0,3 µV. Tyto oblíbené obvody se vak ji pøestaly vyrábìt. Náhradou, nikoliv vak pøímou, je obvod MC13135DW.
Tímto èlánkem bych chtìl upozornit konstruktéry, a jej v nových konstrukcích nevyuívají.

Myslím si, e nemá cenu podrobnì popisovat vechny parametry. Zájemce najde kompletní dokumentaci vèetnì výkresù
ploných spojù na internetu, napøíklad na adrese http://motorola.com/sps/rf.

MC13135 je obvod druhé generace také urèený pro úzkopásmové FM pøijímaèe s dvojím smìováním. Hlavní rozdíl
proti MC3362 je ten, e je preferována pouze verze SMD se
sufixem DW. Mùe být pouit pro bezòùrové telefony, scannery, dìtské monitory, radioamatérské pøijímaèe èi rùzná datová
pojítka. Základní parametry jsou obdobné:
 Kompletní úzkopásmový FM pøijímaè
 Kmitoètový rozsah do 200 MHz
 Výstup RSSI v rozsahu 70 dB
 Napájení 26 V
 Odbìr proudu 3,5 mA
 Impedance nf výstupu <25 Ohmù
 Integrovaný varikap
 Posílený výstup prvního oscilátoru pro pøipojení PLL
Oproti MC3362 obsahuje MC13135 posílený výstup RSSI
(síla pøijímaného signálu), co je velmi uiteèné. Tato funkce
je spíe známá pod názvem Smetr, mìøiè síly pole. Dále obsahuje operaèní zesilovaè, který má vyvedeny vechny vývody
a mùe být zapojen jako zesilovaè èi komparátor. Zmìnìn byl
i první smìovací oscilátor, který je nyní typu Colpits. Má vyveden emitor i bázi tranzistoru a je urèený pro krystalové
zapojení (maximálnì krystaly na 3. harmonické do 60 MHz)
nebo jako VCO (napìtím øízený oscilátor). Pro vyí kmitoèty
mùe být pouit externí oscilátor.
Pouité dvojitì vyváené smìovaèe mají potlaèení lokálního oscilátoru 4060 dB, a oproti MC3362 lepí linearitu a
odolnost. Dle údajù výrobce by mìl mít demodulovaný signál
MC13135 také mení zkreslení.

V úvodní èásti je obsaen pøehled o historii radioamatérských druic s krátkou charakteristikou vech
druic.
V èásti týkající se urèování polohy a dráhy druic jsou
uvedeny tøi metody od nejstarí vyuívající grafické pomùcky Oscarlocator, pøes pouití údajù z BBS sítì
paketradia po pouití programu TRAKSAT.
Podrobné informace jsou podány o anténách vhodných pro druicovou komunikaci, o jejich pøizpùsobení
a pøepínání, uvedeny jsou i dalí poadavky na vybavení radioamatérských stanic. Dále je vysvìtlena
spolupráce s analogovými druicemi pro telegrafní
a fónický provoz vèetnì dekódování telemetrických údajù vysílaných telegraficky z tìchto druic. Ze speciálních
programù urèených pro pøíjem a zobrazení telemetrických údajù je uvedeno pouití programu P3TLM.
Podstatná èást publikace se zabývá digitálním provozem. V úvodu této èásti jsou vysvìtleny protokoly
PACSAT BROADCAST a FTL0 a dále je uveden obsáhlý popis programù PB, PG a WISP pouívajících
tyto protokoly pro komunikaci s druicemi typu UOSAT
a MICROSAT.
Publikace je zakonèena pøehledem pøipravovaných radioamatérských druic, podrobným pøehledem aktivních
druic a slovníkem terminologie pouívané v druicovém
provozu. V samém závìru jsou obsaeny informace
o tom, kde nakoupit vybavení pro druicový provoz
a jakým zpùsobem lze získat potøebné programy.
Informace potøebné pro telegrafní, fónický a digitální
provoz zprostøedkovaný radioamatérskými druicemi
jsou uvedeny v publikaci Digitální radioamatérský provoz.
autor: Karel Frejlach
rozsah: 184 stran A5
vydal: Karel Frejlach
obj. èíslo: 120990
prodej: BEN
MC:
129 Kè

Obr. 1 Zapojení MC13135 jako pøijímaèe v pásmu 49 MHz
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KOAXIÁLNÍ KABELY BELDEN 50 W
S PÌNOVÝM DIELEKTRIKEM
Mlado Doucha, OK1MD
Jedním z nejdùleitìjích faktorù ovlivòujících kvalitu a ivotnost koax. kabelu je kromì plátì materiál dielektrika.
Kromì nìkolika starích typù kabelù (koax H100, RG 213) je
u vech 50ohmových kabelù Belden pouito pìnové dielektrikum. Firma Belden ve vech svých koaxiálních kabelech
s pìnovým dielektrikem pouívá výhradnì fyzikální pìnu.
Existují dva druhy pìny, které jsou na první pohled velmi
tìce rozliitelné. Ve zkratce øeèeno, jedná se o to, zda bublinky uvnitø umìlohmotného dielektrika jsou od sebe navzájem
oddìleny (fyzikální pìna), èi nikoliv (chemická pìna). Kabely
s fyzikální pìnou jsou vdy o nìco draí (výroba fyzikální
pìny je nároèná), co je ale vyváeno stabilitou parametrù
kabelu.
Fyzikální pìna vzniká fyzikálním smícháním dielektrického materiálu (polyetylénu) s inertním plynem. Ve srovnání
s chemickou pìnou má tyto výhody: odolnost proti vlhkosti,
mechanická pevnost, stabilnìjí útlum v èase.
Tato poslední vlastnost se testuje dle normy IEC 68-2, èást
3 tak, e cívka s kabelem se umístí do komory s teplotou 40 °C,
vlhkostí 93 % na dobu 21 dní. Po tomto testu se nesmí zmìnit
útlum koaxu o více ne 5 % od útlumu pøed tímto testem
(tab. 1).

Firma Belden Wire & Cable B.V. má ve výrobì kabelù velkou tradici, nebo byla zaloena ji v roce 1902. Evropská
produkce této americké firmy pochází z holandské poboèky,
její výrobky nesly jetì pøed nìkolika lety firemní znaèku
POPE.
Nyní se v Holandsku vyrábí nejen koaxiální kabely rùzných
impedancí, ale také iroké spektrum optických kabelù, kroucených párù pro strukturované kabeláe a kabelù pro sdìlovací
a zabezpeèovací sítì.
Koaxiální kabely Belden s impedancí 50 W jsou velmi kvalitní, o èem svìdèí kromì parametrù (viz tab. 1) také doba,
po kterou výrobce poskytuje záruku na zachování parametrù
 20 rokù. Kabely jsou homologovány pro provoz v ÈR. Èíslo
homologace: ÈTÚ 1995 N S136
Výrobce udává skuteènou ivotnost kabelù vìtí ne 25
let, co je potvrzeno napøíklad v Amsterodamu èi ve Vídni, kde
jsou v provozu velké kabelové sítì z koaxiálních kabelù Pope
 Belden.
Oproti nìkterým konkurenèním výrobcùm není fólie vnìjího vodièe svaøovaná, ale pouze volnì pøeloená
(s pøesahem), co umoòuje dilataci fólie pøi ohybu kabelu
a omezuje se tak její pokození.
Tab. 1
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Rozhodnì doporuèuji pøi koupi koaxiálního kabelu
s pìnovým dielektrikem nejvyí obezøetnost v pøípadì, e
prodejce není schopen doloit, o jaký druh pìny se jedná, pøípadnì o rozdílech v druzích pìny ani neví, zejména pokud se
jedná o kabel s velmi pøijatelnou cenou .
Parametry pìnového dielektrika je mono posoudit napøíklad porovnáním s kabelem s tzv. citrónkovým dielektrikem
(tab. 2), co je dalí z moností jak docílit max.imální mnoTab. 2
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ství vzduchu v dielektriku pøi souèasném zajitìní vycentrování vnitøního vodièe i pøi ostrém ohybu kabelu.
Citrónkové dielektrikum má proti pìnovému dvì zásadní
nevýhody:
 pøi tlaku na plá kabelu, pøípadnì pøi ostrém ohybu
mùe dojít ke zborcení pøepáek a k vyosení vnitøního vodièe
 v pøípadì vniknutí vlhkosti do kabelu se kabel chová
jako vodovodní trubka
Dalí moností je dielektrikum typu nek (tube & thread).
V tomto pøípadì se výrobci snaí zamezit podélnému pronikání vlhkosti pøeruováním podélných pøepáek v dielektriku.
Výsledky jsou výborné z hlediska útlumových vlastností kabelu, ale kabel je vìtinou velmi patnì ohebný a relativnì drahý
(Belden H100).
Vechny výe uvedené nedostatky jsou odstranìny pouitím dielektrika z plného polyetylénu (Belden RG213). Jak je
vidìt v tab. 2, je to vak bohuel na úkor útlumu.
Podle mého názoru je dielektrikum z fyzikální pìny velmi
perspektivní jak z hlediska parametrù, tak i z hlediska ceny
kabelu.
Pokud se nìkomu zdá, e v tab. 1 chybí kabel Belden
H2000 FLEX, doplòuji následující technické parametry:
Max. ss odpor ve smyèce: 14,2 W/km
fólie: Cu-Pet
tlouka fólie je 2030 µm (H1000 má fólii silnou 40 µm)
Vechny ostatní parametry uvedené v tabulce pro kabel
H1000 platí i pro kabel H2000 FLEX (s vyjímkou ceny, která je
u kabelu H1000 zhruba polovièní).
Kabel H2000 FLEX byl vyvinut exkluzivnì pro nìmeckého
zákazníka a není volnì distribuován do jiných zemí
Na závìr si dovoluji uveøejnit nìkolik internetových odkazù pro ty, kteøí se chtìjí dovìdìt o kabelech Belden (nejen
50ohmových) a monostech nákupu více:
 http://www.belden.com
 e-mail: sales.info@belden.nl
 e-mail: mdoucha@tnet.cz

 S L&GOH,(&

Nová prodejna technické literatury
v Hradci Králové
Bìhem letoních prázdnin otevøela firma
BEN  technická literatura zbrusu novou prodejnu
v metropoli východních Èech. Prodejna se nalézá
v historickém centru mìsta, jak ilustruje plánek.
Podstatnì se tak zlepí dostupnost nejen
technické a poèítaèové literatury, ale i programù
na cédéèkách v tomto regionu.
Zásilková sluba (i pro východní Èechy) zùstává
nadále v praské centrále BENu.
Adresa nové prodejny:
BEN  technická literatura
Malé námìstí 6, Hradec Králové
tel./fax (049) 5511408
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ANTENNÍ ØADY
Ing. Jaromír ZÁVODSKÝ, OK1ZN
Anteny se seskupují do øad nebo jiných geometrických útvarù pro získání urèitého vyzaøovacího tìchto diagramu nebo
zvýení zisku. Pro dosaení cílù se musí jednotlivé anteny ve
skupinì vhodnì napájet tzn. Musí být pøipojeny pøes vhodné
dìlící, pøizpùsobovací a fázovací obvody. Geometrické rozmístìní anten nebo jejich rozteèe v øadì není obsahem tohoto
pøíspìvku.
Je-li znám tento geometrický tvar antenní skupiny, pak musí
také známé relativní rozloení amplitud proudù a fází jednotlivých anten. Touto problematikou se mùeme zabývat èasem
v dalím èlánku nìkterého naeho èasopisu, nebo pøednákou na nìkterém radioamaterském setkání.
Pøi seskupování anten do øad a vertikálních èí horizontálních jejich vzájemné rozteèe ovlivòují tvar diagramu a velikost
postranních lalokù. Pro získání optimálních podmínek, jak
s hlediska zisku, tak s hlediska vyzaøovacího diagramu je nutné znát vyzaøovací diagramy samotných anten v obou
základních rovinách a jejich vstupní impedance.
Velmi pøiblinì platí napø. pro typické anteny v pásmu VKV,
e svìtlost mezi antenami by se mìla pohybovat v rozmezí
0,60,7l v horizontálním i vertikálním seskupení. Jetì jednou zdùrazòuji, e optimální rozteèe anten závisí na
vyzaøovacích diagramech samotných anten. Smyslem tohoto
pøíspìvku je seznámení se s hlavními problémy napájení
a fázování anten do øad èi skupin.
Nejbìnìjím úkolem je pøizpùsobit a správnì nafázovat
øadu anten (dvì a více) se stejnou amplitudou a fází. Nìkdy
bývá ádoucí pro potlaèení postranních vyz. lalokù napájet
anteny v øadì s amplitudou postupnì klesající od støedu øady
k obìma okrajùm. Nìkteré øady vyadují napájení jednotlivých
anten se stejnou amplitudou, ale s rùznou fází. Antenní soustavy s tzv. fázovou kompensací jsou vzájemnì posunuty
v prostoru v hlavním smìru záøení o l/4 a proto se musí napájet s postupnì klesající fází o 90°. Tyto soustavy mají
irokopásmové vlastnosti ve vstupní impedanci a vylepují
pøedozadní pomìr.

JAK DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍHO NAPÁJENÍ
ANTENNÍCH SOUSTAV?
V úvodu bylo naznaèeno, e pro napájení anten v urèitém
seskupení potøebujeme zajistit pøedevím pøizpùsobení této
antenní soustavy a rovnì správné rozdìlení proudù jak
v amplitudì tak ve fázi do jednotlivých anten.
Kadá samostatná antena, jako základní stavební prvek
øady, má svojí vstupní impedanci, která má jak reálnou tak
i imaginární èást. Tuto impedanci mùeme vyjádøit také koeficientem odrazu  neboli rozptylovým parametrem s11, jeho
absolutní èást je pouita pro výpoèet èinitele stojatého vlnìní
(ÈSV, PSV)
Rovnì kadá samostatná antena má svùj vyzaøovací diagram v rovinì E (rovina elektrického vektoru) a v rovinì k ní
kolmé H.

ý69 =

-V
+V

V amaterské praxi se obvykle uvauje ,e antena je
s hlediska vstupní impedance ryze reálná a jako k takové se
navrhují pøizpùsobovací obvody. Napø. u dvojice 50ohmových
anten se mùe takový obvod realisovat podle obr. 1.
Toto je nejbìnìjí provedení pøizpùsobovaciho obvodu,
které vak nerespektuje nìkolik okolností! Za prvé impedance
samostatných anten není èistì reálná (50 W) a navíc impedance anten se zmìní vzájemnou vazbou záøením. Za druhé
vyzaøovací diagram øady nemusí být ten, který oèekáváme
protoe vf. proudy tekoucí po vnìjích stranách stínìní koax.
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Obr. 1 Jednoduchý pøizpùsobovací obvod
kabelù se propojením zmìní a ovlivní tak výsledný diagram.
Vechny vf. proudy tekoucí po vnìjích stranách stínìní koax.
kabelù i vechny proudy indukované v nosných konstrukcích
se vektorovì sèítají se záøením vlastní soustavy a mohou zpùsobit ilhání i deformaci vyzaøovacího diagramu, co v dùsledku
znamená sníení zisku a tím i dosahu radiového spojení.

JAK TEDY OMEZIT TYTO NEPØÍJEMNÉ
A NEÁDOUCÍ VLIVY?
1. Do soustavy nedávat zbyteènì anteny nesmìrové.
(mají silnou vazbu na své okolí). Je velmi obtíné napø.
zkonstruovat antenu typu HB9CV s vertikální polarisací umístìnou na stoáru!
2. Zvolit lepí typ pøizpùsobovacího obvodu (napø. Wilkinsonùv, který bude popsán dále)
3. Øídit se pravidly pro urèování elektrických délek napájecích kabelù k jednotlivým antenám (bude popsáno
dále).
4. Pøi uvádìní soustav do èinnosti provést mìøení proudù a fází do jednotlivých anten (bude popsáno v druhé
èásti tohoto pøíspìvku jak to lze provést i amaterskými prostøedky, bude-li zájem).

VOLBA LEPÍHO PØIZPÙSOBOVACÍHO
OBVODU  WILKINSONÙV ÈLEN
Shora uvedený pøizpùsobovací obvod má nìkteré nepøíjemné vlastnosti. Obvod jako kadý jiný, který má bezeztrátovì
pøizpùsobit 3 brány (vstupy), nelze pøizpùsobit souèasnì ze
vech vstupù. Tento obvod je pøizpùsoben ze strany propojení
koax. kabelù (od vysílaèe), zatím co obvod s pohledu jednotlivých anten vykazuje PSV 1 : 3. Pøes tuto skuteènost hlavní
závada tohoto obvodu je v malé isolaci mezi výstupy
k jednotlivým antenám v tomto pøípadì 6 dB. Mezi spoleèným
výstupem a jednotlivými výstupy je vloný útlum 3 dB (samozøejmì ve skuteèném provedení s pøídavnými ztrátami
3,13,5 dB). Malá isolace mezi antenními výstupy mùe ve
svém dùsledku zpùsobit vyrovnavání vf. proudù a ji zmínìnou zmìnu vyzaøovacího diagramu soustavy a také nìkdy
silným poklesem zisku.
Na obr. 2. je znázornìné zapojení Wilkinsonova èlánku, které odstraòuje nìkteré døíve zmínìné nectnosti. To
znamená, e je pøizpùsobený ze vech výstupù a isolace mezi
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

ant. výstupy je øádovì 2030dB. Je to v podstatì obvod se 4
vstupy (4 bran), který lze podle teorie lineárních obvodù na
rozdíl od 3branu pøizpùsobit ve vech bránách a pøi tom zajistit, aby do té 4. pøidané brány neel ádný signál. Jsou to
obvody skoro magické jak jsou také nìkdy nazývané (v cm
technice tzv. magické T).

DÙLEITÁ PRAVIDLA
1. Reálná i imaginární èást vstupní impedance dílèích
antén v øadì se mùe velmi výraznì liit od vstupní
impedance samotné antény.
2. Jestli máme øadu sloenou ze dvou antén stejných
a stejnì umístìných prostorovì, které se napájí stejnými proudy, buï ve fázi, nebo v protifázi, potom
vstupní impedance tìchto antén jsou stejné. Tato impedance se bude liit od impedance samostatné
antény v prostoru. Jestlie vak jsou tyto dvì antény
èástí vìtí øady pak jejich impedance se vzájemnì
lií (èasto velmi mnoho).
3. Dvì antény v øadì, které nejsou napájeny ve fázi ani
v protifázi nemají stejné vstupní impedance. Rozdíl
mezi impedancemi je velmi podstatný pro typické
amatérské øady.
4. Vstupní impedance antén, umístìných velmi blízko
u sebe, které jsou napájeny v protifázi je velmi nízká
a mùe to vést k velmi nízké úèinnosti jestlie tuto okolnost opomineme.

JAK SE VLASTNÌ ZVÝÍ ZISK
USPOØÁDÁNÍM ANTÉN DO ØADY?
Posuzujme dvì antény v øadì soufázovì napájené,jejich
reálné èásti vstupní impedance jsou stejné, neuvaujeme-li
vliv vzájemné impedance.
Vstupní reálná èást impedance kadé antény je:
Rf = Rr + Rl, kde Rr = vyzaøovací odpor, Rz = ztrátový odpor
vyjadøující vliv ztrát ve vodivých materiálech spolu
s dielektrickými ztrátami v izolátorech.
Jestli dodáme výkon P do samostatné antény, pak vstupní
proud do antény je

,) =

3

5)

V dané vzdálenosti od antény je intenzita elektrického pole
úmìrná proudu IF
Obr. 2 Wilkinsonùv obvod
Tyto obvody se zhotovují rùznou technologií. Nejrozíøenìjí je technologie titìných spojù. Pro dvojitý Wilkinsonùv
dìliè se èasto pouívá koaxiální technika, kde pro jmenovitou
impedanci 50 W se pouívají ètvrtvlnné úseky z kabelu 75 W
namísto pøesných 70,7 W. Dùleité je zachovat vude krátké
spoje a dobré vzájemné propojení stínìní vech kabelù. Odpory by mìly být navreny na 0,10,01 % výkonu dodávaného
a rovnì co nejmeních moných rozmìrù (beryliova nebo
nitridová podloka ).
Pøestoe Wilkinsonùv èlen pøináí urèité vylepení ne
obyèejný pøizpùsobovací obvod, ani on nezabezpeèí správné
nafázování a rozdìlení výkonù do jednotlivých anten.

PRAVIDLA PRO SPRÁVNÉ FÁZOVÁNÍ ANTÉN
Jak bylo naznaèeno døíve jednotlivé antény v anténním
seskupení (øadì) mohou mít vzájemnì rozdílné vstupní impedance vlivem rùzného umístìní na stoáru nebo k okolním
pøedmìtùm èi zemi. Zvlátì v ant. soustavách, kde potøebujeme aby kadá samostatná anténa byla napájena rozdílným
proudem a odlinou fází je nutné pouít dalí zásady uvedené dále.
Na první pohled se zdá, e je jednoduché docílit poadovanou fázi ve stupních volbou elektrické délky napájecího
kabelu stejných stupòù k té které anténì. Zde je první kámen
úrazu  není to pravda!!
Napøíklad dvì dílèí antény mají rozlièné vstupní komplexní
impedance  co je zpravidla vdy. Potom elektrická délka
kabelu neodpovídá hodnotì poadované fáze a navíc amplituda proudu bude v kadé anténì jiná podle toho v jakém
pomìru jsou impedance v místì jejich spojení!!
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kde k je konstanta závislá od íøení pro danou vzdálenost.
Nyní tento výkon P rozdìlíme do dvou antén a do kadé
antény teèe proud:

, ) = , )  =
( = (  = N
( + (  = 
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To reprezentuje zvìtení zisku o:

 ORJ  = G%
Obecnì platí, e pøi zdvojnásobení poètu antén (stejných
geometrických tvarù), zisk antén stoupne o 3 dB. Uvaujeme-li
vak vliv vzájemné vazby antén, potom tento pøírùstek zisku
kolísá kolem této hodnoty v závislosti na rozteèi jednotlivých
antén v øadì. Pro poèet antén v øadì n je pøídavný zisk vyjádøen vztahem 10 log n [dB].

JAK ZAJISTIT NAPÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH
ANTÉN V ØADÌ POADOVANÝM PROUDEM?
Jak ji bylo naznaèeno pro dosaení urèité amplitudy a fáze
nestaèí jen zvolit délku kabelu, jeho elektrická délka odpovídá poadované fázi.
Máme napø. napájet dvì antény na stoáru, které mají vlivem vzájemné vazby s okolím (stoárem, budovami, zemí atd.)
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81

rozdílné vstupní impedance proudy stejné amplitudy a stejné
fáze. Pøivedeme-li libovolné dvì stejné délky koax. kabelu od
obou anten do spoleèného bodu v místì propojení, pak vlivem nestejných impedancí i v tomto místì, se proudy i fáze
rozdìlí v závislosti na tomto rozdílu impedancí. Výsledek mùe
být ten, e výsledný diagram bude jiný ne poadovaný a hlavnì bude ilhat, co pøi kolineární vertikální soustavì znamená
sníení dosahu.
Zde je dobré vzít si ponauèení z rovnice bezeztrátového
vedení, kde platí:

To bohuel neplatí témìø nikdy u KV antén nebo u kolineárních øad, kde vrchní antena má jinou vazbu se stoárem
nebo s okolím, ne spodní anténa.

JAK VYØEIT NAPÁJENÍ DVOU ANTÉN
STEJNOU AMPLITUDOU ALE S FÁZOVÝM
POSUVEM 180°?

U1 = U2cos2p/l*l + jI2Z0sin2p/l*l
I1 = I2cos2p/l*l + jU2/Z0sin2p/l*l
pro l= l/4 se vztah zjednoduí na:
U1 = jI2*Z0

®I2 = - j U1 / Z0

Obr. 3 Pøenosové vedení (koax. kabel)
Pro vedení l/4 je výstupní proud nezávislý na U2 , èili na
impedanci pøipojené anteny a je dán pouze charakteristickou
impedancí Z0 a vstupním napìtím. Na základì odvozeného
vztahu navrhneme pøizpùsobovací obvod podle následujícího
obr. 4.

Obr. 5 Pøizpùsobovací obvod s napájením v obrácené fázi
Velmi oblíbené jsou antenní soustavy skládající se ze ètyø
záøièù, které jsou napájeny s rotující fází tj. postupnì narùstající o 90° (0°, 90°, 180°, 270°). Jakým zpùsobem zajistit toto
napájení? Víme, e pøi napájení pøes kabel l/4 charakteristickou impedancí Z0 je výstupní proud dán pouze touto impedancí
a napìtím na vstupu rozvìtvení V1 a je zpodìn o 90° oproti
tomuto napìtí. Jestlie provedeme zmìnu fáze vstupního napìtí o 90°, pak také o tuto zmìnu (tj. o 90°) se zmìní fáze
výstupního proudu. Existují rùzné obvody, které toto dovedou
zajistit. Na obr. 6. je zapojení, kde výstupní proudy jsou relativnì posunuty o 90°.
Xs = (Z 0)2/R2
Xp = (Z0)2/(X2  R2)
Kde

R2 = reálná èást vstupní impedance antény 2,
X2 = reaktanèní èást vstupní impedance antény 2,
Xs = reaktance sériového prvku,
Xp = reaktance paralelního prvku,
Z0 = charakteristická impedance l/4 vedení.

Obr. 4 Pøizpùsobovací obvod vyívajíci vlastností
pøenosového vedení (tzv. vynucené napájení)
Mezi spoleèným bodem a jednotlivými antenami musí být
lichý násobek l/4 napájecího vedení stejné charakteristické
impedance Z0. To zaruèí stejný proud a fázi v obou antenách
i kdy kadá antena bude mít jinou vstupní impedanci. Fáze
proudu tekoucí do jednotlivých antén bude zpodìna o 90°
oproti vstupnímu napìtí V1 a opìt je nezávislá na impedanci
obou antén.
Stejnì zajímavou vlastností je volba elektrické délky obou
napájecích úsekù l/2. Z rovnice plyne:
I1 =  I2

®

I2 =

R2 a X2 se vypoèítají z rovnic:
R2 = Rs + M21 ( Rm cos j21  Xm sin j21 )

 I1

Výstupní proud u vedení délky l / 2 je zpodìn oproti
vstupnímu proudu o 180° bez ohledu na pøipojenou impedanci (zátì).
Jetì jednou opakuji, e tyto zásady nemusí být pouity
u dvojice antén, které nemají odlinou vazbu se stoárem, blízkým okolím nebo budovami èi zemí.
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Obr. 6 Pøizpùsobovací obvod s napájením proudù
v pootoèení vzájemné fáze o 90°
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X2 = Xs + M21 ( Xm cosj21  Rm sinj21 )
kde

Rs = vlastní resistance isolované antény = R r + Rl =
vyzaøovací odpor + ztrátový odpor,
Xs = vlastní reaktance isolované antény,
j21 =  j12 = fázový úhel mezi proudem antény 1
relativnì k proudu antény 2,
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M21= pomìr amplitudy proudu anteny
1 k amplitudì proudu v anténì 2,
Rm a Xm = vzájemná resistance a vzájemná reaktance pro l/4 unipoly,
jsou zobrazeny na obr. 7.
v závislosti na vzdálenosti unipólù. Pro dipóly l/2 se hodnoty Rm
+ Xm násobí 2krát a pro mení
délky unipólu ne l/4 se hodnoty pøiblinì vypoèítají  násobí-li
se hodnotou R/36, kde R je znázornìn na obr. 8.
Jestli hodnota Xs, Xp je kladná, pak je
dotyèný prvek indukènost ( X = w L ), je-li
hodnota záporná potom prvek je kapacita
(X = 1/wC).
Je vidìt, e pro návrh L èlánku, alespoò
orientaèní výpoèet impedance R2, X2 se musí
provést, chceme-li budit obì anteny ve správné fázi. V praxi se pak proudy a fáze dostavují
mìøením.
Pokraèování tohoto èlánku bude jeho druhá èást, která bude obsahovat návrh

Obr. 7 Vzájemná impedance dvou unipólù (vzájemná vazba)

Vyzaøovací odpor unipólu

praktických seskupení antén, hlavnì pro KV, kde bude
ukázán návrh a popis nìkolika soustav smìrových antén s pøepínáním vyzaøovacího diagramu do více smìrù.
Rovnì bude popsáno jednoduché mìøení fázování antenních soustav s popisem mìøicího zaøízení. Pøedbìnì
bude popsána soustava dvou záøièù o rozteèi l/4 a fázovì napájená o 90°, dále soustava 4 vertikálù
s pøepínáním diagramu po 90°, nebo soustava 4 vertikálù se ziskem 6,8 dB s pøepínáním diagramu o 180°.
Dále bude naznaèeno øeení lineární øady 3 nebo 5
záøièù s binomiálním napájením tj. anténní soustava
s velmi nízkými (teoreticky nulovými) postranními laloky.
Druhá èást tohoto èlánku bude zase souèástí nìjakého sborníku pøi pøíleitosti setkání radioamaterù
(bude-li ovem zájem).

Obr. 8 Vyzaøovací odpor unipólu

Digitální barometr
Radek Václavík, OK2XDX
Zatím jsem se ve svém volném èase zabýval pouze pøíjmem meteorologických snímkù ze satelitu, ale i na zemi se
dá mìøit a zkoumat spousta zajímavých dat. Proto jsem se
rozhodl postavit si s kamarádem malou meteorologickou stanici, která umí mìøit základní údaje o povìtrnostní situaci. Její
popis najdete v budoucnu na stránkách PE AR.
Jednou ze základních meteorologických velièin je atmosférický tlak. K jeho mìøení se dají na trhu koupit rùzná èidla.
Já si vybral od firmy Motorola s oznaèením MPX4115A. Jedná
se o velmi ikovnou souèástku pro mìøení absolutního tlaku.
Obvod na sobì integruje vlastní èidlo, výstupní zesilovaè
a obvody pro teplotní kompenzaci. Mùe být pouíván v rozsahu teplot 40 a 125 °C a je urèen pro stavbu výkomìru,
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE '99

Obr. 1 Vnitøní uspoøádání tlakového èidla
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rùzná prùmyslová øízení nebo pro meteorologickou stanici.
Vnitøní uspoøádání obvodu je patrné z obr. 1. Ze základních
údajù vybírám:
Napájecí napìtí: 4,855,35 V (typ. 5,1 V)
Odbìr proudu: typ. 7 mA
Èasová odezva: 1 ms
Tlakové èidlo lze pøímo pøipojit k AD pøevodníku napojeném na mikroprocesor s displejem. To sice pøináí komfort
a monost rùzného zpracování dat, nicménì zapojení není
jednoduché a vyaduje programování mikroprocesoru, co
mùe nìkteré zájemce odradit. Odkouel jsem jednoduché zapojení jako doplnìk k digitálnímu multimetru, viz obr. 2. Ten
pøímo zobrazuje hodnotu atmosférického tlaku (kdy si odmyslíme desetinnou teèku) v hPa.

Obr. 2 Schéma zapojení barometru
Citlivost èidla je 45,9 mV/kPa a výstupní napìtí je urèeno
vztahem Vout = Vs(0,009 . P  0,095) + chyba. Pro støední
hodnotu tlaku 1000 hPa vychází pøi napájecím napìtí (Vs)
5,1 V, Vout 4,1 V. Pokud tedy výstupní napìtí zesílíme cca
2,2× a posuneme napìovì na vhodnou hodnotu, mùeme
z mìøicího pøístroje odeèítat pøímo hodnotu atmosférického
tlaku.
První dva operaèní zesilovaèe zesilují signál 2,2× a stejnosmìrnì posouvají výstupní signál tak, aby pøi tlaku 1000 hPa
bylo výstupní napìtí právì 10,00 V (nastavení se dìje pomocí
P1). Poslední zesilovaè slouí jako komparátor a LED indikují
vysoký a nízký tlak. Rozhodovací úroveò se nastavuje pomocí R8. Celý barometr je napájen z jednoduchého
stabilizovaného zdroje 1218 V. Zapojení je navreno tak, e
nepotøebuje záporné napájení.
K pouitým souèástkám asi jen tolik, e celé zaøízení je
urèeno pro pouití pøi stálé pokojové teplotì. Pro pøesnìjí
vyuití by bylo vhodné pouít precizní referenèní zdroj (typu
bandgap) a kvalitní operaèní zesilovaè. Pro popsané pouití
vyhoví obyèejná 78L05ka a témìø libovolný zesilovaè. Trimry
R6 a R8 by mìly být víceotáèkové (napøíklad Spectrol), protoe potøebujeme pøesnì nastavit napìtí na desítky mV. LED
diody lze pouít napøíklad ve tvaru ipek apod.
Ploný spoj byl navren jako doplnìk k digitálnímu multimetru FLUKE, ze strany spojù jsou pøipájeny banánky, které
se zasouvají pøímo do mìøicích svorek pøístroje. Jeho výkres

Obr. 3 Výkres ploného spoje
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je na obr. 3 a osazovací výkres na obr. 4. Nìkdo mùe na výstup pøipojit ruèkové mìøidlo s ocejchovanou stupnicí a získá
tak pøesný barometr.
Vlastní oivení je jednoduché. Pøi pouití kvalitních souèástek musí zapojení pracovat po prvním pøipojení napájení.
Nesmíme zapomenout osadit 2 drátové propojky. Je nutné vak
nakalibrovat výstupní úroveò, nejlépe s profesionálním barometrem. Máme-li jej k dispozici, staèí trimrem R6 nastavit
správný údaj na multimetru. Trimrem R8 se poté nastaví rozhodovací úroveò nízkého a vysokého tlaku, napøíklad
1000 hPa. Druhou moností kalibrace je nastavit výstupní napìtí kolem 10 V a zapamatovat si jeho hodnotu ve 14:00 hodin.
Poté je nutné sledovat zprávy o poèasí na ÈT1 v 18:00, kde
jsou udávány namìøené hodnoty tlaku v rùzných místech ÈR.
Staèí si zapamatovat údaj
z nejbliího mìsta a trimrem
R6 posunout údaj správným
smìrem. Kdo má dostupný internet, mùe zkusit http://
www.meteopress.cz/meteodat/
aktualcr.htm.
Jednou nevýhodou barometru je cena vlastního èidla, která
se pohybuje kolem 900 Kè. Ve
vìtím mnoství (25 ks min.) se
dá se zakoupit u firmy MacroWeil v Praze, kusové mnoství
Vám stejnì jako stavebnici èi
ploný spoj nabídne firma
EMGO, Areál VÚH, 73951
Dobrá, email emgo@iol.cz. Je
potøeba si uvìdomit, e èidlo
pøedstavuje výrobnì pomìrnì
sloitou mechanicko-elektronickou souèástku, která obsahuje
i pøesnì definované vakuum.
Samotné vyuití zaøízení snad není potøeba vysvìtlovat.
Ideální je spojit jej s modulem digitálního voltmetru, který se
dá bìnì zakoupit. Dostanete tak plnohodnotný barometr.
Mùe napomoci pøedpovìdi poèasí, upozorní citlivé osoby na
zmìny tlaku, pøi úpravì zapojení jej mùete pouít i jako výkomìr do svého osobního letadla. Upozornìní pro uivatele:
Prudký pokles tlaku, spojený s podezøele silným vìtrem za
okny a létajícími pøedmìty, mùe znamenat tornádo......

Seznam souèástek:
R1R3, R5
R4
R7
R6, R8
C1
C2C4
IC1
IC2
D1, D2
D3, D4
X1

100 kW
220 kW
1k (dle LED)
100 kW, víceotáèkový trimr SPECTROL
1nF
100 nF
MC34074AP (4 násobný pøesný operaèní zesilovaè, jednoduché napájení)
MC78L05
LED, nízkopøíkonová svítivá dioda
KA206 (univerzální Si dioda)
MPX4115A

Obr. 4 Osazovací výkres barometru
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Ve vydavatelství AMARO spol. s r. o. vychází èasopis,
navazující na dlouholetou tradici èeskoslovenských
èasopisù pro radioamatéry, nazvaný

Praktická elektronika

A Radio

Dostáváte s ním do rukou kadý mìsíc osmdesát (i více) stránek zajímavého ètení a konstrukèních návodù z radiotechniky i ostatních oborù elektroniky:

l Novinky na naem trhu: radiostanice, telefony, faxy, televizory,
pøijímaèe, elektronické fotoaparáty, kamkordery.
l Rùzné konstrukèní návody pro vyuití ve vaem ham-shacku
i vech ostatních vaich nemovitostech i movitostech: doplòky
k transceiveru, mìøicí technika, antény, zabezpeèovací technika atd.
l Zajímavosti z radioamatérského svìta: radioamatérské expedice, kalendáøe a podmínky radioamatérských soutìí, zprávy
z IARU a z Èeského radioklubu.

l CB report: technické i provozní informace pro pøíznivce pásma
obèanských radiostanic.
l Z dìjin radiotechniky nejstarích i novìjích v rubrice Rádio
Nostalgie, informace o technice military radio.
l Devìt stran pravidelná pøíloha Computer hobby: multimédia,
volnì íøené programy, novinky od firmy Microsoft, komunikace mezi
poèítaèi, hardwarové doplòky.
l Rozsáhlá inzertní pøíloha pravidelnì vyuívaná nìkolika desítkami naich i zahranièních firem, podávající ucelený pøehled o nabídce zboí i slueb na trhu radiokomunikaèní, telekomunikaèní,
mìøicí a výpoèetní techniky.

Adresa redakce:
Praktická elektronika A Radio
Radlická 2
150 00 Praha 5
tel: (02) 57 31 73 11
tel./fax: (02) 57 31 73 10
E-mail: a-radio@login.cz
Internet: http://www.spinet.cz/aradio
Jako ilustrace pro tuto stranu byly pouity kresby z QSL lístkù tìchto stanic: G3XID, G4YEC, SM2EZE a YA5RG.
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HCS komunikaèní systémy s. r. o.
Vá dodavatel radiostanic.
Kompletní sortiment ICOM.
Plná záruka 2 roky.
Výhodné ceny, záruèní
i pozáruèní servis
v autorizovaném pracoviti.
K nákupu pøes 50 000 Kè
poskytujeme zdarma
dopravu do domu.
Vechny stanice jsou
schváleny pro provoz v ÈR.

ZÁRUKA 2 ROKY
Telefon (02) 444 00 968
GSM
(0602) 21 61 35
Fax
(02) 401 69 54
Na abatce 4, 143 00 Praha 4
73 de OK1VUM
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Knihy nakladatelství BEN - technická literatura
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Prodejní místa nakladatelství BEN - technická literatura:
centrála: Vìínova 5, 100 00 PRAHA 10, fax (02) 782 27 75 (pouhých 200 m od stanice metra Stranická)
zásilková sluba tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, prodejna a distribuce tel. (02) 782 02 11, 781 84 12
PRAHA 1, Jindøiská 29, tel. (02) 24 39 83 87 (v prodejním centru poèítaèové firmy ZEOS u Jindøiské vìe)
HRADEC KRÁLOVÉ, Malé námìstí 6, tel. (049) 5511408
PLZEÒ, sady Pìtatøicátníkù 33, tel. (019) 223 574
BRNO, Cejl 51, tel. (05) 45 24 23 53.
Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz
SLOVENSKO: ANIMA, spol. s r. o., Tyrovo nábr. 1, 040 01 Koice, tel. (095) 6003225, e-mail: anima@dodo.sk

PØIPRAVUJEME:
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Vekerá technická a poèítaèová
literatura pod jednou støechou
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