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Váení ètenáøi,

Váení ètenáøi,

Dostává se vám do rukou dalí z øady sborníkù vydávaných pøi pøíleitosti radioamatérských setkání v Holicích.
Nejen setkání, ale i sborník má ji 13. poøadové èíslo. Ji
pøi prvním setkání v roce 1990 jsme toti vydali malý sborníèek formátu A5.
Letos u poètvrté se ujal pøípravy a hlavnì shánìní
autorù a pøíspìvkù Radek OK2XDX. Jemu pøedevím
musí patøit dík ètenáøù i poøadatelù za toto dílo.
I kdy se zpoèátku zdálo, e prameny èlánkù jsou vyèerpány, Radkovi se opìt podaøilo shromádit pøíspìvky
z celého spektra radioamatérské èinnosti. Jak se ukazuje, tak magické èíslo 13 není neastné, protoe pøíspìvkù
je co do celkového poètu i do rozsahu stránek opìt o nìco
více, ne vloni.
Je samozøejmì potìitelné, kdy se najde dostatek
tìch, kteøí se o své vìdomosti chtìjí podìlit s ostatními.
Navzdory tomu, e kadý ètenáø vyuije jen èást sborníku, vìøíme, e i v letoním roce budete spokojeni
a najdete zde nìco potøebného.
Pøeji tedy vem ètenáøùm Sborníku, aby jim pomohl
rozíøit jejich obzor a pøinesl nová pouèení a informace,
které vyuijí pøi provozování naeho spoleèného koníèka  radioamatérství.

Konèí období dovolených a kolních prázdnin a my se scházíme na ji 13. radioamatérském setkání v Holicích.
Radioamatérská èinnost je záliba zaloená na komunikaci
mezi lidmi, mezi námi radioamatéry. K této komunikaci pak
v posledních letech pøispívají i tato setkání. Na nich se ti, kteøí
se znají z radioamatérských pásem, osobnì setkávají a vymìòují si své zkuenosti.
Potìitelná je nejen úèast radioamatérù, ale i tìch prodejcù,
kteøí zajiují monost nákupu radioamatérských zaøízení i jednotlivých souèástí. Ti to nemají v mnohých pøípadech lehké, nebo
prodej ekonomicky zajímavých zaøízení ji poklesl a tak jejich úèast
je vìtinou pro nì ztrátová. S tím se pak musí vyrovnávat i poøadatel, který nemá v zásobì prostøedky, ze kterých by mohl setkání
dotovat. Podíváme-li se tøeba k nejbliím sousedùm do Rakouska, setkání v Laa je nyní organizováno kadé dva roky a vstupné
na známé HAM-Radio v Nìmecku kadým rokem stoupá.
Dovolte mi, abych vás vechny, kteøí jste na toto ji tøinácté
Mezinárodní setkání radioamatérù Holice 2002 pøijeli, pozdravil
jménem Rady Èeského radioklubu i jménem svým a popøál vám
pøíjemný pobyt na tomto setkání. Zahranièním úèastníkùm pak
pøeji i pøíjemný pobyt v Èeské republice.
Na závìr bych pak chtìl podìkovat vem organizátorùm,
kteøí nám toto setkání pod vedením Svety OK1VEY, pøipravili.
Jde o usilovnou nejen organizátorskou èinnost, která pøináí
mimo jiné i pouèení a nové informace nám vem.
Vìøím, e holická setkání budou i nadále pokraèovat, nebo
od svých poèátkù vstoupilo do podvìdomí naich a v poslední
dobì i zahranièních radioamatérù. Mnozí z nás si ji nedovedou
pøedstavit, e by se v Holicích nenael kolektiv nadencù, který
tato setkání pøipravuje. Na druhé stranì si vak musíme uvìdomit, e Sveta OK1VEY, oslavil v tomto roce ji 70. narozeniny.
I touto cestou, jménem nás vech, bych mu chtìl tedy popøát,
aby se ve zdraví a síle mohl této èinnosti vìnovat jetì øadu let.

Svetozar Majce OK1VEY
øeditel setkání

Ing. Milo Prostecký, OK1MP
pøedseda ÈRK

Vydal RADIOKLUB HOLICE
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Jak posílat elektronický deník ze závodu VKV
Zdenìk Mike, OK1XHI
Od 1. 1. 2000 platí nové Veobecné podmínky závodù na VKV. Podle bodu 14 tìchto podmínek je mono
posílat deník ze závodu také v elektronické podobì.
Jak v takovém pøípadì postupovat a èeho se vyvarovat, popisují následující øádky.
Formát dat je jednoznaènì urèen doporuèením IARU.
Jedná se o formát EDI. Jiné formáty nemohou být akceptovány a stanice, která zale data v jiném formátu nebude
hodnocena. Toto je vìc zásadního významu, protoe vyhodnocovatel nemá povinnost a vìtinou ani prostøedky
pro konverzi dat z jiných formátù. Dnes ji existuje øada
závodních deníkù nebo pomocných programù, které dokáí vygenerovat deník ze závodu ve formátu EDI.
Pøi posílání deníku ze závodu máme v podstatì tøi
monosti jak dopravit data k vyhodnocovateli:
1. pouít elektronickou potu e-mail,
2. poslat vyhodnocovateli disketu,
3. poslat data sítí packet radia.
Ad 1. Pøi pouití e-mailu nebývají vìtinou ádné potíe  lze jen doporuèit. Deník polete jako pøílohu.
Ad 2. Pokud se rozhodnete poslat svá data vyhodnocovateli na disketì, umístìte soubor na disketu alespoò
tøikrát (do rùzných adresáøù). Disketa je relativnì nespolehlivé médium a pøi pokození jednoho souboru lze èasto
bez problémù pouít druhý  záloní. Pøi posílání je nejvhodnìjí pouít speciální obálku na posílání disket. Je
uvnitø polstrována bublinkami. Disketu pøed pouitím
øádnì zformátujte (pouijte úplný formát).
Ad 3. Pøi posílání dat sítí PR pouívejte pouze pøenos
BIN nebo 7plus. Posílání deníku textovou formou je velmi
nevhodné jak pro bezpeènost (ztrátu) pøenáených dat,
tak pro pozdìjí zpracování vyhodnocovatelem. S výhodou lze pouít dávkový soubor M7BS.BAT, který vytvoøení
souboru pro pøenos BIN nebo 7plus znaènì zjednoduuje. Je ke staení na PR, napsal jej DH1PN a do èetiny
pøeloili OK2BSP a OK2JPW. Program obsahuje i podrobný návod jak jej pouívat. Vøele doporuèuji!
Pøi poslání dat e-mailem a po síti PR vám vyhodnocovatel potvrdí pøíjem deníku. Titulní strana se pøi posílání
jen elektronického deníku v papírové formì neposílá. Takté samotné èestné prohláení se zvlá neposílá. Formát
EDI sice èestné prohláení neobsahuje, ale program, ze
kterého se pak deníky tisknou, toto prohláení a titulní
stranu generuje na základì údajù v EDI souboru.
Soubor pojmenujte takto:
YYXXXXXX.EDI
YY  soutìní kategorie dle Veobecných podmínek
pro závody na VKV (arabské èíslice).
XXXXXX  znaèka stanice pouitá v závodì (bez portable).
Napøíklad:
01OK1XHI.EDI
Pokud pouijete takové oznaèení souboru, výraznì tím
zrychlíte vyhodnocení závodu.
Samotnou kapitolou jsou papírové deníky, které jsou
vytitìné pomocí tiskárny PC. Pokud u data ze závodu
máte v PC, je nesmyslné je vytisknout a poslat je jako
papírový deník. Jestlie data opisujete z papírového deSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

níku po závodì do PC pomocí nìjakého TXT editoru, pouijte radìji nìjaký závodní program (napø. Locator, Vusc
nebo jiný, který dokáe vygenerovat EDI soubor). Má to
nìkolik výhod. Jednak vám program spoèítá vzdálenosti,
kontroluje tupláky a v neposlední øadì mùete deník poslat elektronicky. Uetøíte peníze a práci nejen sobì.

Formát dat souboru EDI
Formát EDI je urèen pro pásma vyí ne 30 MHz.
EDI je textový formát vhodný k elektronickému pøenosu.
Soubor EDI je rozdìlen na tøi èásti, které jsou uvozeny
identifikátory v hranatých závorkách.
První èástí jsou základní informace uvozené
[REG1TEST;1]. Druhou èástí je pole moných poznámek
[Remarks] a tøetí èástí je pole spojení [QSORecords;Nr].
Záznamy, které nejsou ve volném formátu, mohou
obsahovat jen velká písmena a celoèíselné hodnoty. Struktura záznamu je uvedena dále, záznamy ve volném
formátu jsou oznaèeny hvìzdièkou.
[REG1TEST;1] Identifikace souboru;verze souboru
*TName=Jméno závodu
TDate=Poèáteèní;koneèné datum závodu RRRRMMDD
PCall=Znaèka pouitá v závodì
PWWLo=Pouitý lokátor
PExch=Výmìnný kód
*PAdr1=Adresa soutìního stanovitì - 1 øádek
*PAdr2=Adresa soutìního stanovitì - 2 øádek
*PSect=Soutìní kategorie (pouívat arabské èíslice)
PBand=Pouité pásmo
PClub=Èlenský radioklub
*RName=Jméno a pøíjmení odpovìdného operátora
RCall=Znaèka odpovìdného operátora
*RAdr1=Adresa odpovìdného operátora - 1 øádek
*RAdr2=Adresa odpovìdného operátora - 2 øádek
*RPoCo=PSÈ odpovìdného operátora
*RCity=Mìsto odpovìdného operátora
*RCoun=Stát odpovìdného operátora
*RPhon=Telefonní èíslo odpovìdného operátora
*RHBBS=Domácí BBS odpovìdného operátora
*MOpe1=Ostatní operátoøi - 1 øádek, oddìlení støedníkem
*MOpe2=Ostatní operátoøi - 2 øádek, oddìlení støedníkem
*STXEq=Popis zaøízení TX
*SPowe=Pouitý výkon vysílaèe [W]
*SRXEq=Popis zaøízení RX
*SAnte=Pouitá anténa
*SAntH=Výka antény nad zemí [m];výka antény nad moøem [m]
CQSOs=Poèet platných spojení;násobiè
CQSOP=Poèet bodù za spojení
CWWLs=Poèet lokátorù;bonus za nový lokátor;násobiè
CWWLB=Poèet bodù za velké ètverce
CExcs=Poèet výmìnných kódù;bonus za nový kód;násobiè
CExcB=Poèet bodù za výmìnné kódy
CDXCs=Poèet zemí DXCC;bonus za novou zemi;násobiè
CDXCB=Poèet bodù za nové zemì
CToSc=Celkový poèet bodù
CODXC=Znaèka;lokátor;vzdálenost - ODX
[Remarks] Poznámka
* Øádky pro poznámky (neomezeno)
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[QSORecords;Poèet zaznamenaných spojení]
Date (Datum);Time (Èas);Call (Znaèka);Mode code (Druh
provozu); Sent-RST (Vyslaný-RST);Sent-QSO number (Vyslané
èíslo spojení); Received-RST (Pøijatý-RST);Received-QSO
number (Pøijaté èíslo spojení);Received exchange (Pøijetí
výmìnného kódu);Received-WWL (Pøijatý lokátor);QSO- point
(Poèet bodù za spojení); New-Exchange-(N) (Nový výmìnný
kód-(N));New-WWL-(N) (Nový lokátor-(N));New-DXCC-(N) (Nová
zemì DXCC-(N)); Duplicate-QSO-(D)(Duplicitní spojení-(D))
Mezi jednotlivými polokami se pouívá jako oddìlovaè støedník (;). Vechny poloky spojení musí být zapsány
na jedné øádce, maximální poèet znakù na øádce je 75.
Chybné (neúplné) spojení je zapsáno v poli Call zápisem ERROR.
Struktura zápisu:
Poloka
Formát
Max. délka
Date =
RRMMDD 6 zn.
6
Time =
HHMM 4 zn.
4
Call =
3 a 14 zn.
14
Mode code =
0 nebo 1 zn.
1
Sent-RST =
0, 2 nebo 3 zn.
3
Sent QSO number = 0, 3 nebo 4 zn.
4
Received-RST =
0, 2 nebo 3 zn.
3
Received QSO num. = 0, 3 nebo 4 zn.
4
Received Exchange = 0, 1 nebo 6 zn.
6
Received WWL =
0, 4 nebo 6 zn.
6
QSO points =
1 a 6 zn.
6
New-Exchange =
0 nebo 1 zn.,N pro nový
1
New-WWL =
0 nebo 1 zn.,N pro nový
1
New-DXCC =
0 nebo 1 zn.,N pro novou
1
Duplicate-QSO =
0 nebo 1 zn.,D pro tuplák 1
Zápis druhu provozu:
Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Druh provozu
TX
RX
jiný
jiný
SSB
SSB
CW
CW
SSB
CW
CW
SSB
AM
AM
FM
FM
RTTY
RTTY
SSTV
SSTV
ATV
ATV

Doporuèený zápis pouitého pásma:
Kmitoèet
5054 MHz
7070,5 MHz
144148 MHz
430440 MHz
12401300 MHz
23002450 MHz
34003600 MHz
56505850 MHz
10,010,5 GHz
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PBand
50 MHz
70 MHz
144 MHz
432 MHz
1,3 GHz
2,3 GHz
3,4 GHz
5,7 GHz
10 GHz
VEOBECNÉ INFORMACE

24,024,25 GHz
47,047,2 GHz
75,581 GHz
120120 GHz
142148 GHz
241250 GHz

24 GHz
47 GHz
76 GHz
120 GHz
144 GHz
248 GHz

Pøíklad souboru ve formátu EDI:
[REG1TEST;1]
TName=I.Subregionalni zavod 2002
TDate=20000304;20000305
PCall=OK1KHI
PWWLo=JO70UR
PExch=
PAdr1=Snezka
PAdr2=
PSect=2
PBand=144 MHz
PClub=
RName=STANISLAV HLADKY
RCall=OK1AGE
Radr1=Masarykova 881
Radr2=
RPoCo=252 63
RCity=Roztoky u Prahy
RCoun=Czech Republic
RPhon=+420 2 20910579
RHBBS=OK0NF
MOpe1=OK1FBI;OK1XHI
Mope2=
STXEq=FT225RD
SPowe=25
SRXEq=
SAnte=F9FT
SAntH=20;1602
CQSOs=11;1
CQSOP=8810
CWWLs=9;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=8;0;1
CDXCB=0
CToSc=8810
CODXC=OY9JD;IP62OA;1851
[Remarks]
Bìhem závodu jsme byli neustále rueni stanicí OK1YYY.
Podmínky byly celkovì podprùmìrné.
[QSORecords;13]
950304;1445;OZ9SIG;1;59;001;59;006;;JO65ER;598;;N;N;
950304;1508;DJ3QP;1;55;002;59;095;;JO42FB;524;;N;N;
950304;1510;DG5TR;1;53;003;53;006;;JO42LK;503;;;;
950304;1544;OZ8RY/A;1;56;004;57;010;;JO66HB;627;;N;;
950304;1553;OZ1AOO;1;59;005;59;001;;JO65FR;596;;;;
950304;1603;ERROR;2;;006;000;;;;0;;;;
950304;1641;LA2AB;1;59;007;59;057;;JO59FV;1070;;N;N;
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950304;1646;SM5BSZ;1;55;008;59;057;;JO89IJ;965;;N;N;
950304;1730;SK6NP;2;559;009;539;029;;JO68MB;833;;N;;
950304;1736;OH1MDR;4;559;010;59;559;;KP01VJ;1242;;N;N;
950304;1739;OY9JD;3;55;011;559;021;;IP62OA;1851;;N;N;
950304;1826;OZ9SIG;1;59;012;59;006;;JO65ER;0;;;;D
950304;1830;OK1FOX;1;55;013;58;023;;JO70UR;1;;N;N;
Uvedená data jsou pouze ilustrativní a snaí se popsat co nejvíce typù spojení. Soubor EDI je v podstatì
textový soubor a proto je moné a také úèelné ho prohlíet a editovat bìným textovým ASCII editorem. Jako
vhodné lze doporuèit editory v hojnì rozíøených diskových managerech napø. M602 nebo Norton. Ve Windows
lze pouít napøíklad aplikaci Poznámkový blok. Jako nevhodné jsou textové editory typu T602 nebo Word, které
bez dalích opatøení vkládají do editovaných souborù
velké mnoství pomocných znakù a v podstatì je pro nae
úèely znehodnotí. Po otevøení souboru v editoru mùeme
chybìjící informace doplnit nebo chybné opravit. Lze doporuèit jen editaci dat (øádkù) ve volném formátu (viz
výe  jsou oznaèeny hvìzdièkou).
Dalí kontrola dat je moná pouitím programu
PRINT.EDI od OK1CDJ a OK1CDK, kteøí pracují na balíku
programù pro vyhodnocování závodù VKV. Pomocí tohoto
programu je moné vytisknout deník v takovém formátu, v
jakém ho kontroluje vyhodnocovatel. Deník je moné vytisknout pøímo na tiskárnì nebo výhodnìji do souboru, pak
jej zkontrolovat a pøípadnì v EDI souboru uèinit patøièné
opravy. Program se spoutí z pøíkazové øádky takto:
PRINTEDI.EXE SOUBOR.EDI LPT1 pøi tisku na tiskárnì
PRINTEDI.EXE SOUBOR.EDI SOUBOR.TXT pøi pøevodu do souboru
Za SOUBOR.EDI dosadíte jméno vaeho EDI souboru. Pozor! V EDI souboru nesmí být první øádek prázdný,
jinak program printedi ohlásí chybu. Vzniklý soubor TXT

mùete opìt prohlíet v bìných editorech. Program by
mìl být dostupný v síti PR. Omlouvám se za moná a
pøíli podrobný popis pro nìkoho moná triviálních vìcí,
ale vìøte, e se neustále opakují stejné nepøesnosti
a chyby. Nìkdy jsou to drobnosti, nìkdy závanìjí nedostatky. Ne kadý program, který generuje formát EDI
pracuje úplnì korektnì. Následná kontrola je tedy velmi
dùleitá. V øádku kategorie (Psect) pouívejte pro oznaèení arabské èíslice. Pokud chcete poslat deník pouze
pro kontrolu, zapite v øádku kategorie slovo Check.
Podrobný popis formátu EDI lze najít v síti PR a podrobnìjí pøeklad naleznete v èasopisu Radio 910/98
v èlánku Elektronické deníky od OK1DUO, ze kterého
jsem èerpal i já. Ve lze najít samozøejmì i na Internetu.
Na závìr jetì pøipomínám bod 18 Veobecných podmínek závodù na VKV:
Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronické podobì a svým deklarovaným výsledkem se øadí
do sedmého místa v kategorii, má právo vyhodnocovatel
poádat o zaslání deníku v elektronické podobì. Pro formát deníku platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na
adresu vyhodnocovatele doruèen do 10 dnù od vyádání. V opaèném pøípadì nemusí být tato stanice v závodì
hodnocena.
Pokud budete posílat deník v papírové formì, rád bych
vás upozornil na doporuèení IARU  pouívání nové titulní strany soutìního deníku ze závodu VKV.
Výe uvedené informace jsou zkuenosti vyhodnocovatele I. subregionálního závodu  radioklubu OK1KHI.
Pokud si nebudete nìèím jisti, rád se pokusím na vae
dotazy odpovìdìt.
Vekeré dotazy prosím na OK1XHI@OK0NF nebo
e-mail Mikes@dkv.pha.cdrail.cz.

Zasílání hláení do VKV-PA
Bedøich Jánský, OK1DOZ
VKV-PA vyhodnocuje radioklub OK1KPA a odpovìdný vyhodnocovatel je Mirek OK1MNI. Hláení lze zasílat
elektronicky nebo potou na korespondenèním lístku.
Adresy na zasílání:
Packet radio: Na OK1KPA (nepite BBS). Na konec
hláení na samostatný øádek napite /ack, potom cílová
BBS potvrdí e se MSG uloila do boxu OK1KPA. Po pøeètení hláení od nás dostanete potvrzení. V pøípadì
chybného hláení zasíláme místo potvrzení ádost o opravu, proto si obì potvrzení hlídejte. Èasto se nám potvrzení
vrací, protoe stanice má patnì nastavenou BBS.
e-mailem: Na ok1kpa@qsl.net. Odtud máme pøesmìrování na paket, proto nepouívejte diakritiku a nezasílejte
ádné pøílohy.
U obou zpùsobù je nejvhodnìjí pouívat program
Generátor hláení. Poleme vám ho na vyádání, nebo
je ke staení na WEB stránkách volny.cz/ok1kpa. Program obsahuje podmínky øady OK závodù.
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Pøípadné zmìny v podmínkách uvedených závodù,
nebo zmìnu vyhodnocovatele zalete na OK1XPH. Adresa je v textu Generátoru hláení, aby zmìny
aktualizoval. Kdo má PC, který neumoòuje pouívaní
Generátor hláení, zasílejte text bez diakritiky a nezapomínejte na èestné prohláení. Hláení zasílejte jen na
uvedené adresy. Na zpracování a stahovaní se podílí nìkolik operátorù. Písemné dotazy na OK1MNI,
elektronickou potu na OK1KPA. Na tyto adresy zasílejte
i pøípadné reklamace. Hláení zasílejte jen jedním zpùsobem (jedno hláení v jednom mìsíci). Generátor hláení
umí tabulku a pro pìt stanic. V pøípadì, e nìkterý program dìlá pøímo hláení (napø. od OK1DUO) a posíláte
hláení pro více pásem nebo stanic, tak to v editoru spojte a zalete ve v jednom hláení. Dostáváme i tøi
samostatná hláení od jedné stanice za tøi pásma
Potou: Nejlépe na korespondenèním lístku na adresu:
Miroslav Nechvíle
U Kasáren 339
533 03 Daice v Èechách
VEOBECNÉ INFORMACE
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Diplomy DIG po pøechodu západní
Evropy na Euro
Zdenìk Øíha, OK1AR
V souvislosti s pøechodem západní Evropy na jednotné platidlo  Euro  se zmìnily i poplatky za vydávaní
diplomù. Nìkteré z nich uvede zcela jistì ve svém pøíspìvku Jirka, OK2QX. O poplatcích za diplomy vydávané
klubem a sekcemi DIG, zároveò s aktuálními adresami
manaerù jednotlivých diplomù, by vás mìl seznámit tento pøíspìvek.
Èlánek vlastnì navazuje na sborník ze setkání v Holicích v roce 1993 (Radioamatérské diplomy a DIG)
a sborník z roku 1995 (Diplomy za koruny). Zde uvedu
pouze podmínky diplomù vydávaných a po roce 1995
a aktualizované podmínky èeského diplomu W-DIG-OK.
Podmínky ostatních DIG diplomù najdete ve výe zmínìných sbornících.

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
OK1MQY, Ing. Erhard Mareèek, Za Chlumem 729, 418 01
Bílina.
Èleny DIG OK sekce a tím i stanicemi platnými pro
diplom jsou:
AHI 1066
OK1FKV 4865
OK1XV 4762
AKU 2000
FNX 5402
YR 0831
AL 3136
FO 5181
ZP 5817
AMU 0236
FR 0785
ZSV 5779
ANE 5143
HC 4972
ZZZ 5890
AOU 5170
HCA 5682
OK2BCH 0915
AR 0694
HJ 5624
BIQ 1219
ARD 2910
IAS 4890
BKH 1993
ARH 5888
IKE 0771
BMS 0220
AU 4934
IR 5447
BOB 2594
AW 4938
JKR 4795
BPF 1290
AXB 4861
JN 2557
BQB 0867
AYC 5108
KI 4949
BVX 3671
AYD 4868
KL 5143
BXR 5055
BA 2114
KZ 0989
FD 0902
BB 4353
LV 1794
JK 1457
CV 5257
MD 5178
ON 3943
CZ 1995
MNI 5911
PBR 5496
DCE 0095
MNV 1291
PDE 3266
DG 5146
MO 0078
PFN 3378
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DKR 3431
DLA 4958
DMM 1323
DNG 0604
DOY 5357
DRQ 5129
DVK 1996
DWC 5775
DZ 5597
EP 1545
FAU 5351
FCA 1734
FED 5159
FIW 3941
FJS 1518

MQY 5640
MTN 5200
OM 2432
RR 1994
RV 5161
SRD 5906
UGV 5780
UYL 4777
VEI 2795
VSL 5660
WU 4874
XC 0965
XN 1465
XTB 5789
XTN 5201

PJD 4877
PKY 5519
PO 4049
PSJ 1646
QA 1563
QX 1796
UXY 4732
YL 3478
ZC 5550
OK5DIG 5500
OL5DIG 5500
OK1-13188 1102
OK2-19092 3817
OK1-35556 (bude

èlenem v pøítí dny)

QSL platí bez èasového omezení a platí i QSL na bývalé znaèky èlenù.
Proto se mùete podívat i po QSL:
OK1AJN = OK1JN
OK1BLC = OK1BA
OK1FOI = OK1FO
ALQ = AL
DCW = RR
FRR = RV
AQF = MO
DDR = OM
HCH = HC
ARH = AR
DGN = DG
JIK = GR
AUJ = AU
DKW = CZ
PEG = MD
AWQ = AW
DWU = WU
OK2BJU = OK2QA
AXV = XV
FKI = KI
BYL = YL
OK4AWQ = OK1AW
Pro diplom platí i QSL od zemøelých bývalých èlenù:
OK1AEH do 01.99
OK1DMS do 12.99
OK1HP do 05.87
OK1AKM do 02.85
OK1DWE do 12.90
OK1JMW do 12.81
OK1AMV do 12.76
OK1FF do 07.84
OK1SZ do 05.96
OK1APS do 01.95
OK1GA do 04.85
OK1TJ do 05.01
OK1DKS do 08.99
OK1GR do 10.98
OK2BRR do 12.88
OK2TZ do 10.99
a do data 31.12.1992 platí i QSL následujících stanic:
OK3BG 0271 OK3EE 0251
OK3THM 4167
CAU 1519
FON 1022
TUM 4899
CFF 3678
IAG 1672
YCA 0933
CKA 2965
IF 0512
YEB 1616
CND 4124
IQ 1455
ZWX 4168
CTX 4216
MB 0707
OK3-4592 1486
EA 0140
TAY 2367
OK3-16725 2501

Podmínky novì vydávaných
DIG diplomù
DIG 30
Diplom vydávaný k 30. výroèí DIG. Platí vechna spojení navázaná po 10. 10. 1999 se èleny DIG, DIG
klubovými a DIG zvlátními stanicemi. Vydává se za 30
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spojení buï pouze SSB, nebo CW, nebo MIX. Na KV
mohou být z jedné zemì maximálnì 3 stanice, na VKV
maximálnì 3 stanice z jednoho velkého lokátoru (JO60,
JN59 apod.) ádost se seznamem QSO (QSL být nemusí) a poplatkem za vydání diplomu se zasílá na DJ1HN.

Worked DIG-SP
W-DIG-SP
Tento diplom je vydáván polskou sekcí DIG klubu. Diplom se vydává jak vysílaèùm, tak posluchaèùm, za
spojení potvrzená QSL, se èleny DIG z Polské republiky.
Diplom lze získat za spojení na KV, nebo na VKV. Vydává
se buï pouze SSB, nebo CW, nebo MIX. Pro KV diplom
musí mít OK a OM stanice 15 bodù, pro VKV diplom
5 bodù. Kadý èlen mùe být se svým èíslem zapoèítán
pouze jednou, bez ohledu na znaèku pod kterou vysílal.
Kadá SP DIG stanice platí 1 bod, dritelé trofejí, plaket a
silent key jsou za 2 body a klubové stanice (SP0DIG,
SP3DIG) jsou za 3 body. Lze zapoèítat i zahranièní èleny
DIG, vysílající z území Polska. Poplatek za vydání je 5
Euro, nebo 7 $. Manaerem diplomu je SP6BOW. Spolu
se ádostí a poplatkem se zasílá seznam QSL potvrzený
jedním èlenem DIG, nebo 2 jinými radioamatéry.

Worked DIG member Ukraine
Tento diplom vydává ukrajinská sekce DIG klubu. Diplom se vydává jak vysílaèùm, tak posluchaèùm, za
spojení potvrzená QSL, se èleny DIG z Ukrajiny. Diplom
lze získat buï jen za telegrafní spojení, nebo pouze za
spojení na VKV, nebo MIX. OK a OM stanice potøebují 20
bodù. Kadý èlen mùe být se svým èíslem zapoèítán pouze jednou bez ohledu na znaèku pod kterou vysílal. Kadá
stanice platí 1 bod, dritelé trofejí, plaket a silent key jsou
za 2 body a klubová stanice EM5DIG za 3 body. Poplatek
za vydání diplomu je 5 Euro, 9 $, nebo 10 IRC.
Manaerem diplomu je pro vechny stanice mimo
Ukrajinu DF8KY. Spolu se ádostí a poplatkem se zasílá
seznam QSL potvrzený jedním èlenem DIG, nebo 2 jinými radioamatéry.

W-DIG-R
Tento diplom vydává ruská sekce DIG klubu. Diplom
se vydává jak vysílaèùm, tak posluchaèùm, za spojení
potvrzená QSL, po 1. 5. 1996. OK a OM stanice potøebují
10 stanic. Kadý èlen mùe být se svým èíslem zapoèítán pouze jednou bez ohledu na znaèku pod kterou vysílal.
Poplatek za vydání diplomu je 7,5 Euro, 8 $, nebo
10 IRC. Manaerem diplomu je pro mimoruské stanice
OH5ZZ. Spolu se ádostí a poplatkem se zasílá seznam
QSL potvrzený jedním èlenem DIG, nebo 2 jinými radioamatéry.

Poplatky za jednotlivé DIG diplomy
Následující diplomy se vydávají jednotnì za poplatek
5 Euro nebo 10 $:
ACTIO 40
DIG-CEPT DIPLOM
DIG-DIPLOM 77
EU-PX-A
FAMILIA AWARD
GERMANY AWARD
WGLC
W-DIG-M
WDXS
IAPA
TMA
DIG 30
ZODIAK 270
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a následující
W-DIG-PA
W-DIG-OE
W-DIG-HB
W-DIG-OK
W-DIG-R
W-DIG-SP
W-DIG-Ukraine

10 IRC/5 Euro/5 $
10 Euro/10 $
7 CHF/5 $
10 IRC/5 Euro/7 $
(OK a OM stanice 50 Kè)
10 IRC/7,5 Euro/8 $
5 Euro/7 $
5 Euro/9 $

Aktualizovaný seznam manaerù
DIG diplomù
manaer CEPT diplomu: DL9HC
Wolfgang Landgraf
Weidenstr. 18, D - 68526 LANDENBURG
manaer IAPA a WDXS: DL8JS
Walter Hymmen
Postfach 19 25, D - 32219 BÜNDE
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
manaer W-DIG-M a doplò. známek: DH1PAL
Werner Theis
Luxemburger Str. 19, D - 53881 EUSKIRCHEN
manaer EU-PX-A a doplò. známek: DJ8VC
Alfons Niehoff
Ernst-Hase-Weg 6, D - 48282 EMSDETTEN
manaer Germany Award: DL6YBY
Uwe Lusmöller
Postfach 10 02 50, D - 45713 HALTERN
manaer DIG trophy, CW a UKW plaketa: DL9XW
Hans-Peter Günther
Postfach 14 06, D - 48504 NORDHORN
manaer Zodiak 270: DL4BO
Ingrid Weckmann
Alte Reihe 28, D - 27313 DÖRVERDEN
manaer diplomu DIG 30: DJ1HN
Hubertus Golz
Dörpstroot 16, D - 21709 BOSSEL
manaer DIG závodù a soutìí: DF2KD
Karl-Dieter Heinen
Postfach 221, D - 53922 KALL
pøedseda DIG sekce HB a manaer W-DIG-HB: HB9DDZ
DIG Sektion Schweiz
Postfach 217, CH - 5080 LAUFENBURG
pøedseda DIG sekce OE a manaer W-DIG-OE: OE3HCS
Horst Nurschinger
Agnesstr. 51/4/7, A - 3400 KLOSTERNEUBURG
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pøedseda DIG sekce OK: OK1AR
Zdenìk Øíha
Partyzánská 94, CZ - 441 01 PODBOØANY

manaer diplomu W-DIG-UKRAINE: DF8KY
Karl-Josef Mauel
Hielig 24, D - 53947 NETTERSHEIM

manaer diplomu W-DIG-OK: OK1MQY
Ing. Erhard Mareèek
Za Chlumem 729, CZ - 418 01 BÍLINA

pøedseda DIG sekce Ruska: UA1DJ
Boris Gnousov
P.O.BOX 773 197046 ST. PETERBURG, RUSSIA

pøedseda DIG sekce PA: PE1DAM
Arno Wildeboer
Kempenland 13, NL - 8302 MT EMMELOORD

manaer diplomu W-DIG-R: OH5ZZ
P.O.BOX 64 FIN - 53101 LAPPENRANTA

manaer diplomu W-DIG-PA: PE1NIE
Gerard R. Boomsma
Beemsterstraat 430, NL - 1024 BR AMSTERDAM
pøedseda DIG sekce Ukrajiny: UY5AA
Igor Mokhov
P.O.BOX 8, 244014, SUMY-14, UKRAINE

pøedseda DIG sekce Polska
a manaer W-DIG-SP: SP6BOW
Augustyn Wawrzynek
ul. Korfantego 5 B/1 PL - 47 232 KEDZIERZYN-KOZLE 12
Dalí informace mùete získat v krouku DIG a zpravodajství OL5DIG, které se konají kadé první pondìlí
v mìsíci od 16:00 UT na kmitoètu 3,770 MHz + QRM,
nebo v rubrice DIG, ve vech èeských boxech PR, pøípadnì dotazem u OK1AR.

Seznam pouívaných lokálních kmitoètù
Milan Stejskal, OK1IF
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
BANSKÁ BYSTRICA
BEROUN
BLATNÁ
BRNO
BRNO
BROUMOV
BRUNTÁL
ÈESKÁ LÍPA
ÈESKÁ TØEBOVÁ
CHLUMEC NAD CIDLINOU
CHROPYNÌ
CHRUDIM
DÌÈÍN
DOMALICE
DVORCE NA MORAVÌ
DVÙR KRÁLOVÉ
HOLICE
HOLYOV
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
JABLONEC/NISOU
JESENÍK
JINDØICHÙV HRADEC
JIHLAVA
KARLOVY VARY
KOLÍN
KOICE
KRNOV
LANKROUN
LIBEREC
LITOMEØICE
MÌLNÍK

8

145575, 433575
145500
145575
145525
145575, 433500
145450
145525
145575
145550
145525
145575
145500
145225
145400
145400, 145325
145525
145475
145375
145325
145450
145262.5
145525, 145400
145300, 433400
145525
145550, 433550
145550, 145500, 433500
145575
145575, 145450
145525, 145575
145537.5, 433825
145550, 145475, 433550
145500
145300
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starí HAMs
mladí HAMs
SKEDY 18.30 SEC
SKEDY OD 20.00 SEC
SKEDY PO 19.45 SEC

OK1KQJ a èlenové
SKEDY OD 21.30 SEC

SKEDY PO 19 SEC

CTCSS 127.3 Hz

pøátelé OK1OHK

SKEDY OD 20.00 SEC
pøátelé OK1KTW

SKEDY 18.30 SEC
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MÌSTEC KRÁLOVÉ
MLADÁ BOLESLAV
MORAVSKÁ TØEBOVÁ
NÁCHOD
NERATOVICE
NOVÁ PAKA
NOVÉ MÌSTO / VAHOM
NOVE MÌSTO NA MORAVÌ
NOVÝ BOR
NOVÝ JIÈÍN
NOVY JIÈÍN
OTROKOVICE
PARDUBICE
PIEANY
PLZEÒ
POLICE NAD METUJÍ
POPRAD
PRAHA
PRAHA
PØEROV
PÚCHOV
ROUDNICE NAD LABEM
ROMITÁL POD TØEMÍNEM
RYCHNOV NAD KNENOU
RÝMAØOV
SÁZAVA A POSÁZAVÍ
SEDLÈANY
SLANÝ
SNINA
SPALENÉ POØÍÈÍ
SPISKÁ NOVÁ VES
STANKOV
STARÁ TURÁ
UMPERK
SVITAVY
SVRATOUCH
TACHOV
TEPLICE
TINOV
TØEBÍÈ
TØEBON
TRENÈÍN
TRNAVA
TURNOV
ÚSTÍ/L LVT- RCOM (OK1JLZ)
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VALASKÉ MEZIØÍÈÍ
VELKÁ BÍTE
VELKE MEZIØÍÈÍ
VELVARY
VODÒANY
ZNOJMO
ATEC
ÏÁR NAD SÁZAVOU

145400
145412.5
145525
145212.5
145300
145212.5
145475
145575
145550
145450
145375
145525
145400
145400
145200, 145525
145525
145500
145225
145375
145320, 145400, 145575
145300
145462.5
145550
145250
145575
145575
145475
145462.5
145500
145550
145450
145325
145550
145375
145525
145325
145500
145575
145550
145500, 145475
145525
145525
145250
145450
145225
145525
145450
145500
145500
145462.5
145,575
145425, 145450
145300
145575
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SKEDY PO 19.45 SEC
SKEDY PO 18.30

pøátelé OK2KYZ
SKEDY 18.30 SEC

SKEDY 18.30 SEC
pøátelé OK1KIR
pøátelé OK1KZD

SKEDY OD 20.00 SEC

SKEDY OD 20.00 SEC
SKEDY 9.30 A 18.30
SKEDY OD 20.00 SEC

SKEDY PO 19 SEC

SKEDY PO 19.45 SEC

SKEDY OD 20.30 SEC

SKEDY 19-20 SEC

SKEDY OD 20.00 SEC
SKEDY PO 18:00
SKEDY OD 19.00 SEC
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Opravy a doplòky ke knize
Radioamatérské diplomy (KV i VKV)
Jiøí Peèek, OK2QX (vydána ÈRK v roce 1995)
Od vydání knihy Radioamatérské diplomy (KV i VKV)
uplynulo prakticky 7 let. Bìhem této doby dolo k øadì
zmìn, které by mohly vést k úmyslu vydat novou knihu.
Souèasná situace a pøesun zájmù samotných radioamatérù by znamenala malý náklad a ve svém dùsledku
vysokou cenu, take kniha by byla neprodejná. Proto nabízím tento doplnìk postihující pøedevím známé zmìny
údajù uvedených v knize, ke kterým mezitím dolo. Knihu
je moné stále jetì koupit na ÈRK  zájemcùm se na
objednávku posílá i potou. Podmínky nových diplomù
prùbìnì zveøejòuji v síti PR.
O dvou zásadních zmìnách k 1.1.2002 je tøeba se zde
zmínit pøedevím. Je to jednak pøechod øady zemí na
novou mìnu Euro, jednak vydání nových IRC kuponù.
Jejich platnost je na kadém vytitìna. Pokud se týèe starých kuponù s oznaèením C22, o tìch ji døíve byla
rozíøena informace e jejich platnost skonèila. Tìm, které mají vpravo nahoøe oznaèení CN01 skonèí platnost
v roce 2006. Univerzální pøepoèítávací koeficient pùvodních mìn na Euro (pokud jsou nìkde uvedeny národní
mìny) neexistuje a ponìvad nií hodnoty Eura byly
vydány jako mince, je jejich pouití problematické. Vzhledem k pøepoèítávacím kurzùm bude pro nae
radioamatéry nejvhodnìjí vyuívat k platbì jedno a pìtidolarové bankovky (ev. vyí hodnoty kde je to potøebné).

Drobné opravy textu knihy
str. 10  Andorra
Upravte text takto: Platí spojení se stanicemi C31 nebo
C33 a adresa je P.O.Box 1150.
str. 10  Belgie
Za diplom WABP doplòte: WOSA Award se vydává za
spojení se esti stanicemi v Antverpách, ádat mohou i posluchaèi, ádosti a poplatky jako u pøedchozího diplomu.
UBA SWL Champion  adresa manaera Cyriel Verbist, ONL 2500, Helhoekweg 6, B-2310 Rijkevorsel,
Belgium.
str. 11  Bulharsko
Republic of Bulgaria Award upravte text na: ...spojení
se stanicemi LZ1, LZ3 a LZ5...
str. 12  Dánsko
krtnìte ve co je uvedeno, dále jsou uvedeny podmínky nové:
OZ-LOCATOR AWARD mohou získat vichni radioamatéøi na svìtì za spojení s dánskými stanicemi od
1. 1. 1985.
K základnímu diplomu je tøeba navázat spojení alespoò s 10 lokátorovými ètverci, za dalí 3 je nálepka.
Dánsko je rozdìleno na tyto ètverce: JO44, JO45, JO46,
JO47, JO54, JO55, JO56, JO57, JO64, JO65, JO66, JO74
a JO75. Diplom se vydává bez ohledu na módy, ale
crossband spojení a spojení pøes pøevadìèe se neuznávají. Kdo získá základní diplom, pøi ádosti o nálepku zasílá
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jen údaje o doplòujících spojeních! Diplom mùe být dále
vydán za vechna spojení CW, FONE, EME, MS nebo
pøes satelity a za jednotlivá pásma a v kombinacích. Poplatek za vydání je 4 $ nebo 4 IRC. ádosti spolu
s poplatkem, pøehledem o spojeních a QSL lístky se zasílá na adresu: Jens Palle Moreau Jörgensen,
Jaegerbakken 13, DK 5260 Odense S, Danmark.
P.S. V originále podmínek není uvedeno, e by se diplom vydával pouze za spojení na VKV pásmech!!
CROSS COUNTRY AWARD se vydává pro evropské
amatéry za dosaení celkem 50 bodù pøi spojeních s OZ
a OX stanicemi. Platí vechna spojení ale pouze jedním
druhem provozu, od 1. 4. 1970. Diplom se vydává zvlá
za CW a zvlá za SSB provoz. Podstatné k získání diplomu jsou volaèky. Je zapotøebí získat prefixy OZ1 a
OZ9 a OX3  dvì spojení s kadým prefixem na kadém
pásmu jsou pøípustná, vyjma OX3, kde je moných 9 spojení na kadém pásmu. Kadé spojení se hodnotí jedním
bodem, spojení na 432 MHz platí za dva body. Poplatek
za vydání kadého diplomu 6 IRC, ev. 6 $. Spolu se ádostí se zasílá potvrzený seznam QSL a uvedený poplatek
na adresu: Jens Palle Moreau Jörgensen, Jaegerbakken 13, DK 5260 Odense S, Denmark
str. 13  Faerské ostrovy
Adresa manaera diplomu WAOY: Niels Simon Johanneson OY5NS, Box 343, FR-110 Torshavn, Faroe Islands.
str. 13  Finsko
Adresa manaera: SRAL Award
P.O. Box 306, Helsinki 10, Finland.

Manager,

str. 14 a dále  Francie
Od 1. 1. 2000 dolo ke zmìnám nìkterých adres
a hlavnì poplatkù:
 DDFM a DPF
16 IRC, nálepky 7 IRC
 5BDDFM a 5BDPF
68 IRC
 DUF 1
8 IRC
 DUF 2
10 IRC
 DUF 3
12 IRC
 DUF 4
16 IRC
 samotné rozíøení
na vyí tøídu
7 IRC
 Medaile DUF
24 IRC
 5BDUF
68 IRC
Manaerem diplomu je F9IL, Edmond Dubois, Impasse du Saurin, F-13410 Lambesc, France.
DDTOM, DTA, DEE, YL du REF, FCW500 a
DTC  jednotlivé tøídy 12 IRC, DTC REF Achievement
pøejmenován na DTC Honnour a vydává se za 68 IRC.
U DEE a YL dy REF si opravte znaèku vydavatele  nyní F8NAN
DIFM je za 16 IRC, adresa nyní F6CFT, Jean Jacques Coste, 816 avenue Mal Delattre de Tassigny,
F-71000 Macon, France.
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str. 21  Gibraltar
Diplom je za spojení se esti stanicemi.
str. 21  Irsko
V textu diplomu Worked EI Counties Award doplòte vìtu:
Speciální nálepka bude vydána za vech 26 oblastí Irska.
krtnìte poslední název v pøehledu oblastí (Island).
str. 26  Lucembursko
LX Award  místo slov opakovat na jiném pásmu napite: je moné na téme pásmu opakovat jiným módem.
Místo 10 IRC mùete zaslat 4 $.
str. 26  Maïarsko
Adresa manaera vech diplomù: MRASZ Award Comitte, Box 11, H-1400, Budapest, pokud v textu podmínek
není adresa jiná.
Na str. 27 krtnìte podmínky diplomu Budapest Award.
str. 29  Monako
Worked all Small European Counties  doplòte mezi
zemì prefix 9H.
str. 33  Nizozemí
Za diplom PAMC doplòte: 50 on 50 Award  za spojení s 50 DXCC zemìmi v pásmu 50 MHz. Nálepky za 60,
75, 100, 125 a 150 zemí DXCC. Adresa manaera: VERON, VHF Manager PA0BN, J.Lourens, Keerweer 13,
6862 CD Oosterbeek, Holland, poplatek za vydání 7 IRC.
str. 34  Polsko
Nová adresa manaera polských diplomù: Awards
Manager PZK, Augustyn Wawrzynek  SP6BOW,
P.O. Box 42, 64-100 Leszno 7, Poland.
Polska Award za podmínek v knize uvedených se vydával jen za spojení do 31. 12. 1998.
str. 40  Sardinie
Adresa manaera Sardinia Award: Award Manager
Regional, IS0OMH, Gabriele Mischi c/o/ ARI,
P.O. Box 139, 07046 Porto Torres, Sardinia Island, Italy.
Uznává ekvivalent 18 IRC za 10 $.
str. 42  panìlsko
Na nových letácích o vydávání diplomù URE je uveden poplatek 10 IRC za kadý diplom. Na WEB stránkách
URE je vak uveden poplatek pouze 7 IRC. Za kadou
medaili u diplomu 100 EA CW je tøeba zaplatit 3000 pesetas.
str. 43  védsko
Novým manaerem védských diplomù je Bengt Högkvist SM6DEC, Magasinsgatan 6B, S-53131 Lidköping,
Sweden. Poplatek za diplom WASA je 6 $ nebo 6 IRC,
1 $ nebo 1 IRC za nálepku.
str. 44  výcarsko
Diplom H26 za VKV provoz vydává nyní Rudolf W.
Heuberger, HB9PQX, Buchserstrasse 7, CH-5034 Suhr,
Suisse  výcarsko.
str. 46  Anglie
Diplom WITUZ se nyní vydává v nìkolika tøídách
a navíc diplom 5BWITUS.
IARU Region 1 Award  nyní je 82 èlenských zemí. Ze
seznamu vykrtnìte Angolu, Zaire a Mozambik; naopak
pøipite Uganda, Mali, Moldova (ER), Tadikistan, Tanzanie. Diplom se vydává za 40, 60 a vechny zemì.
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str. 48  Anglie
WAB  managerem tohoto diplomu je nyní Kate M.
Wragg, G0FEZ, 11A Fall Rd., Heanor, Derbyshire DE75
7PQ  England. Poplatky jsou za základní diplom 10 IRC,
nálepka 2 IRC, tzv. Record Book 28 IRC.
Nyní se mimo stávajícího diplomu WAB vydává i WAB
Millenium Award. Princip je stejný  diplom je opìt za ètverce o rozmìrech 10 × 10 km zahrnujících britské ostrovy,
ale nebere se zøetel na podruné dìlení v místech kde se
stýkají okresy jako je tomu u klasického diplomu WAB.
IOTA  dolo k podstatným zmìnám: pro OK je nyní
kontrolní místo HA0DU, P.O. Box 16, H-4003 Debrecen
Hungary (E-mail: bogyo@ph.debrecen.hu), vechny informace kolem diplomu IOTA jsou na stránce
www.rsgbiota.org. Zamìòte slovo Nejvyím za Dalím.
Novì se vydává 1000 Achievement Award za spojení
s 1000 ostrovních skupin. QSL lístky za spojení od
1. 1. 2001 musí obsahovat název ostrova, který je také
uveden v podrobném pøehledu který vydala v roce 2000
RSGB (RSGB IOTA Directory 2000, má 96 stran!) Nepøijímají se fotokopie QSL.
Poplatky od 1. 1. 2000: Základní diplom za 100 ostrovù je zdarma, ale musí se zaplatit 3 $ registraèní poplatek
a 12 $ za prvých 120 kontrolovaných QSL, za kadý dalí
QSL 10 c, vyí tøídy jsou za poplatek 6 $ (ádá-li se o dva
nebo tøi diplomy najednou pak 4,50 $ za kadý), plaketa
je za 70 $. Navíc se platí (pokud se QSL zasílají do Anglie) zpáteèní potovné, které je pøiblinì za 100 g 1,5 $,
za 200 g 2,5 $, za 300 g 3 $.
str. 52  Hongkong
krtnìte celý obsah, podmínky byly vydány novì.
str. 52  Izrael
U diplomu 4 × 4 = 16 za údaj 7 IRC doplòte: nebo
3 $. Manaer má nyní adresu P.O. Box 17600, 61176
Tel Aviv, Israel.
str. 53  Japonsko
Poplatky za vydání japonských diplomù jsou nyní
12 IRC, odpovídající cena v dolarech není uvedena. Za
kadou nálepku na diplomy AJA nebo WAJA 6 IRC. Adresa vydavatele: Japan Amateur Radio League  Award
Desk 1-14-5 Sugamo, Toshima, Tokyo 170-8073, JAPAN.
U diplomu WASA (str. 55) se za ètverec poèítají 4
prvé znaky.
str. 61  Mexiko
Úplná adresa je P.O. Box 907, C.P. 06000 Mexico, D.F.
Mexico, North America.
Pro diplom 6Z6 platí spojení od 1. 1. 1979.
str. 62 a dále  USA
Poplatek za vydání diplomù OTC a RAC jsou 3 $, Diplom WAC je stále zdarma, pouze adatelé z USA platí 3 $.
WAS  za vydání diplomu je tøeba zaslat 5 $ a zpáteèní potové, za nálepky 3 $ a zpáteèní potovné. Za
5BWAS vèetnì odznaku 10 $, plaketa 30 $.
DXCC Award (str. 64) dalí DXCC diplom 10 $ za první ádost o doplòovací známky v kalendáøním roce 20 $,
za event. dalí ádost o doplòovací známku v kalendáøním roce 30 $.
Plaketa je za 30 $, plaketa za vechny DXCC zemì
t.è. 50 $. 5BDXCC  plaketa 30 $.
Novì se vydává diplom DXCC-QRP.
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WAZ  za vydání kadého diplomu 12 $, pøedplatitelé
CQ 6 $, pøi poadavku zaslání letecky 5 $ navíc.
5BWAZ  diplom za 5 $, nálepky za kadých 10 zón
2 $. Plaketa 80 $ (100 $ letecky).
V pøehledu zón si krtnìte v zónì 19: ostrovy Sachalin
a dále.
Pøipite do zóny 25: UA0 C, D, F, I, J, K, L, Q, X, Z,
Sachalin, Kurily.
str. 66  USA
CQ WPX  ke zmìnám a doplòkùm dolo v srpnu roku
2000. Nejvýznamnìjí jsou tyto:
 Pro diplom NEPLATÍ spojení z pásem WARC a
VKV od 50 MHz výe.
 Formuláø k ádosti je moné stáhnout z internetové
adresy www.cw-amateur-radio.com/awardapps.html.
 Pøehled musí být seøazen abecednì.
 Nevydává se ji diplom VPX posluchaèùm.
 WPX a WPX Honor Roll poplatek za vydání je
12 $, pro pøedplatitele 6 $, nálepka 1 $.
1 $ = 2 IRC.
 Adresa vydavatele: WN5N, Box 593 Clovis, N.M.
88101-9511 USA.
 WPX Award of Excellence je nyní vydáván jen jako
plaketa za 60 $, kovový doplnìk za 160 m 5,25 $.
str. 77  Paraguay
AMCA  krtnìte v pøehledu zemí AC3, UK, 3D6
a dopite: UJ, 3DA0.
AZ11PX  nyní ve tøídách 100, 60, 30,19 a 12 prefixù,
pro nejvyí tøídu musí být i vechny èíselné prefiy ZP,
pro druhou nejvyí 5 ZP prefixù.
DDP  tøídy diplomu za 18/15/12 provincií. V pøehledu
provincií krtnìte vèetnì hlavního mìsta provincie Chaco, Nuova Asunción, Alto Paraguay.
Dopite k ZP1 Alto Paraguay s hlav. mìstem Fuerte
Olimpos, hlav. mìsto u prov. Boqueron zmìòte na Filadelfia a u ZP5 Central dopite do závorky (Capital City).
Diplomy ZP100 a výe nyní i za 350, 400, 450, 500 ZP
stanic.
str. 82  Australie
Adresa na WIA manaera v prvém odstavci:
P.O. Box 300, So Cautfield, VIC 3162 Australia
str. 84  Nový Zéland
NZART Awards Manager, P.O. Box 1733, Christchurch 8015, New Zealand.
Vechny diplomy jsou nyní po 5 $, vyjma ENZART plakety za 12 $, WAP  6 $, 5 Band WAP 25 $, IARU Reg. III
Award 4 $ a dopite do seznamu zemí Taiwan, Nová Kaledonie.
krtnìte diplom Antipodes Award.
str. 90  Jihoafrická Republika
Adresa na SARL: P.O. Box 1721, Strubensvallei, 1735
South Africa.
Podmínky diplomu AAA krtnìte, dále jsou uvedeny
novì platné.
str. 92  Keòa
Kenya Award  za 5Z4RS 5 bodù, k ádosti se pøikládá 10 IRC. Vydavatel upozoròuje, e nelze zasílat
ekvivalent v dolarech, zásilky s penìzi nedojdou.

12

VEOBECNÉ INFORMACE

Do tabulky zemí DXCC (str. 95 a dále) je tøeba zmìnit
 stav zemí k 1. 1. 2002  celkem platných 335
 krtnìte zemi KC6  Belau (zmìna prefixu a názvu, novì T8), ST0  South Sudan
 prefix VR6 (Pitcairn) byl zmìnìn na VP6
 dopite zemì:
4W
East Timor
OC 54 28
BV9/p Pratas
AS 44 24
BS7
Scarborough Reef OC 50 27
E4
Palestine
AS 20 39
FK/Cl Chesterfield Isl.
OC 56 32
FO/A
Austral Isl.
OC 63 32
FO/M Marquesas Isl.
OC 63 31
H40
Temotu
OC 51 28
T8
Palau
OC 64 27
VP6/c Ducie Isl.
OC 63 32
 na str. 102 mezi zemì zruené dopite: ST0, South
Sudan, 7. 5. 19721. 12. 1994.
V pøehledu IOTA ref. èísel na str. 133 a dále krtnìte
zruené: EU 098, EU 154, AF 071, AS 052, OC 061.
U mnoha skupin se zmìnily oficiální názvy. Existují také
desítky nových referenèních èísel, které jsou pøehlednì
uvedeny na ji zmínìných WEB stránkách.

Diplomy nové, v knize neuvedené
AZORY
Azorean Counties Award vydává jako oficiální diplom
Uniao de Radioamadores dos Acores a to jak amatérùm
koncesionáøùm, tak posluchaèùm. Platná jsou spojení od
28. 5. 1986. Diplom se vydává ve tøech tøídách (bronzový, støíbrný, zlatý) za 15, 17 ev. 19 oblastí Azorských
ostrovù. Tyto oblasti jsou:
CU1  Island of Santa Maria: Vila do Porto.
CU2  Island of Sao Miguel: Ponta Delgada, Ribeira
Grande,
Vila Franca do Campo, Lagoa,
Nordeste, Povoacao.
CU3  Terceira Island: Angra do Heroismo, Praia da
Vitória.
CU4  Graciosa Island: Santa Cruz da Graciosa.
CU5  Island of Sao Jorge: Velas, Calheta.
CU6  Island of Pico: Madalena, Lajes, Sao Roque.
CU7  Island of Faial: Horta.
CU8  Island of Flores: Santa Cruz, Lages.
CU9  Island of Corvo: Vila Nova do Corvo.
Podmínky diplomu je moné plnit na vech radioamatérských pásmech a vemi povolenými druhy provozu.
ádosti o diplom spolu s kopiemi QSL lístkù + poplatek
5 $ nebo 10 IRC se zasílá na adresu: U.R.A., The Awards
Manager, P.O. Box 140, P-9702 Agra Codex, Azores, Portugal.

BÌLORUSKO
WARB Diplom (Worked all Republic of Belarus)
vydává se vem koncesovaným radioamatérùm i posluchaèùm za oboustranná spojení navázaná od 1. 1. 1994.
Je potøebné mít celkem 15 spojení, mezi kterými musí být
dvì s mìstem Minsk (EU1, EW1, EV1) a po jednom
z jednotlivých regionù (Minsk  2, Brest  3, Grodno  4,
Vitebsk  6, Mogilev  7 a Gomel  8). Potvrzený seznam
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QSL a 5 $ nebo 10 IRC se zasílá na adresu: Mrs. Valentina A. Sidorova, EU1AAA, Award manager, P.O. Box 469,
Minsk 220050, Republic of Belarus. Pozor, neplatí spojení se stanicemi které mají v prefixu èíslici 5, 9 a 0.
W-28-M (Worked 28 Meridian) vydává se koncesionáøùm i posluchaèùm za spojení èi poslechy 15 rùzných
zemí, které protíná 28. poledník a to od 1. 1. 1955. Nálepka za vech 20 zemí. Platí spojení s LA, OH, ES, UA1,
YL, EU, UR, ER, YO, LZ, TA, SV5, SU, ST, 9Q, 9J, Z2,
A2, 7P, ZS. Potvrzený seznam QSL a 5 $ nebo 10 IRC
(nálepka 2 IRC) se zasílá na adresu: jako u pøedchozího
diplomu.

FRANCIE
Diplome des FORTS et CHATEAUX de France  DFCF. Platí spojení od 1. 1. 1997 s místy, kde leí ve
Francii hrady a zámky, kadé takové místo má oznaèení
DFCF, dále dvojèíslí podle departementu a dále poøadové èíslo od 001 (DFCF01001, DFCF01002 atd.).
Expedice do tìchto míst jsou platné, pokud stanice
vysílá ve vzdálenosti nejvýe 500 m od objektu. Základní
diplom je za 30 objektù, nálepky za kadých dalích 10.
Manaer F8BGV, Constantin Gerard, 37 Rue des Volcans,
63370 Le Cendre, France, poplatek za vydání 16 IRC,
nálepky 7 IRC.

GRÓNSKO
THE GREENLAND AWARD vydává se ve tøech tøídách:
 za spojení s 15 radioamatéry z pìti míst,
 za spojení s 10 radioamatéry ze ètyø míst,
 za spojení s pìti radioamatéry ze tøí míst.
Diplom je vydáván jak koncesovaným amatérùm tak
posluchaèùm a to za provoz CW, FONE nebo smíený.
Jiné ne OX3 prefixy neplatí, dále neplatí spojení s portable a mobil stanicemi a spojení crossband. Minimální
report musí být 33 (FONE) nebo 339 (CW). Poplatek za
vydání je 20 DKK, 4 IRC nebo 4 $, ádosti, potvrzený seznam QSL a poplatek se zasílá na adresu: Jens Palle
Moreau Jörgensen, Jaegerbakken 13, DK 5260 Odense S, Danmark.

CHORVATSKO
IOCA  The Islands of Croatia Award. V Jaderském
moøi celkem 1185 ostrovù patøících Chorvatsku, z toho
na 66 ijí trvale obyvatelé. Diplom se vydává jednak radioamatérùm kteøí mají potøebný poèet spojení s jednotlivými
ostrovy, jednak radioamatérùm kteøí z tìchto ostrovù vysílají v následujících tøídách:
spojení
aktivace
s ostrovy
ostrovù
základní
10
5
bronzový
25
10
støíbrný
50
20
zlatý
75
40
diamantový
100
50
adatelé za spojení musí vydavateli zaslat buï QSL
lístky, nebo jejich kopie, pøi aktivaci nìjakého ostrova musí
k uznání být navázáno minimálnì 25 spojení z dané lokality a musí být zaslána i fotokopie deníku a dalí
doklady  napø. fotografie místa odkud se vysílalo, potvrzení úøadu na ostrovì o pobytu, nebo potvrzení z pøístavu.
Spojení musí být navázána z jedné DXCC zemì a platí
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od 26. 6. 1991 na vech KV radioamatérských pásmech
vèetnì WARC + 50 MHz. Nejsou uznávána spojení se stanicemi /mm, vechny stanice musí být umístìny na pevné
zemi. Pro diplom platí pouze 154 ostrovù, které svou rozlohou umoòují pobyt. ádosti se zasílají na adresu:
Hrvatski Radioamaterski Savez, Manager for IOCA, Dalmatinska 12, HR-10000 Zagreb, Republic of Croatia.
Abecední pøehled platných ostrovù (kód ostrova a jeho
název). Vechny jsou v lokátoru JN, nìkteré se stejným
názvem jsou odlieny èíslem lokátoru. V prvém sloupci
jsou kódy CI 001 a CI 010, v dalích vdy èísla o desítku
vyí.
CI-001 Aba Vela Ceja
Galun
I
CI-002 Arkandel Cres
Gangaro
Jabuka
CI-003 Arta Mala Èiovo
Glamoè
Jakjan
CI-004 Arta Vela Dolfin
Goli
Kakan
CI-005 Babac
Dolin
Greben
Kaprije
CI-006 Badija
Drvenik Mali Grujica
Kasela
CI-007 Bievo
Drvenik Veli Gustac
Katina
CI-008 Bodula
Dugi Otok
Hvar
Koloèep
CI-009 Borovnik Fenera
Ilovik
Koludarc
CI-010 Braè
Galiola
Ist
Kopite
CI-041 Korèula
Lastovo
Male Orjule
Mrèara
CI-042 Kornat
Lavdara
Male Srakane Mrkan
CI-043 Koara
Lavsa
Mali Brijun
Murtar
CI-044 Krapanj
Levnaka
Mana
Murter
CI-045 Krasnica Logorun
Maun
Murvenjak
CI-046 Krk
Lokrum
Mijak
Obonjan
CI-047 Kurba Mala Lopud
Minjak V/M Okljuè
CI-048 Kurba Vela Loinj
Mljet
Olib
CI-049 Laganj V/M Lunga 65
Molat
Olipa
CI-050 Lastovnjaci Lunga 73
Morovnik
Oruda
CI-081 Oljak
Premuda
Raanac V/M Sv. Grgur
CI-082 Pag
Preba
Rivanj
Sv. Ivan
CI-083 Pakleni
Otoci Proizd Sestrice
Sv. Ivan na Puèini
CI-084 Palagrua Prviè 73
Sestrunj
Sv. Jerolim
CI-085 Paman
Prviè 74
Silba
Sv. Juraj
CI-086 Pikera
Rab
Sit
Sv. Katarina
CI-087 Planik
Radelj
Smokvica Vela Sv. Marko
CI-088 Plavnik
Raip V/M Susak
Sv. Nikola
CI-089 Ploèica
Rava
Suac
Sv. Petar
CI-090 Porer
Ravni akan Sv. Andrija
Svetac
CI-121 ilo V/M
Tri sestrice Vir
irje
CI-122 ipan
Trstenik
Vis
ianj
CI-123 kadra
Tun V/M
Vrgada
minjak
CI-124 krda
Ugljan
Vrhovnjaci
ut
CI-125 kulj
Unije
Zabodaski
CI-126 olta
V/M Suikavac Zeèa
CI-127 èedro
Vele Orjule Zeèevo
CI-128 Tetovinjak V/M Vele
Srakane
Zlarin
CI-129 Tijat
Veli Brijun
Zmajan
CI-130 Tramerka Veruda
Zverinac

MAÏARSKO
Budapest Award  obnovený diplom, za spojení od
1. 1. 1990 buï na KV nebo VKV pásmech, se stanicemi
HA5 nebo HG5. Na KV pásmech musí evropské stanice
navázat spojení s 50 rùznými stanicemi (DX stanice s 25),
diplom je ale moné získat i bìhem závodu který se kaVEOBECNÉ INFORMACE
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doroènì poøádá, pak staèí navázat spojení s 15 budapeskými obvody.
Na VKV pásmech  stanice které jsou blíe ne 500 km
od Budapeti musí navázat spojení se 30 HA/HG 5 stanicemi. U vzdálenìjích stanic souèet vzdáleností
pøekonaných pøi spojeních s HA/HG5 stanicemi musí být
vìtí jak 5 000 km. S kadou stanicí je moné navázat
pouze jedno spojení. Pøi spojeních pøes druice staèí
3 spojení s rùznými stanicemi. Neplatí spojení pøes pøevadìèe (vyjma druicových).
Seznam spojení ovìøený dvìma jinými amatéry a
10 IRC nebo 200 Ft. se zasílá na manaera: Gál Csaba,
MRASZ Budapesti Szövetsége, Budapest, Pf. 383,
H-1537. Vydává se za stejných podmínek i posluchaèùm.
Worked all Hungarian Counties (WAHUC)  tento
diplom nebyl doposud u nás známý a vydává jej MRASZ
za spojení (posluchaèùm za poslechy) od 1. 3. 1968 na
KV nebo na VKV/UKV pásmech.
Na KV pásmech je tøeba pøedloit QSL lístky za dvì
spojení s kadou maïarskou oblastí a dvì spojení s Budapetí  celkem 40 QSL. Na VKV/UKV pásmech staèí
jedno spojení s kadou oblastí a jedno se stanicí v Budapeti. V ádném pøípadì neplatí spojení prostøednictvím
pøevadìèù. Na diplomy je moné získat nálepku za vechna spojení CW nebo vechna SSB provozem.
Mimoto se vydává speciální WAHUC MULTIBAND HF
Award, celkem za 75 spojení, pøièem na kadém pásmu
(vèetnì pásem WARC) je moné s kadou oblastí navázat jedno spojení.
Diplomy se vydávají na základì potvrzeného výpisu
z deníku (není tøeba mít QSL), kde budou uvedena vechna data: datum, kmitoèet, druh provozu, pøijatý report,
u posluchaèù i znaèky protistanic. Výpis musí potvrdit dva
jiní koncesovaní amatéøi.
Poplatek za vydání je 10 IRC, za nálepku 2 IRC. ádosti a poplatky se zasílají na adresu: MRASZ Awards
Committee, P.O. Box 20, Nagytarcsa, H-2142 Hungary.
Oblasti:
Oblast
GY Gyor
VA Vas
ZA Zala
KO Komarom
VE Veszprem
BA Baranya
SO Somogy
TO Tolna
FE Fejér
BP Budapest
HE Heves
NG Nógrád
PE Pest
SZ Szolnok
BN Bács-Kiskun
BE Békés
CS Csongrád
BO Borsod
HA Hajdú-Bihar
SA Szabolcs-S-B
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Pfx
HA1
HA1
HA1
HA2
HA2
HA3
HA3
HA3
HA4
HA5
HA6
HA6
HA7
HA7
HA8
HA8
HA8
HA9
HA0
HA0

1 a 2písm. suffixy
zaèínající písmeny
A, B, S, T, U
E, F, I, V, W, Y
C, D, R, X, Z
M, N, O
O, P, R, S, T, U, V
M, P, R, S, T, Y
F, G, H, I, J, K, L
N, O, V, U
vechny
vechny
F, G, R, V, W, Q, X, Z
D, H, I, N, O, P, Y
vechny mimo dalích
H, J, L, M, N, O
G, R, S, T, U, V, X, Y, Z
A, B, I, J, M, P, Q, W
C, D, E, F, K
vechny
A, B, D, E, H, I, K, U
F, G, J, L, M, O, V

3písm.
suffixy
DAA-DIZ
DJA-DQZ
DRA-DZZ
EAA-EMZ
EOA-EZZ
FAA-FKZ
FLA-FSZ
FTA-FZZ

IAA-INZ
IOA-IZZ
JQA-JZZ
LAA-LJZ
LKA-LRZ
LSA-LZZ
NAA-NMZ
NNA-NZZ
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MALTA
9H Award  vydává radioklub na Maltì za spojení se
stanicemi 9H. Evropské stanice musí získat alespoò 10
bodù, spojení s kadou 9H stanicí se hodnotí jedním bodem, s klubovou stanicí 9H1MRL a stanicemi 9H4 dvìma
body. Diplom se vydává i pro posluchaèe, spojení platí
bez ohledu na druh provozu a pásma. Potvrzený seznam
QSL a 12 IRC ev. 5 $ se zasílá na adresu: President
MARL, P.O. Box 575, Valetta, Malta.

POLSKO
Polska Award (nový)  za spojení od 1. 1. 1999 bez
ohledu na pásma a druhy provozu, vèetnì pøevadìèù. Vydává se jak koncesionáøùm, tak posluchaèùm
 za 5 spojení na pásmech pod 50 MHz
 za 4 spojení na pásmech 50 MHz a výe
s rùznými distrikty (vojvodstvími) Polska, které jsou nyní tyto:
Z  zachodno-pomorskie
R  mazowiecke
F  pomorskie
C  lodzkie
J  warminsko-mazurskie D  dolnoslaskie
O  podlaskie
U  opolskie
L  lubelskie
G  slaskie
B  lubuskie
S  swietokrzyskie
W  wielkopolskie
M  malopolskie
P  kujawsko-pomorskie
K  podkarpackie
SP 50 MHz Award  vydává se za spojení s polskými
stanicemi v pásmu 50 MHz, od 1. 1. 1995. Je moné získat tøi tøídy tohoto diplomu:
1. za 10 spojení s SP stanicemi v 6 lokátorech
2. za 20 spojení s SP stanicemi ve 12 lokátorech
3. za 30 spojení s SP stanicemi ve vech devíti èíselných distriktech a ve 20 lokátorech.
Na diplom je mono získat nálepku za jednotlivé druhy provozu (2× CW, 2× SSB, 2× FM, 2× RTTY, 2× SSTV),
nálepky se vydávají zdarma.
SP-PA  Powiat Award  Polsko bylo novì rozdìleno
na 373 malých administrativních distriktù (odpovídá naim okresùm), které se nazývají powiaty. Diplom SP-PA
mohou získat individuální i klubové radioamatérské stanice a také posluchaèi z celého svìta, za spojení alespoò
se 100 powiaty a to od 1. 1. 1999. Druh provozu a kmitoètová pásma nejsou rozhodující. Nálepky budou vydány
za kadých dalích 100 powiatù, za vechna spojení jedním druhem provozu a za vechna spojení na jednom
pásmu. Zvlátní ocenìní získají stanice kterým se podaøí
navázat spojení se vemi polskými powiaty.
Diplom je moné získat také za práci jen na VKV pásmech, v tom pøípadì je základní diplom za 50 powiatù
a minimálnì 3 èíselné distrikty Polska. ádost, potvrzený
seznam QSL a 10 IRC, 10 DEM nebo 7 $ se zasílá na
adresu: Awards Manager PZK, Augustyn Wawrzynek SP6BOW, P.O. Box 42, 64-100 Leszno 7, Poland.
10 SP RTTY Award  za RTTY spojení od 1. 1. 1998
s polskými stanicemi. Diplom se vydává ve tøech tøídách:
III. za 10 RTTY spojení s rùznými stanicemi SP,
II. za 10 spojení RTTY s rùznými SP stanicemi ze
vech prefixù SP1-SP9,
I. dtto, navíc spojení se stanicí z vojvodství LE, nebo
speciální stanicí s prefixem SN, SP0, HF0, 3Z0.
Vydává se i pro posluchaèe za 10 IRC nebo 10 DM nebo
7 $. ádosti s výpisem z deníku (bez QSL ale s potvrzením
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o jejich vlastnictví od národního manaera) se zasílá na
adresu: PZK - ZT, skr. poczt. 42, 64-100 Leszno 7, Poland.
10 SP SSTV Award  podobnì jako pøedchozí, ale za
oboustranné SSTV spojení od 1. 9. 1998. Z vojvodství LE
jsou na SSTV aktivní stanice: SP3AMZ, CUG, FHT, LRS,
MIN, PZK, ZAH, ZFH a ZHW.

PORTUGALSKO
Pedro Alvares Cabral Award  Tento nový diplom
mohou získat vichni radioamatéøi i posluchaèi za spojení (poslechy) od 15. 11. 1945. K získání základního
diplomu je tøeba získat potvrzení o spojeních s pìti rùznými portugalskými distrikty (distritos) a s pìti stanicemi
v rùzných brazilských oblastech (estados)  celkem 10
bodù, na jednom z módù SSB, CW, MIX nebo RTTY.
Kadé spojení s portugalským distriktem, vèetnì tìch
leících na Azorách a Madeiøe, a s kadou brazilskou oblastí plus uvedenými ostrovy se hodnotí jedním bodem.
Diplom se vydává i ve vyích tøídách, za 20, 30, 35, 40 a
45 bodù, plaketa Honor Roll za 52 bodù. ádost musí
obsahovat obvyklé údaje o spojeních a musí být doplnìna buï fotokopiemi QSL nebo jejich potvrzeným
seznamem. DIPLOM je ZDARMA!
ádosti se zasílají na adresu:
REP  REDE DOS EMISSORES PORTUGUESES,
c/o AWARDS/CONTEST MANAGER,
P.O. Box 2483, 1112 Lisboa Codex, Portugal.
Pozn.: Uvedené podmínky jsou pøevzaty z letáku vydaného v roce 1999, udajnì v letoním roce (2001) ji
vydavatel vyaduje 10 IRC.
Portugalské distrikty (distritos):
01 Aveiro (AV)
12 Portalegre (PT)
02 Beja (BJ)
13 Porto (PO)
03 Braga (BR)
14 Santarem (SA)
04 Braganca (BG)
15 Setubal (SE)
05 Castelo Branco (CB)
16 Viana do Castelo (VC)
06 Coimbra (CO)
17 Vila Real (VR)
07 Evora (EV)
18 Viseu (VS)
08 Faro (FA)
19 Angra do Heroismo (AH)
09 Guarda (GU)
20 Horta (H)
10 Leiria (LE)
21 Ponta Delgada (PD)
11 Lisboa (LX)
22 Funchal (F)
Brazilské oblasti (estados):
01 Acre (AC)  PT8
15 Paraíba (PR)  PR7
02 Alagoas (AL)  PP7
16 Pará (PAR)  PY8
03 Amapá (AM)  PQ8
17 Pernambuco (PE)  PY7
04 Amazonas (AMZ)  PP8
18 Piaui (PI)  PS8
05 Bahia (BA)  PY6
19 Rio de Janeiro (RJ)  PY1
06 Ceará (CE)  PT7
20 Rio Grande do Norte (RGN)  PS7
07 Distrito Federal (DF)  PT2 21 Rio Grande do Sul (RGS)  PY3
08 Espirito Santo (ES)  PP1
22 Rondonia (RO)  PW8
09 Goiás (GO)  PP2
23 Roraima (RR)  PV8
10 Maranhao (MA)  PR8
24 Santa Catarina (SC)  PP5
11 Mato Grosso (MG)  PY9
25 Sergipe (SE)  PP6
12 Mato Gr. do Sul (MGS)  PT9 26 Sao Paulo (SP)  PY2
13 Minas Gerais (MGS)  PY4 27 Tocantins (TO) PQ2
14 Paraná (PA)  PY5
Ostrovy: PY0F, PY0S, PY0T.
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RAKOUSKO
ACA  Austrian Cities Award vydává se za provoz
CW, SSB nebo MIX. Platí vechna radioamatérská pásma vèetnì VKV, vydávají se 3 tøídy diplomu: základní za
spojení se 40 mìsty Rakouska (20 na VKV), vyí za spojení se 70 mìsty Rakouska (40 na VKV), nejvyí za
spojení se 100 rùznými mìsty Rakouska (60 na VKV).
Poplatek za vydání je 10 IRC, potvrzený seznam QSL se
zasílá na adresu manaera ÖVSV.
Schwechat Diplom  vydává se ve tøech tøídách, za
dosaení 50/30/15 bodù. Pøitom kadé spojení s radioamatérem  èlenem místní skupiny ADL322 (Schwechat)
nebo radioamatérským klubem Schwechat na VKV se
hodnotí jedním bodem, na KV tøemi body. Kadá volaèka
platí jednou na kadém pásmu. K získání diplomu je tøeba zaslat pouze výpis z deníku a 12 IRC nebo odpovídající
poèet IRC na adresu manaera ÖVSV.
Worked District Locators  tento diplom se vydává
za spojení od 1. 1. 1986 s rakouskými ADL (obdobné DOK
v DL). Na základní diplom je tøeba navázat spojení se 30
rùznými ADL nejménì ze esti rùzných èíselných oblastí.
Nálepky za kadých dalích 10 ADL. Zvlátní diplomy za
mix-KV, MIX VKV/UKV, all CW-KV.
Vydává se za stejných podmínek i posluchaèùm. Potvrzený seznam QSL, a 10 IRC (nálepka 4 IRC) na adresu
manaera ÖVSV.

RUSKO
Po zvratech v této èásti svìta se situace uklidnila a jsou
vydávány diplomy s podmínkami platnými døíve. Problémy jsou s platbami. Vzhledem k nespolehlivosti pøi
doruèování potovních zásilek (zvlátì objemnìjích) je
tøeba být obezøetným. Není tøeba zasílat QSL, staèí jejich
seznam potvrzený dvìma jinými radioamatéry nebo diplomovým manaerem národní radioamatérské
organizace, poplatek za vydání je 10 $ nebo 14 IRC, nálepka 3 IRC. Vechny diplomy vydává Federace
radiosportu Ruska a vydávají se i posluchaèùm vyjma
prvých dvou. Podle vyjádøení budou uznávat døíve sjednanou reciprocitu o vydávání diplomù zdarma, pokud bude
dodrována i z druhé strany.
Diplom RAEM (RAEM = volací znak stanice E. T. Krenkela). K jeho získání je tøeba navázat spojení, která
v bodovém ohodnocení dávají 68 bodù a to výhradnì telegrafním provozem. Jednotlivá spojení se hodnotí takto:
a) se stanicí RAEM  kadé spojení 15 bodù,
b) se stanicemi v Antarktidì a se stanicemi na plovoucích krách v Arktidì  10 bodù za kadou stanici,
c) se stanicemí na ostrovech leících v Arktidì a v dále
uvedených místech: midtùv a Èeljustkinùv mys,
Ambar èik, Vankarem, Dikson, Pevek. Tiksi, Us
Olenìk, a s dalími místy severnì od 70. rovnobìky  5 bodù za kadou stanici,
d) se stanicemi za Severním polárním kruhem  2 body za kadou stanici.
K získání diplomu se poèítají vechna spojení od
24. 12. 1972 a vechna spojení stanice RAEM z døívìjí
doby. Nepoèítají se spojení se stanicí RAEM od roku 1972
a pozdìji, pokud takováto stanice bude pracovat k uctìní
památky E. T. Krenkela. S kadým osídleným místem se
dále poèítá pouze jedno spojení, nelze zapoèítat více stanic z jednoho místa. adatelé musí pøedloit QSL lístky
VEOBECNÉ INFORMACE
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spolu se ádostí, jejich seznam se pøedkládá v abecedním poøádku podle prefixù a sufixù, u kadého spojení je
tøeba vyznaèit poèet bodù.
R6K  diplom, který mùe být vydán za spojení s radioamatéry na vech esti kontinentech a s evropskou
a asijskou èástí Ruska podle následujícího klíèe:
a) po jednom spojení s kadým kontinentem (Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika, Jiní Amerika,
Oceanie),
b) po tøech spojeních s evropskou èástí Ruska
a s asijskou èástí Ruska,
c) spojení s Antarktidou je moné pouít za libovolný chybìjící kontinent.
Diplom se vydává ve tøech stupních: diplom I. stupnì
za vechna spojení v pásmu 3,5 MHz (pøíp. 1,8 MHz od
22. 3. 1979), diplom II. stupnì za vechna spojení v pásmu 7 MHz a diplom III. stupnì za spojení na libovolných
pásmech. Poèítají se spojení pouze jedním druhem provozu (CW nebo SSB) od 7. 5. 1962.
R-15-R mùete získat za spojení s 15 dále uvedenými
DXCC zemìmi a oblastmi výhradnì CW nebo výhradnì
SSB provozem. Platí tyto zemì: Arménie, Ázerbajdán,
Bìlorusko, Estonsko, Georgie, Kirgizie, Kazachstán, Litva, Lotysko, Moldavie, Rusko, Tatarská rep., Tadikistán,
Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán.
R 100 O se vydává za spojení se 100 rùznými oblastmi Spoleèenství nezávislých státù ve tøech stupních:
diplom I. stupnì za spojení pouze v pásmu 3,5 MHz,
diplom II. stupnì za spojení pouze v pásmu 7 MHz, diplom III. stupnì za spojení na libovolných amatérských
pásmech.
Vechna spojení musí být buï pouze CW, nebo pouze SSB provozem. Platí spojení od 1. 1. 1957. Seznam
QSL musí být uspoøádaný dle èísel oblastí.
5B W 100 O  stejnì jako pøedchozí, ale za spojení se
100 oblastmi na pìti radioamatérských pásmech; pro tento
diplom platí spojení a od 1. 1. 1988.
R 150 S se vydává od roku 1957 za spojení se 150
rùznými oblastmi svìta, podle dále uvedeného seznamu.
V tìchto spojeních je nezbytné mít spojení se vemi patnácti republikami SNS (viz seznam R 15 R). Za kadých
dalích 50 oblastí (zemí) a za 325 tìchto oblastí se vydávají zvlátní nálepky na základní diplom. Platí spojení
pouze telegrafní, nebo pouze fonická. Jako jednotlivé
zemì platí :
a) vechny zemì platné pro diplom DXCC,
b) vechny zemì zruené v seznamu zemí DXCC,
pokud spojení bylo navázáno v dobì platnosti,
c) samostatnì dále uvedené oblasti:
 stanice na ostrovì Nová Zemì
 jednotlivé dále uvedené oblasti SNS: 002, 013,
014, 056, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090,
091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 153,
171 (Novosibiøské ostrovy).
K podání ádosti je moné zapoèítat vechna spojení
navázaná po 1. 6. 1956, ze vech radioamatérských pásem. Seznam QSL je tøeba vypracovat dle abecedního
poøádku prefixù.
W 100 U se vydává za spojení se 100 rùznými stanicemi Ruska, vèetnì nejménì pìti stanic UA9 (RA9), od
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1. 1. 1959. Diplom se vydává za spojení pouze telegrafní, pøíp. pouze telefonní. Je moné k základnímu diplomu
získat i nálepky a to za +300, +500 nebo +1000 stanic
navíc ke stanicím uvedeným pro základní diplom. Seznam
QSL musí být uspoøádán podle abecedy dle sufixù a prefixù. Pøi ádostech o nálepky za dalích 300, 500 atd.
stanic je tøeba vdy uvést vechny potøebné QSL, nestaèí odkaz na pøedchozí vydaný diplom èi nálepku!
Cosmos Award se vydává za spojení na VKV nebo
prostøednictvím satelitù, vydává se ve dvou variantách
a nìkolika tøídách:
a) COSMOS VHF  za spojení se 100 rùznými stanicemi na VKV pásmech od kvìtna 1984,
b) COSMOS RS
 1. tøídy  za spojení se 100 rùznými stanicemi
prostøednictvím satelitù,
 2. tøídy  za 200 rùzných stanic,
 3. tøídy  za 300 rùzných stanic.

ØECKO
The Athenean Award  za spojení s 25 stanicemi
z oblasti Athén. Diplom se vydává ve tøech tøídách: 1. za
spojení v pásmech 160 a 80 metrù, 2. za spojení v pásmech 40 a 30 metrù, 3. za spojení na ostatních pásmech.
Nálepka za kadých dalích 25 stanic. Potvrzený seznam
QSL spolu s 10 IRC nebo 5 $ (za nálepku 4 IRC) zasílejte na adresu: RAAG Award manager, P.O. Box 3564,
Athens GR-10210, Greece.
Greek Islands Award  tento diplom se vydává za 10
potvrzených spojení se stanicemi nejménì na tøech skupinách ostrovù:
1. Criti
6. Sporades
2. Dodekanisos
7. Lesvos
3. Ionian
8. Chios
4. Evvoia
9. Thasos-Samothraki
5. Kyklades
10. Ikaria-Limnos
Diplom se vydává s nálepkami za jedntolivé druhy provozu a jednotlivá pásma a také za smíený provoz. Kupón
za kadých 10 rùzných ostrovù. Potvrzený seznam QSL
spolu s 10 IRC nebo 5 $ (za nálepku 4 IRC) zasílejte na
adresu: RAAG Award manager, P.O. Box 3564, Athens
GR-10210, Greece.

SLOVINSKO
Slovenija je oficiální diplom Slovinska, za spojení od
24. 10. 1992. Je tøeba navázat alespoò 30 spojení se stanicemi S5 a to nejménì se esti rùznými prefixy, pøièem
spojení s jednou stanicí je moné opakovat na jiném pásmu. (V kategorii SATELIT je tøeba 10 spojení pøes dva
rùzné satelity). Diplom se vydává ve tøech kategoriích:
a) MIX  spojení CW, SSB, RTTY, FM bez ohledu
na druh provozu,
b) Single Mode spojení jen CW, SSB, RTTY,
FM  jedním druhem provozu,
c) Single Band  spojení na jednom pásmu vèetnì
WARC pásem.
Za dalí stejný poèet spojení nálepky. Cena za diplom
je 10 IRC, 10 DEM nebo 7 $, nálepky 1 $ a ádosti se
zasílají na adresu: Milo Oblak, S53EO, Obala 97, 6320
Portoro, Slovenija.
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PANÌLSKO
Pozn.: Informace z internetových stránek URE
jsou nepøesné, vèetnì uvádìných poplatkù. Údaje zde
uvedené jsou z titìného materiálu který mi pøiel
v roce 2000.
ESPA A Award  K získání tohoto diplomu je tøeba
navázat spojení s 80 panìlskými stanicemi od 1. 1. 1952
a to buï SSB nebo CW provozem. Za stejných podmínek
za poslechy mohou o diplom ádat i posluchaèi. Po deseti stanicích musí být z kadé èíselné oblasti 1, 2, 3, 4, 5, 7
a 8, dále po pìti z 6 a 9. Spojení musí být na tøech amatérských pásmech a celkem musí spojení s uvedenými
stanicemi reprezentovat také spojení se 30 provinciemi.
Potvrzený seznam QSL národní èlenskou organizací IARU
je uznáván místo QSL. ádosti se zasílají na URE,
P.O. Box 220, 28080 Madrid, Spain. Provincie  viz seznam u diplomu TPEA (kniha). Poplatek za vydání 10 IRC
nebo 10 $.
100 EA CW Award  Medaile (støíbrná a zlatá) za 500
a 1000 spojení se vydává za 30 IRC, 30 $ nebo 3000
pesetas.
5 B EA-DX 100  Plaketa je za spojení se 100 zemìmi DXCC na nìkterých pìti pásmech od 10 do
160 m (vèetnì WARC). adatel musí vlastnit diplom
EA-DX 100. Za kadých dalích 10 zemí nad 100 a
do 300 a za kadou jednotlivou dalí nad 300 nálepky. Poplatky za plaketu 47 IRC nebo 47 $, nálepky
4 IRC nebo 4 $ kadá.
5-BAND-TPEA  Plaketa za spojení s 52 panìlskými provinciemi na pásmech 10, 15, 20, 40 a 80 metrù
(celkem 260 spojení). Poplatek 47 IRC nebo 47 $.
TTLOC - Worked All Locator  Diplom TTLOC je za
spojení v pásmech 50 MHz a výe. Diplom mohou získat
vichni radioamatéøi na svìtì, pokud mají povolení k práci na VKV nebo na mikrovlnných pásmech. Platí vechna
spojení od 1. 4. 1949, ale pro spojení pøed rokem 1985 je
tøeba pøiloit pøevodní tabulku mezi starými lokátory a
dnením rozdìlením.
TTLOC se vydává celkem v sedmi tøídách:
 TTLOC-50 za 100 rùzných ètvercù v pásmu 50 MHz,
 TTLOC-144 za 50 rùzných ètvercù v pásmu 145 MHz,
 TTLOC-430 za 40 rùzných ètvercù v pásmu 430 MHz,
 TTLOC-1200 za 20 rùzných ètvercù v pásmech
1,2 GHz a výe,
 TTLOC-SATELLITE za 50 rùzných ètvercù pøi spojeních pøes satelity,
 TTLOC-MS za 30 rùzných ètvercù odrazem od
meteorù (MS),
 TTLOC-EME za 30 rùzných ètvercù provozem EME.
Jako ètverce se uznávají WW lokátory odliné v nìkterém z prvních ètyøech znakù (JN12, JN13, IN22 ap.).
Spojení pøes aktivní pøevadìèe se uznávají jen pro tøídu
satelitních spojení. Nálepky za kadých dalích 25 ètvercù v pásmech 50 a 145 MHz, v ostatních tøídách za
kadých dalích 10. ádosti a seznam spojení v abecedním poøádku podle ètvercù a QSL se zasílají na URE,
P.O. Box 220, 28080 Madrid.
Poplatky: základní diplom 7 IRC nebo 7 $, nálepky
4 IRC nebo 4 $.
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DME (Spanish Towns Award)  Tento diplom je nový,
spojení platí od 1. 1. 1999 a adatel musí mít k základnímu diplomu spojení se 300 rùznými panìlskými mìsty.
Na QSL musí být zøetelnì vyznaèen název mìsta, nebo
ZIP kód. Spojení platí bez ohledu na pásma a druh provozu. Nálepky za kadých dalích 100 mìst a do 3000,
za kadých dalích 50 a do 6000 a nad 6000 za kadých
dalích 5. Medaile za 4000 mìst a plaketa za 8000. Potvrzený seznam QSL národní èlenskou organizací IARU
je uznáván místo QSL. Poplatek za základní diplom 7 IRC
nebo 7 $, nálepky 4 IRC, medaile 20 IRC a plaketa 47 IRC
nebo $.

UKRAJINA
Ukraine Trophy vydává federace radiového sportu
Ukrajiny spolu s klubem Crystal. K získání této trofeje je
tøeba navázat spojení s kadou z 27 oblastí Ukrajiny na
dvou pásmech, celkem 54 spojení. Nezáleí na druhu
provozu, spojení platí od 1. 1. 1988. Zasílá se pouze potvrzený seznam QSL a poplatek 30 $ nebo 60 IRC na
adresu: RB7GG, Victor Tkachenko, P.O. Box 73, Kherson, Ukraine 325000.

AFRIKA
All Africa Award  Diplom vydává SARL s cílem navázání maxima spojení s africkými zemìmi. adatelé musí
navázat spojení celkem s tìmito 31 oblastmi:
 jedno spojení s kadou ze esti ZS èíselných oblastí (ZS1 a ZS6),
 jedno spojení s 25 africkými zemìmi mimo ZS.
Platí výhradnì spojení s kontinentální Afrikou, neplatí spojení s ostrovy nebo se stanicemi na lodích.
ádost musí být zaslána písemnou formou a musí obsahovat seznam QSL, ten musí být potvrzen místním
radioklubem nebo dvìma jinými koncesovanými radioamatéry, kteøí uvedené QSL lístky prohlédli. Seznam
musí obsahovat tyto údaje: UTC datum a èas spojení,
druh provozu, volaèku stanice, pásmo, oficiální název
pøísluné DXCC zemì.
K diplomu mohou být vydány nálepky za jeden druh provozu nebo za jedno pásmo. Poplatek za vydání diplomu je
10 $ nebo 10 IRC. ádosti zasílejte na adresu: The Awards
Manager, SA Radio League, P.O. Box 1721, Strubensvallei,
1735 South Africa. Dotazy k tomuto diplomu lze zasílat prostøednictvím internetu na tjerk@iafrica.com

HONGKONG
Pro vechny tøi dále uvedené diplomy se zasílá jen
potvrzený výpis z deníku, QSL nejsou poadovány. Diplomy budou adatelùm zaslány letecky. ádosti se zasílají
na adresu: AWARDS MANAGER, HARTS, P.O. Box 541,
HONG KONG, ASIA
CATCH 22 AWARD  adatel musí pøedloit potvrzený výpis ze stanièního deníku o spojeních od
1. 1. 1980, se stanicemi které leí v zemích kterými prochází 22. severní rovnobìka. Spojení se stanicí v
Honkongu je povinné, a diplom se vydává za spojení s
15, 20 a vemi 25 zemìmi (seznam viz dále). Poplatek
za vydání kadé tøídy diplomu je 7 $ nebo 35 IRC (!!).
Nálepky za práci jedním druhem provozu nebo na jednom pásmu 1 $ nebo 5 IRC.
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Seznam platných zemí:
1.
VS6/VR2
2.
XX9
3.
BY
4.
BV
5.
XV
6.
XW
7.
XZ
8.
S2
9.
VU2
10.
A4X
11.
A6X
12.
HZ
13.
ST
14.
SU
15.
5A
16.
TT8
17.
5UT
18.
7X
19.
TZ
20.
5T5
21.
CN
22.
C6
23.
CO
24.
XE
25.
KH6

SEVERNÍ AMERIKA  KANADA
Hong Kong
Macau
China, Peoples Republic
Taiwan
Vietnam
Laos
Burma
Bangladesh
India
Oman
U.A.E.
Saudi Arabia
Sudan
Egypt
Libya
Chad
Niger
Algeria
Mali
Mauritania
Morocco
Bahamas
Cuba
Mexico
Hawaii

NINE DRAGONS AWARDS  Pro tento diplom je tøeba navázat spojení se dvìma stanicemi v kadé z tìchto
devíti zón: 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30. Ze 24. zóny
to musí být stanice VS6/VR2. Platí spojení od 1. 1. 1979,
poplatek za vydání je 3 USD nebo 15 IRC.
FIRECRACKER AWARD  Pro tento diplom je tøeba
navázat spojení se esti rùznými VS6/VR2 stanicemi a to
od 1. 1. 1964. Poplatek za vydání jsou 2 $ nebo 10 IRC.

WORKED ALL RAC AWARD (WARAC)  O diplom
mohou poádat radioamatéøi odkudkoliv na svìtì. Bude
jim vydán tehdy, jestlie prokáí oboustranné spojení
s oficiálními stanicemi (mají suffix RAC) alespoò v 10 kanadských prefixech. Pozor! nìkteré provincie èi territoria
mají dvì takovéto stanice  napø. VA4RAC a VE4RAC
ap., ale do diplomu lze zapoèítat pouze jednu stanici. Prefixy, ke kterým jsou vydány koncese, se suffixem RAC
jsou VA1, VA2, VA3, VA4, VA5, VA6, VE1, VE4, VE5, VE6,
VE7, VE8, VE9, VO1, VO2, VY0, VY1, VY2.
Pozn.: QSL pro tyto oficiální stanice zasílejte pouze
na adresu Radio Amateurs of Canada, 217 - 720 Belfast Rd., Ottawa, ON K1G 0Z5 Canada, nikoliv pøímo na
jednotlivé operátory!
Platí vechna spojení od 1. 7. 1998 bez ohledu na druh
provozu a pásma, k základnímu diplomu je moné získat
jetì nálepku za RAC stanice ze vech 14 provincií a territorií Kanady. Dále je moné získat diplomy za jednotlivá
pásma a jednotlivé módy a plaketu za 5 pásem. Poplatek
5 $ za kadý diplom, nálepka 1 $, plaketa 20 $ event.
i s podkladovou deskou za 50 $.
K ádostem nepøikládejte QSL, pouze jejich potvrzený seznam. Mohou být vyádány ke kontrole. ádosti
a poplatek za vydání se zasílá na adresu: Russ. A. Wilson, VE6VK, 1235 Richland Road N.E., Calgary, AB.
T2E 5M5 CANADA.

OCEÁNIE  Nový Zéland
NZART Century Award  vychází ze svìtového systému lokátorù a mohou jej získat vichni radioamatéøi
na svìtì i posluchaèi. Platí spojení od 1. 1. 2000. Základní diplom je za 100 ètvercù (napø. RF66HK), nálepky
za kadých dalích 100, zvlátní diplom za 500 ètvercù
leících na území Nového Zélandu nebo ostrovù k nìmu
náleejících.

Seznam prefixù pouívaný v amatérské praxi
Radek Zouhar, OK2ON
1AA1ZZ Blok volacích znakù není alokován ITU.
Pouití je neoficiální.
1A Sovereign Military Order of Malta
1B Northern Cyprus (pouze èást)
1B Chechnya (novì)
1P Princ. of Seborga (EU, Italy)
1S Spratly Isl. (viz 9M0)
1SL Sealand in the North Sea.
1Z Karen State, Myanmar
2AA2ZZ United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (viz G, MAMZ, ZNZO, ZQAZQZ)
2E England (Stanice nováèkù)
2D Isle Of Man (Stanice nováèkù)
2I Northern Ireland (Stanice nováèkù)
2J Jersey (Stanice nováèkù)
2M Scotland (Stanice nováèkù)
2U Guernsey & Dependencies (Stanice nováèkù)
2W Wales (Stanice nováèkù)
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3AA3AZ Monaco
3A Monaco
3BA3BZ Mauritius
3B6 Agalega
3B7 Agalega
3B8 Mauritius
3B9 Rodriguez Isl.
3CA3CZ Equatorial Guinea
3C Equatorial Guinea
3C0 Annobon
3DA3DM Swaziland
3D6 Swaziland
3DA0 Swaziland
3DN3DZ Fiji
3D2 Fiji Islands
3D2/C Conway Reef
3D2/R Rotuma
3EA3FZ Panama (viz HO, HP, H3, H8, H9)
3E, 3F Panama
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3GA3GZ Chile (viz CE, XQ, XR)
3G Chile
3HA3UZ China (viz BY, XS, VR)
3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U China
3VA3VZ Tunisia (viz TS)
3V Tunisia
3WA3WZ Viet Nam (viz XV)
3W Vietnam
3XA3XZ Guinea
3X Guinea
3YA3YZ Norway (viz JWJX, LA)
3Y0, 3Y1, 3Y2, 3Y9 Antarctic
3Y Bouvet Isl.
3Y/P Peter Isl.
3ZA3ZZ Poland (viz SNSP, SR, HF)
3Z Poland
4AA4CZ Mexico (viz XE, 6D6J, XAXI)
4A, 4B, 4C Mexico
4DA4IZ Philippines (viz DUDZ)
4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I Philippines
4JA4KZ Azerbaijani
4J Azerbaijani
4LA4LZ Georgia
4L Georgia
4MA4MZ Venezuela (viz YVYY)
4M Venezuela
4NA4OZ Yugoslavia (viz YTYU, YZ)
4PA4SZ Sri Lanka
4P, 4Q, 4R, 4S Sri Lanka
4TA4TZ Peru (viz OAOC)
4T Peru
4UA4UZ United Nations
4U1/I Geneva 4U1ITU
4U1/U New York NY USA 4U1UN
4U1VIC Vienna Intl. (OE) Nemá status samostatné
zemì DXCC
4U1WB The World Bank, Washington DC, USA Nemá
status samostatné zemì DXCC
4VA4VZ Haiti (viz HH)
4V Haiti
4WA4WZ United Nations
4W East Timor (Prozatimní prefix)
4XA4XZ Israel (viz 4Z)
4X Israel
4YA4YZ International Civil Aviation Organization
4ZA4ZZ Israel (viz 4X)
4Z Israel
5AA5AZ Libya
5A Libya
5BA5BZ Cyprus (viz C4, H2, P3, ZC4)
5B Cyprus
5CA5GZ Morocco (viz CN)
5C, 5D, 5E, 5F, 5G Morocco
5HA5IZ Tanzania
5H, 5I Tanzania
5JA5KZ Colombia (viz HJHK)
5J, 5K Columbia
5LA5MZ Liberia (viz EL , 6Z, A8, D5)
5L, 5M Liberia
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5NA5OZ Nigeria
5N, 5O Nigeria
5PA5QZ Denmark (viz OUOZ , XP)
5P, 5Q Denmark
5RA5SZ Madagascar (viz 6X)
5R, 5S Malagasy Rep
5TA5TZ Mauritania
5T Mauritania
5UA5UZ Niger
5U Niger
5VA5VZ Togo
5V Togo
5WA5WZ Western Samoa
5W Western Samoa
5XA5XZ Uganda
5X Uganda
5YA5ZZ Kenya
5Y, 5Z Kenya
6AA6BZ Egypt (viz SS, SU)
6A, 6B Egypt
6CA6CZ Syria (viz YK)
6C Syria
6DA6JZ Mexico (viz 4A4C, XAXI)
6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J Mexico
6KA6NZ Korea (viz D7D9, DSDT, HL)
6K, 6L, 6M, 6N Korea
6OA6OZ Somalia (viz T5)
6O Somalia
6PA6SZ Pakistan (viz AP)
6P, 6Q, 6R, 6S Pakistan
6TA6UZ Sudan (viz ST)
6T, 6U Sudan
6VA6WZ Senegal
6V, 6W Senegal
6XA6XZ Madagascar (viz 5R)
6X Madagascar (Malagasy Rep.)
6YA6YZ Jamaica
6Y Jamaica
6ZA6ZZ Liberia (viz 5L5M, EL , A8, D5)
6Z Liberia
7AA7IZ Indonesia (viz 8A8I, JZ, PKPO , YBYH)
7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I Indonesia
7JA7NZ Japan (viz 8J8N, JAJS)
7J, 7K, 7L, 7M, 7N Japan
7OA7OZ Yemen
7O Yemen
7PA7PZ Lesotho
7P Lesotho
7QA7QZ Malawi
7Q Malawi
7RA7RZ Algeria (viz 7T7X, 7Y)
7R Algeria
7SA7SZ Sweden (viz 8S, SASM)
7S Sweden
7TA7YZ Algeria
7T, 7U, 7V, 7W, 7X, 7Y Algeria
7ZA7ZZ Saudi Arabia (viz 8Z, HZ)
7Z Saudi Arabia
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8AA8IZ Indonesia (viz 7A7I, JZ, PKPO, YBYH)
8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I Indonesia
8JA8NZ Japan (viz 7J7N, JAJS)
8J, 8K, 8L, 8M, 8N Japan
8OA8OZ Botswana (viz A2)
8O Botswana
8PA8PZ Barbados
8P Barbados
8QA8QZ Maldives
8Q Maldive Isl.
8RA8RZ Guyana
8R Guyana
8SA8SZ Sweden (viz 7S, SASM)
8S Sweden
8TA8YZ India (viz ATAW, VTVW, VU)
8T, 8U, 8V, 8W, 8X, 8Y India
8ZA8ZZ Saudi Arabia (viz 7Z, HZ)
8Z Saudi Arabia
9AA9AZ Croatia
9A Croatia
9BA9DZ Iran (viz EPEQ)
9B, 9C, 9D Iran
9EA9FZ Ethiopia (viz ET)
9E, 9F Ethiopia
9GA9GZ Ghana
9G Ghana
9HA9HZ Malta
9H Malta
9IA9JZ Zambia
9I, 9J Zambia
9KA9KZ Kuwait
9K Kuwait
9LA9LZ Sierra Leone
9L Sierra Leone
9MA9MZ Malaysia (viz 9W)
9M0 Spratly Isl. (viz 1S)
9M2, 4 West Malaysia
9M6, 8 East Malaysia
9NA9NZ Nepal
9N Nepal
9OA9TZ Congo  Zaire
9O, 9P, 9Q, 9R, 9S, 9T Zaire
9UA9UZ Burundi
9U Burundi
9VA9VZ Singapore (viz S6)
9V Singapore
9WA9WZ Malaysia (viz 9M)
9W West/East Malaysia
9XA9XZ Rwanda
9X Rwanda
9YA9ZZ Trinidad and Tobago
9Y, 9Z Trinidad
A2AA2Z Botswana (viz 8O)
A2 Botswana
A3AA3Z Tonga
A3 Tonga
A4AA4Z Oman
A4 Oman
A5AA5Z Bhutan
A5 Bhutan
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A6AA6Z United Arab Emirates
A6 United Arab Emirates
A7AA7Z Qatar
A7 Qatar
A8AA8Z Liberia (viz EL, 5L5M, 6Z, D5)
A8 Liberia
A9AA9Z Bahrain
A9 Bahrain
AAAALZ Unites States of America
(viz AA1-0 a AK1-0, N, K)
AC6 Belau (West Carolines) (viz KC6)
AH0 Mariana Isl. (viz KH0)
AH1 Baker Howland (viz KH1)
AH2 Guam (viz KH2)
AH3 Johnston Isl. (viz KH3)
AH4 Midway Isl. (viz KH4)
AH5 Palmyra, Jarvis Isl. (viz KH5)
AH5K Kingman Reef (viz KH5/K)
AH6, 7 Hawaii (viz KH6)
AH7K Kure Isl. (viz KH7/K)
AH8 American Samoa (viz KH8)
AH9 Wake Isl. (viz KH9)
AL Alaska (viz KL7)
AMAAOZ Spain (viz EAEH)
AM, AN, AO Spain
AM6 Balearic Isl. (viz EA6)
AM8 Canary Isl. (viz EA8)
AM9 CeutaMelilla (viz EA9)
AN6 Balearic Isl. (viz EA6)
AN8 Canary Isl. (viz (EA8)
AN9 CeutaMelilla (viz EA9)
AO6 Balearic Isl. (viz EA6)
AO8 Canary Isl. (viz EA8)
AO9 CeutaMelilla viz (EA9)
APAASZ Pakistan (viz 6P6S)
AP, AQ, AR, AS Pakistan
ATAAWZ India (viz 8T8Y, VT, VW, VU)
AT, AU, AV, AW India
AT4 Andaman Isl. (viz VU4)
AT7 Laccadive Isl. (viz VU7)
AU4 Andaman Isl. (viz VU4)
AU7 Laccadive Isl. (viz VU7)
AV4 Andaman Isl. (viz VU4)
AV7 Laccadive Isl. (viz VU7)
AW4 Andaman Isl. (viz VU4)
AW7 Laccadive Isl.(viz VU7)
AXAAXZ Australia (viz VHVN, VK, VZ)
AX Australia
AYAAZZ Argentine Republic (viz L2L9, LOLW, LU)
AY, AZ Argentina
BAABUZ BWABZZ China (viz 3H3U, XS, VR)
BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ BK, BL, BP,
BR, BS, BT, BU, BW, BY, BZ China
BM, BN, BO, BQ, BV, BX Taiwan (Formosa)
C2AC2Z Nauru
C2 Nauru
C3AC3Z Andorra
C3 Andorra
C4AC4Z Cyprus (viz 5B , H2, P3)
C4 Cyprus
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C5AC5Z Gambia
C5 Gambia
C6AC6Z Bahamas
C6 Bahamas
C7AC7Z World Meteorological Organization
C8AC9Z Mozambique
C8, C9 Mozambique
CAACEZ Chile (viz 3G, XQ, XR)
CA, CB, CC, CD, CE Chile
CE1CE8 Chile
CE0/A Easter Isl.
CE0/X San Felix Isl.
CE0/Z Juan Fernandez Isl.
CFACKZ Canada (viz CYCZ, VAVG, VE, VO,
VXVY, XJXO)
CF, CG, CH, CI, CJ, CK Canada
CLACMZ Cuba (viz CO , T4)
CL, CM Cuba
CNACNZ Morocco (viz 5C5G)
CN Morocco
COACOZ Cuba
CO Cuba
CPACPZ Bolivia
CP Bolivia
CQACUZ Portugal
CT Portugal
CT3 Madeira Isl.
CU Azores
CVACXZ Uruguay
CV, CW, CX Uruguay
CX0 Antarctica
CYACZZ Canada (viz CFCK, VE, VAVG, VO, VX
VY, XJXO)
CY, CZ Canada
CY0 Sable Isl.
CY9 St Paul Isl.
D2AD3Z Angola
D2, D3 Angola
D4AD4Z Cape Verde
D4 Cape Verde
D5AD5Z Liberia (viz EL, 5L5M, 6Z, A8)
D5 Liberia
D6AD6Z Comoros
D6 Comoros
D7AD9Z Korea (viz DSDT, HL , 6K6N)
D7, D8, D9 South Korea
DAADRZ Germany
DL Fed. Rep. Of Germany (viz Y2AY9Z)
DSADTZ Korea (viz D7D9, HL, 6K6N Korea)
DS, DT Korea
DUADZZ Philippines (viz 4D4I)
DU , DV, DW, DX, DY, DZ Philippines
E2AE2Z Thailand (viz HS)
E2 Thailand
E3AE3Z Eritrea
E3 Eritrea
E4AE4Z Palestine (prozatimní pøídìl)
E4 Palestine
EAAEHZ Spain (viz AMAO)
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH Spain
EA6 Balearic Isl.
EA8 Canary Isl
EA9 Ceuta & Mellilla
EIAEJZ Ireland
EI, EJ Ireland
EKAEKZ Armenia
EK Armenia
ELAELZ Liberia (viz D5, 5L5M, 6Z, A8)
EL Liberia
EMAEOZ Ukraine (viz URUZ)
EM, EN, EO Ukraine
EM Antarctica
EPAEQZ Iran (viz 9B9D)
EP, EQ Iran
ERAERZ Moldova
ER Moldova
ESAESZ Estonia
ES Estonia
ETAETZ Ethiopia (viz 9E9F)
ET Ethiopia
EUAEWZ Belarus
EU, EV, EW Belarus
EXAEXZ Kyrgyz Republic
EX Kyrgyzstan
EYAEYZ Tajikistan
EY Tajikistan
EZAEZZ Turkmenistan
EZ Turkmenistan
FAAFZZ France (viz HWHY, TH, TK, TM, TOTQ,
TVTX)
F France
FG Guadeloupe
FH Mayotte
FK New Caledonia
FK/C Chesterfield Isle
FM Martinique
FO French Polynesia Tahiti
FO/A Australs
FO/M Marquesas Isl.
FO/X Clipperton
FP St Pierre Miquelon
FR Reunion
FR/G Glorioso
FR/J Juan De Nova
FR/T Tromelin
FS St Martin
FT8/W Crozet
FT8X Kerguelen Isl.
FT8Z Amsterdam Paul
FW Wallis Is
FY French Guiana
GAAGZZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (viz 2A2Z, MAMZ, ZNZO, ZQAZQZ)
G England
GB Pøíleitostné prefixy v UK, Channel Isl. nebo
Isle of Man
GC Wales (Kluby) (viz GW)
GD Isle of Man
GH Jersey (Kluby) (viz GJ)
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GI Northern Ireland (viz GN)
GJ Jersey (viz GH)
GM Scotland (viz DS)
GN Northern Ireland (Kluby) (viz GI)
GP Guernsey & Dependencies (Kluby) (viz GU)
GS Scotland (Kluby) (viz GM)
GT Isle Of Man (Kluby) (viz GD)
GU Guernsey & Dependencies
GW Wales (viz GC)
GX England (Kluby) (viz G)
GZ Shetland Islands (north of Scotland)
H2AH2Z Cyprus (viz C4, 5B, P3)
H2 Cyprus
H3AH3Z Panama (viz HO, HP, 3EA3FZ, H8, H9)
H3 Panama
H4AH4Z Solomon Islands
H4 Solomon Isl.
H40 Temotu Isl.
H6AH7Z Nicaragua (viz HT, YN)
H6, H7 Nicaragua
H8AH9Z Panama (viz H3, HO, HP, 3EA3FZ)
H8, H9 Panama
HAAHAZ Hungary (viz HG)
HA Hungary
HBAHBZ Switzerland (viz HE)
HB Switzerland
HB0 Liechtenstein
HCAHDZ Ecuador
HC, HD Ecuador
HC8, HD8 Galapagos
HEAHEZ Switzerland (viz HB)
HE Switzerland
HFAHFZ Poland (viz 3Z, SNSR, SP)
HF Poland
HF0 Antarctica
HF0 South Shetland
HGAHGZ Hungary (viz HA)
HG Hungary
HHAHHZ Haiti (viz 4V)
HH Haiti
HIAHIZ Dominican Republic
HI Dominican Rep
HJAHKZ Colombia (viz 5J5K)
HJ, HK Columbia
HK0/A San Andres Isl.
HK0/M Malpelo Isl.
HLAHLZ Korea (viz D7D9, DSDT, 6K6N)
HL South Korea
HMAHMZ Democratic Peoples Republic of Korea
(viz P5P9)
HM North Korea
HNAHNZ Iraq (viz YI)
. HN Iraq
HOAHPZ Panama (viz H3, H8, H9, 3EA3FZ)
HO, HP Panama
HQAHRZ Honduras
HQ, HR Honduras
HSAHSZ Thailand (viz E2)
HS Thailand
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HTAHTZ Nicaragua (viz H6H7, YN)
HT Nicaragua
HUAHUZ El Salvador (viz YS)
HU El Salvador
HVAHVZ Vatican City State
HV Vatican City
HWAHYZ France (viz F, FAFZ, TH, TK, TM, TOTQ,
TVTX)
HW, HX, HY France
HZAHZZ Saudi Arabia (viz 7Z, 8Z)
HZ Saudi Arabia
IAAIZZ Italy
I Italy
IS Sardinia
J2AJ2Z Djibouti
J2 Djibouti
J3AJ3Z Grenada
J3 Grenada
J4AJ4Z Greece (viz SVSZ)
J4 Greece (viz SV)
J45 Dodecanese (viz SV5)
J49 Crete (viz SV9)
J5AJ5Z GuineaBissau
J5 Guinea Bissau
J6AJ6Z Saint Lucia
J6 St Lucia
J7AJ7Z Dominica
J7 Dominica
J8AJ8Z Saint Vincent and the Grenadines
J8 St Vincent
JAAJSZ Japan (viz 7J7N, 8J8N)
JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK. JL, JM, JN,
JO, JP, JQ, JR, JS Japan
JTAJVZ Mongolia
JT, JU, JV Mongolia
JWAJXZ Norway (viz 3Y, LA)
JW Svalbard Isl.
JX Jan Mayen
JYAJYZ Jordan
JY Jordan
JZAJZZ Indonesia (viz 7A7I, 8A8I, PKPO, YBYH)
KAAKZZ United States of America (viz AAAL, N, W)
KC6 Belau (West Carolines)
KH0 Mariana Isl.
KH1 Baker Howland
KH2 Guam
KH3 Johnston Isl.
KH4 Midway Isl.
KH5 Palmyra, Jarvis Isl.
KH5K Kingman Reef
KH6, 7 Hawaii
KH7K Kure Isl.
KH8 American Samoa
KH9 Wake Isl.
KL Alaska
LAALNZ Norway (viz JWJX, 3Y)
LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL,
LM, LN, Norway
L2AL9Z Argentine Republic (viz AYAZ, L2L9,
LOLW, LU)
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L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 Argentina
LOALWZ Argentine Republic(viz AYAZ, L2L9)
LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW Argentina
LXALXZ Luxembourg
LX Luxembourg
LYALYZ Lithuania
LY Lithuania
LZALZZ Bulgaria
LZ Bulgaria
MAAMZZ United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (viz 2A2Z, G, ZNZO, ZQAZQZ)
M England (viz G)
MC Wales (Clubs) (viz GW)
MD Isle of Man (viz GD)
MH Jersey (Clubs) (viz GJ)
MI Northern Ireland (viz GI)
MJ Jersey (viz MH, GJ)
MM Scotland (viz GM)
MN Northern Ireland (Clubs) (viz GMI, GI)
MP Guernsey & Dependencies (Clubs) (viz GU)
MS Scotland (Clubs) (viz MM, GM)
MT Isle Of Man (Clubs) (viz MD, GD)
MU Guernsey & Dependencies (viz MP, GU)
MW Wales (viz MC, GW)
MX England (Clubs) (viz M, G)
MZ Shetland Islands
NAANZZ United States of America (viz W , K,
AAAL)
N, NANZ Unites States
OAAOCZ Peru (viz 4T)
OA, OB, OC Peru
ODAODZ Lebanon
OD Lebanon
OEAOEZ Austria
OE Austria
OFAOJZ Finland
OF, OG, OH, OI, OJ Finland
OH0 Aland Isl.
OJ0 Market Reef
OKAOLZ Czech Republic
OK, OL Czech Republic
OMAOMZ Slovak Republic
OM Slovakia
ONAOTZ Belgium
ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT Belgium
OUAOZZ Denmark (viz 5P5Q, XP)
OU, OV, OW, OX, OY, OZ Denmark
OX Greenland
OY Faroe Isl.
P2AP2Z Papua New Guinea
P2 Papua
P3AP3Z Cyprus (viz C4, H2, 5B)
P3, P30, P36 Cyprus
P4AP4Z Aruba
P4 Aruba
P5AP9Z Democratic Peoples Republic of Korea (viz HM)
P5, P6, P7, P8, P9 North Korea
PAAPIZ Netherlands
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI Netherlands
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PJAPJZ Netherlands Antilles
PJ2 Neth Antilles
PJ7 St. Maarten
PKAPOZ Indonesia (viz 7A7I, 8A8I, JZ, YBYH)
PK, PL, PM, PN, PO Indonesia
PPAPYZ Brazil (viz ZVZZ)
PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY Brazil
PZAPZZ Suriname
PZ Suriname
RAARZZ Russian Federation (viz UAUI)
R1Axx Antarctica
R1FJL Franz Jo Land
R1MV Malyj Vysotskij
RA9, RA0 Asiatic Russian (viz UA0)
S0 Western Sahara
S0 Western Sahara
S2AS3Z Bangladesh
S2, S3 Bangladesh
S5AS5Z Slovenia
S5 Slovenia
S6AS6Z Singapore (viz 9V)
S6 Singapore
S7AS7Z Seychelles
S7 Seychelles
S8AS8Z South Africa (viz ZRZU, ZS)
S8 South Africa
S9AS9Z Sao Tome and Principe
S9 Sao Tome
SAASMZ Sweden (viz 7S, 8S)
SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM
Sweden
SNASRZ Poland (viz 3Z, HF)
SN, SO, SP, SQ, SR Poland
SSASSM Egypt (viz 6A6B, SU)
SS Egypt
SSNSTZ Sudan (viz 6T6U)
ST Sudan
SUASUZ Egypt (viz 6A6B, SSA)
SU Egypt
SVASZZ Greece (viz J4AJ4Z)
SV, SW, SX, SY, SZ Greece
SV/A Mount Athos
SV5 Dodecanese
SV9 Crete
T2AT2Z Tuvalu
T2 Tuvalu
T3AT3Z Kiribati
T30 West Kiribati, Gilbert Isl.
T31 Central Kiribati, Br. Phoenix
T32 East Kiribati, Line Isl.
T33 Banaba Isl., Ocean Isl.
T4AT4Z Cuba (viz CO, CLCM)
T4 Cuba
T5AT5Z Somalia (viz 6O)
T5 Somalia
T6AT6Z Afghanistan (viz YA)
T6 Afghanistan
T7AT7Z San Marino
T7 San Marino
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T8AT8Z Palau)
T88 Belau (Palau) (viz KC6)
T9AT9Z Bosnia and Herzegovina
T9 Bosnia Herzegovina
TAATCZ Turkey (viz YM)
TA Turkey
TDATDZ Guatemala (viz TG)
TD Guatemala
TEATEZ Costa Rica (viz TI)
TE Costa Rica
TFATFZ Iceland
TF Iceland
TGATGZ Guatemala (viz TD)
TG Guatemala
THATHZ France (viz F, FAFZ, HWHY, TK, TM,
TOTQ, TVTX)
TH France
TIATIZ Costa Rica (viz TE)
TI Costa Rica
TI9 Cocos Isl.
TJATJZ Cameroon
TJ Cameroon
TKATKZ France (viz F, FAFZ, HWHY, TH , TM,
TOTQ, TVTX)
TK Corsica
TLATLZ Central African Republic
TL Central Africa Rep.
TMATMZ France (viz F, FAFZ, HWHY, TH , TK,
TOTQ, TVTX)
TM France
TNATNZ Congo
TN Congo
TOATQZ France (viz F, FAFZ, HWHY, TH , TK,
TM, TVTX)
TO, TO, TP, TQ France
TRATRZ Gabon
TR Gabon
TSATSZ Tunisia (viz 3V)
TS Tunisia
TTATTZ Chad
TT Chad
TUATUZ Ivory Coast
TU Ivory Coast
TVATXZ France (viz F, FAFZ, HWHY, TH , TK, TM,
TOTQ)
TYATYZ Benin
TY Benin
TZATZZ Mali
TZ Mali
UAAUIZ Russian Federation (viz RAARZZ)
.UA9, UA0 Asiatic Russia
UJAUMZ Uzbekistan
UJ, UK, UL, UM Uzbekistan
UNAUQZ Kazakhstan
UN , UO, UP, UQ Kazakhstan
URAUZZ Ukraine (viz EMEO)
UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ Ukraine
V2AV2Z Antigua and Barbuda
V2 Antigua

24

VEOBECNÉ INFORMACE

V3AV3Z Belize
V3 Belize
V4AV4Z Saint Kitts & Nevis
V4 St. Kitts
V5AV5Z Namibia
V5, V50, V51 Namibia
V6AV6Z Micronesia
V6, V63 Fed Micronesia, East Caroline Isl.
V7AV7Z Marshall Islands
V7, V73 Marshall Isl.
V8AV8Z Brunei
V8, V85 Brunei
VAAVGZ Canada (viz CFCK, CYCZ, VO, VXVY,
XJXO, VE)
VHAVNZ Australia (viz AX, VZ)
VH, VI, VJ Australia
VK1VK8 Australia
VK0/H Heard Isl.
VK0 Macquarie Isl.
VK9/C Cocos Keeling
VK9/L Lord Howe
VK9/M Mellish Reef
VK9/N Norfolk Isl.
VK9/W Willis Isl.
VK9X Christmas Isl.
VOAVOZ Canada (viz CFCK, CYCZ, VAVG, VX
VY, XJXO, VE)
VO Canada, VO1 Newfoundland, VO2 Labrador
VPAVQZ United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
VP2E Anguilla
VP2M Montserrat
VP2V British Virgin Islands
VP5 Turks & Caicos
VP6 Pitcairn (døíve VR6)
VP6/D Ducie isl.
VP8 Antarctica
VP8/F Falkland Isl.
VP8/G South Georgia
VP8/O South Orkney
VP8/S South Sandwich
VP9 Bermuda
VQ9 Chagos Isl.
VRAVRZ China
VR2 Hong Kong (døíve VS6)
VSAVSZ United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
VTAVWZ India (viz 8T8Y, ATAW)
VT, VU, VV, VW India
VU Antarctica
VU4 Andaman & Nicobar Isl.
VU7 Laccadive Isl.
VXAVYZ Canada (viz CFCK, CYCZ, VAVG, VE ,
VO, XJXO)
VX, VY Canada
VZAVZZ Australia (viz AX, VHVN, VK)
VZ Australia
WAAWZZ United States of America (viz AA a AL, N, a K)
W United States
WH0 Mariana Isl. (viz KH0)
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

WH1 Baker Howland (viz KH1)
WH2 Guam (viz KH2)
WH3 Johnston Isl. (viz KH3)
WH4 Midway Isl. (viz KH4)
WH5 Palmyra Isl. (viz KH5)
WH5K Kingman Reef (viz KH5)
WH6 Hawaii (viz KH6)
WH7 Hawaii (viz KH6)
WH7K Kure Isl. (viz KH7K)
WH8 American Samoa (viz KH8)
WH9 Wake Isl. (viz KH9)
WL Alaska (viz KL)
WP1 Navassa Isl. (viz KP1)
WP2 Virgin Isl. (viz KP2)
WP3, WP4 Puerto Rico (viz KP4)
WP5 Desecheo Isl. (viz KP5)
XAAXIZ Mexico (viz 4A4C, 6D6J)
XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI Mexico
XF4 Revilla Gigedo
XJAXOZ Canada (viz CFCK, CYCZ, VAVG, VO,
VE, VXVY)
XJ, XK, XL, XM, XN, XO Canada
XPAXPZ Denmark (viz 5P5Q, OUOZ)
XP Denmark
XP Greenland
XQAXRZ Chile (viz CE, 3G)
XQ, XR Chile
XQ0X San Felix (viz CE0/X)
XQ0Y Easter Island (viz CE0/A)
XQ0Z Juan Fernandez (viz CE0/Z)
XR Chile
XR0Y Easter Island (viz CE0/A)
XR0Z Easter Island (viz CE0/Z)
XSAXSZ China (viz 3H3U, BY, VR)
XS China
XTAXTZ Burkina Faso
XT Burkina Faso
XUAXUZ Cambodia
XU Kampuchea
XVAXVZ Viet Nam (viz 3W)
XV Vietnam
XWAXWZ Laos
XW Laos
XXAXXZ Portugal
XX Macao
XYAXZZ Myanmar
XY, XZ Burma
Y1AY9Z Germany (viz DAADRZ , DL)
YAAYAZ Afghanistan (viz T6)
YA Afghanistan
YBAYHZ Indonesia (viz 7A7I, 8A8I, JZ, PKPO)
YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH Indonesia
YIAYIZ Iraq (viz HN)
YI Iraq
YJAYJZ Vanuatu
YJ Vanuatu
YKAYKZ Syria (viz 6C)
YK Syria
YLAYLZ Latvia
YL Latvia
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YMAYMZ Turkey (viz TATC)
YM Turkey
YNAYNZ Nicaragua (viz H6H7, HT)
YN Nicaragua
YOAYRZ Romania
YO, YP, YQ, YR, Romania
YSAYSZ El Salvador (viz HU)
YS El Salvador
YTAYUZ Yugoslavia (viz 4N4O, Z3)
YT, YU Yugoslavia
YVAYYZ Venezuela (viz 4M)
YV, YW, YX, YY Venezuela
YV0 Aves Isl.
YX0 Aves Is. (viz YV0)
YZAYZZ Yugoslavia (viz 4N4O, YTYU, Z3)
YZ Yugoslavia
Z2AZ2Z Zimbabwe
Z2 Zimbabwe
Z3AZ3Z Macedonia
Z3 Macedonia
ZAAZAZ Albania
ZA Albania
ZBAZJZ United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (viz G)
ZB Gibraltar
ZC4 UK Sovereign Base (viz 5B4)
ZD7 St Helena
ZD8 Ascension Isl.
ZD9 Tristan Da Cunha
ZF Cayman Isl.
ZKAZMZ New Zealand
ZK, ZL, ZM New Zealand
ZK1/N North Cook Isl.
ZK1/S South Cook Isl.
ZK2 Niue Isl.
ZK3 Tokelaus
ZL New Zealand
ZL7 Chatham Isl.
ZL8 Kermadec Isl.
ZL9 Auckland & Campbell Isl.
ZNAZOZ United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (viz G)
ZPAZPZ Paraguay
ZP Paraguay
ZQAZQZ United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland (viz G)
ZRAZUZ South Africa (viz S8)
ZR, ZS, ZT, ZU So Africa
ZS2, ZS8 Marion Isl.
ZVAZZZ Brazil (viz PPPY)
ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ Brazil
ZX0F Fernando De Noronha (viz PY0/F)
ZX0S Peter Paul Rocks (viz PY0/S)
ZX0T Trindade (viz PY0/T)
ZY0F Fernando De Noronha (viz PY0/F)
ZY0S Peter Paul Rocks (viz PY0/S)
ZY0T Trindade (viz PY0/T)
ZZ0F Fernando De Noronha (viz PY0/F)
ZZ0S Peter Paul Rocks (viz PY0/S)
ZZ0T Trindade (viz PY0/T)
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Vyslechnuto na amatérských pásmech II.
Jenda Èeek, OK1CH
 Napøed musím 10× odchrchlat a potom mùu teprve
mluvit do mikrofonu.

 Nae chaloupka pamatuje Honzu iku jetì s obìma oèima.

 Ten tranzistor je takovej dìlník snaivej.

 Je to pìkná sluivá modulace.

 Tlustí budou hubení a hubení budou studení.

 Obskoèil bych sedmdesátku i dvanáctku.

 Bylo by dobré, aby ten ohmetr byl blbuvzdornej.

 Mám ho tam Pepíku.

 Bìhali jsme po hrobech.

 V autì poslouchám jenom vlastní enu a to jenom
kdy øíká co mi dobrýho uvaøí.

 Ono se to postaví, jeden by si s tím vypích oko.
 Ani na telegrafii, ani na fonii jsem nic nevidìl.

 U jsem se bavil s dvìma lidmama.

 Má lahodnou pochoutkovou modulaci.

 Je taková mlha, e kdybys dostal facku, tak bys nevìdìl komu podìkovat.

 Ztratil se, jak se øíká bez funusu.

 Dneska jsem se rozhodl do toho zakokrhat.

 Slyím tì pìt osm a pìt deset.

 Ja jsem nìjakej poapanej.

 Se v Praze nebo se nìèím lomenej?

 Musím skoèit na tu Maruku v Podboøanech.

 Váení, já v sobotu nebudu!

 Právì jsem zmìnil horizontální polohu na vertikální,
tak tu vrèím.

 Já jsem splachovací na daleko vìtí problémy ne je
tento mikroproblém.

 Mám stùl plný hnoje.

 Mám manelku v pozadí.

 Mluvili jsme na direktu, abychom neomezili ten podvádìè.

 Mì to tam tím smìrem pìknì støíká.

 V poslední dobì je problém najít volnou díru.

 Mùu do tebe nacpat 20 wattù.

 Vdycky na to vlítnu a párkrát tam zakokrhám.
e jsi na to nic neøek, e jsi na to neregáloval.

 Dostal jsem QWC.
 Nesmím dìlat dlouhý relace nebo mi lampa vyskoèí
ze soklu.

 Byl jsem dneska v klubu, Pavel tam trápil osmadvacítku.

 Dobrý telegrafista vysílá i na kliku od blázince.

 Jsou dny, kdy mì to nebaví tady blafat.

 U jsem s tím namlátil pár spojení.

 Fouká ostrý, sprostý vítr.

 Já jsem to nepobral.

 Byl jsem kdysi velikánskej fónista.

 Tak si vem vìtí lopatu.

 Èekáme,e se nám bude jedna dcera enit.

 Vítám odelého Rudu.

 Koukám, ty se celej ivej.

 Mám ui jako zimník, abych tì slyel.

 Budu s tím muset nìco dìlat nebo mì ena seere.

 Pesimisté øíkají, e dùchod je dovolená pøed smrtí.

 Jsem ucmrndanej a ucaprtanej.

 Kdy ráno vstávám, tak vím, e iju.

 Kdy nejvíc pospíchá, tak si sedni.

 Teï jezdím s tím novým elektrolytem.
 Tenkrát to daleko nedostøíklo, dneska je to lepí.

 Pøedstav si, e Vlaïka byla vèera u zubaøky a ta jí
provrtala jazyk skrz na skrz.

 Je slyet viditelnì ten brum.

 Na toho podìlanýho ten hajzl spadne.

 Vymyslel jsem elektrolyt.

 Jezdím tady na Helenì.

 Má nìjakou noèní modulaci.

 Náhodou tì zkusím znásilnit.

 Dnes jsem míò doléval baterie, tak jsem svìí.

 Odstìhoval jsem se na telegraf.

 Teï jsem hergot spolkl mouchu.

 Je moné, e je jasno, ale a koukám jak koukám je
tady mlha.

 Mnì je to bublifuk.
 Mám sennou rýmu, ale v kremaci se to vechno vyhøeje.
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 Poèasí tma, asi 4 stupnì.

 Ona je taková zima, e u na to není vidìt.
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CQRLOG
Milo Zimmermann, OK1MZM

Anotace










Pøíspìvek referuje o novém èeském stanièním deníku. Seznámíte se zde s jeho funkcemi a mùete si tak
udìlat obrázek o tom, je-li tento deník pro vás zajímavý èi
nikoliv. Deník je ve stádiu vývoje a tak ho èeká jetì spousta zmìn a vylepení. Ale ji teï disponuje mnoha
uiteènými funkcemi.

1 Úvod
Autorem tohoto deníku je Petr OK2CQR. Deník je kompletnì napsán v èetinì. Pracuje pod operaèním
systémem Windows 95 a vyí. Deník je pøehledný a jeho
ovládání je jednoduché i pøesto, e obsahuje kálu rùzných funkcí. Deník podporuje jak pásma KV tak i VKV.
Umoòuje i ukládání WW lokátorù. Prozatím vak není
zavedeno vyhodnocení udìlaných a potvrzených lokátorù. Do budoucna je s touto funkcí poèítáno a na své si tak
pøijdou i VKVisté. Ti také ocení výpoèet vzdálenosti z lokátorù.

2.1

Editace seznamu DXCC
Import dat (ADIF, DAT - deník N6TR, CABRILLO)
Export dat (ADIF, HTML, CSV)
Zálohování dat
Hledání v deníku
Vedení QSL agendy
Sledování DX-Clusteru
SQL pøíkazový øádek

Konfigurace

Tento dialog je rozdìlen pro vìtí pøehlednost více
zálokami, tj.:
Osobní
Nastavení vlastní znaèky, jména, QTH a lokátoru. Tento
lokátor se bude pouívat jako výchozí poloha pøi poèítání
vzdálenosti mezi lokátory a pøi výpoètu pøibliné vzdálenosti do zemì protistanice.
Pøedvolby
Po vyvolání dialogu Nové QSO se jako výchozí pouije nastavení Pøedvolby. Nastavením Posunu èasu
zadáme o kolik se ná èas lií od svìtového. Nastavení je
zde více. Za zmínku stojí monost zapnutí/vypnutí zavírání dialogu pro ukládání nového spojení.
CallBook
Po nainstalování je Callbook vypnut. Lze vak nastavit adresáø, kde je Callbook uloen nebo pøípadnì
CD-ROM, kde je vloeno CD s CallBookem.
Pokud budete zadávat QSO a CallBook nebude
v CD-ROM, nic se nedìje. CQRLOG jen automaticky nedoplní údaje.

Autor se specializuje na funkce jako je filtrování spojení, které potìí zejména lovce diplomù èi pøehledná
databáze udìlaných a potvrzených DXCC podle pásem
a druhu provozu. Dobrou vlastností CQRLOGu je monost sledování DX-Clusteru pøes Paket rádio bez nutnosti
pouití TNC. Díky vyuití programu AGW Packet Engine
od SV2AGW je moné pouít jako modem i napøíklad
Baycom modem èi zvukovou kartu. Nechybí ani spolupráce deníku s Callbookem na CD-ROM. Pro ty, kdo
upøednostòují tisk QSL lístkù z poèítaèe pøed ruèním vypisováním je CQRLOG vybaven tiskem QSL do souboru.
Funkcí, kterou v CQRLOGu nenaleznete je ovládání
TRXu, rotátoru apod.

2 Funkce programu





Editace QSO
Tøídìní QSO
Calbook
Database update (doplnìní databáze ) - Výpoèet
QRB z lokátorù- Statistika DXCC
 Filtrování QSO
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Tisk QSL
Lze zapnout/vypnout Tisk QSL do souboru. Na výbìr je formát CSV (záznamy oddìlené støedníkem) nebo
ADIF. ADIF lze pouít pro elektronické QSL na
www.eqsl.net.
Zálohování
Je zde moné zatrhnout volbu Zálohování QSO vdy
po ukonèení deníku a nastavit adresáø, kam se bude
záloha ukládat.
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2.2

Editace QSO

Tato èást zahrnuje:
 Zadávání nového QSO (F2)
 Editace QSO (F4)
 Prohlíení QSO (F3)
 Reim výbìru QSO (ALT + V)- Mazání QSO (F8)

Pøi zapisování spojení lze zapsat poznámku, která pak
slouí napø. pro pozdìjí filtrování QSO. Na tyto poznámky je urèena kolonka Poznámka ke spojení.
Pøi zadávání èasu, pokud je potøeba ho zmìnit napø.
pøi pozdìjím dopisování spojení, staèí zadat èas ve formátu hhmm (2255). Po odchodu z editaèního políèka
CQRLOG sám doplní dvojteèku. Èas bude tedy vypadat
hh:mm (22:55). Stejnì tak pøi zadání data lze vynechat
teèky, doplní se automaticky.
Okno pro zadávání QSO se po uloení jednoho QSO
zavøe a na obrazovce se zobrazí hlavní okno programu.
V konfiguraci je vak moné zakázat zavírání okna pro
zadávání QSO po kadém uloeném spojení. To je znaènì výhodnìjí v pøípadì provozu na výzvu.
2.2.2 Editace QSO (F4)
Ovládání je podobné jako u zadávání nového QSO.
Pohyb mezi políèky je pomocí ipek, pokud zadáte èas
bez oddìlovacího znaménka, bude automaticky doplnìno. Toté platí i pro datum.
2.2.3 Prohlíení QSO (F3)
Zobrazí vekerá uloená data spojení, na kterém je
modrý kurzor v hlavním oknì programu vèetnì názvu
zemì, pøibliné vzdálenosti, aktuálního èasu v zemi stanice, zóny WAZ, ITU apod.

2.2.1 Zadávání nového QSO (F2)
Zpùsob zapisování spojení do deníku je v CQRLOGu
velmi jednoduchý. Vedle myi lze k posunu kurzoru mezi
kolonkami vyuít více kláves podle libosti kadého uivatele, tj. Enter, Tabelátor, Kurzorové ipky nebo Mezerník.
Pro rychlé uloení kdykoliv po zadání znaèky protistanice
slouí kombinace CTRL+ENTER. Moností pohybu v oknì
a zápisu spojení je tedy více a kadý si snad najde pro
sebe tu, která mu bude nejvíce vyhovovat.
Deník také informuje o tom, zdali zadaná znaèka pøedstavuje novou zem, nebo alespoò novou zem na aktuálním
pásmu nebo módu, pøípadnì potøebujete-li z této zemì
QSL lístek.
Zároveò vypoèítá i pøiblinou vzdálenost do zemì protistanice. Pokud zadáte lokátor, tato vzdálenost bude
upøesnìna.
V levé dolní èásti okna se zobrazí do tabulky statistika této
zemì na vech pásmech podle druhu provozu. Písmenko Q
znamená, e zemì je ji potvrzena, písmenko X znamená,
e se zemí bylo ji pracováno, ale potvrzena jetì není.
2.2.4 Reim výbìru QSO (ALT+V)
Po zapnutí tohoto reimu je moné oznaèit více QSO.
Ty lze pak smazat nebo exportovat. Oznaèování se provádí kombinací klávesy CTRL a kliknutí myí na QSO
nebo drením klávesy SHIFT s pomocí kurzorových kláves.
2.2.5 Mazání QSO (F8)
Je-li potøeba vymazat více QSO najednou, je nutné je
oznaèit, viz kapitolu 2.2.4.

2.3

Tøídìní QSO

Provede se tøídìní deníku podle poloek v menu. Napø.
poloka Datum setøídí deník podle data a èasu. Tøídit se
dá dále podle Znaèky, QTH a Jména.
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2.4

CallBook (F6)

Klávesa F6 aktivuje dialog pro vyhledávání v callbooku. Nejprve je ale nutné si nastavit CallBook v menu
Konfigurace  CallBook. CallBook samozøejmì není
souèástí deníku, jeho obstarání je na kadém uivateli.

2.5

Database update (CTRL+U)

Provede doplnìní databáze, pokud je v konfiguraci nastaveno pouívání CallBooku. Naètou se chybìjící údaje
u stanic v deníku. Je-li stanice z USA, doplní se jméno
a QTH, jinak se doplní pouze jméno. Z menu konfigurace  CallBook lze nastavit, jestli se bude doplnìní údajù
provádìt od poèátku deníku nebo pouze od místa, na kterém je kurzor. To znamená, e si mùete doplnit údaje
tøeba jen u posledních nìkolika QSO.

2.6

Výpoèet QRB z lokátorù (F11)

Klávesou F11 se vyvolá okénko, kam se doplní do políèek dva lokátory a CQRLOG vypoèítá vzdálenost mezi
nimi vèetnì azimutu. Jeden lokátor se implicitnì nastaví
na lokátor uivatele, pokud byl nastaven v menu Konfigurace  Osobní. Vzdálenost se vypoèítává i pøi zadávání
nového spojení. Pokud nebude zadán lokátor protistanice, vypoètená vzdálenost je jen orientaèní.

QSO bez ohledu na znaèku. Výbìr bude tedy záviset pouze na podmínkách ve vyplnìných polích. Kmitoèet se
zadává v MHz, ne v kHz.
Napøíklad, zadáte kmitoèet 1,825 a 21,250; datum
1. 1. 2000 a 31. 12. 2000; mód CW, oznaèíte QSL pøijat,
do poznámky napíete QRP. Vyberete Tøídit podle znaèky. Kliknete na FILTROVAT. Zobrazí se pak hotový dotaz,
který bude poslán tabulce. V tabulce se vyfiltrují QSO
navázaná mezi 1. 1. 2000 a 31. 12. 2000, která byla udìlána na telegrafu, jsou ji potvrzena, a udìlána s QRP
(Pozn. QRP se píe do poloky poznámka ke spojení
pøi zadávání QSO.). Výsledek se setøídí abecednì podle
znaèek.
Pokud bude mód nastaven jako NIC, tak na mód nebude brán pøi filtrování ohled. Kdy oznaèíte filtrování QSO
pouze s IOTA, vyberou se QSO, která mají políèko IOTA
neprázdné.
Pokud ale napíete nìco do políèka IOTA, vyfiltrují se
QSO, která budou obsahovat to, co do políèka zadáte.
Napøíklad, do políèka IOTA napíete EU. Vyfiltrují se
QSO, která byla navázána s ostrovy patøícími k Evropì.
Ale pokud oznaèíte filtrovat pouze QSO s IOTA a do políèka IOTA nic nenapíete, vyberou se vechna QSO
s IOTA.
Kdy zadáte do políèka PREFIX prefix zemì, vyfiltrují
se vechna QSO navázaná s touto zemí.
Podle propracování filtrování spojení v tomto stanièním deníku je zøejmé, e se autor této problematice hodnì
vìnoval. Filtrování je velice pìknì provedené.

2.9

Editace seznamu DXCC

Vzhledem k nestálosti seznamu platných zemí DXCC
je CQRLOG vybaven editorem pro jeho doplnìní a editaci. Je zde moné také nadefinovat zkrácené znaèky jako
napø. K1B (expedice, která vysílala z KH1).

2.10 Import dat (ADIF, DAT-N6TR, CABRILLO,
Deník-OK1ZSV, LOGPLUS!)

2.7

Statistika DXCC (CTRL+D)

Do statistiky DXCC je moné se dostat buï kombinací CTRL+D nebo pøes menu Sluby  DXCC. Vyvolá se
pøehledná tabulka s udìlanými zemìmi. Pokud je daná
zem i potvrzená, je v okénku podle druhu módu písmenko Q. Kdy není potvrzena na tom urèitém druhu provozu,
je zde písmenko X.
V dolní èásti obrazovky je jetì souhrnná tabulka
s poètem udìlaných a potvrzených zemí ze vech druhù
provozu dohromady.

2.8

Import dat do deníku je jeho nezbytnou souèástí. Dnes,
kdy u jsou zavedeny standardní formáty dat jak normálních deníkù (ADIF), tak i závodních (CABRILLO), staèí
podpora jen tìchto formátù. Pøesto CQRLOG umí importovat i data jetì z dalích deníkù, tj. ze závodního deníku
N6TR, z LOGPLUSu a deníku od OK1ZSV.
Pøi importu mùe snadno dojít k nìjaké chybì ètení
dat. U standardních formátù dat se èasto stává, e jednotliví autoøi stanièních deníkù nìkde nedodrí pøesnì
parametry standardu. Dùsledkem toho je pak patný import dat mezi rùznými deníky. Pokud taková data naètete

Filtrování QSO

Tabulka pro zadání parametrù filtru se vyvolá klávesou F12. Zruí se kombinací SHIFT+F12, deník se pak
uvede do stavu, kdy jsou zobrazena vechna QSO setøídìna podle data a èasu.
Kdy se v tabulce zadá znaèka napø. ve tvaru OK2
budou vyfiltrována vechna QSO se znaèkami zaèínajícími OK2. Pokud se znaèka nezadá, vyberou se vechna
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002
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do svého deníku, mùe dojít k jeho chybnému chodu nebo
pøinejmením k naètení nesmyslných dat. A proto je CQRLOG vybaven testováním správnosti dat. Dokud
neprobìhne, není jejich naètení moné. Pøed importem
je moné data opravit pomocí nabídky Editovat.
Pokud jsou importovaná data z urèitého závodu, lze
pøed samotným importem napsat do kolonky Název závodu jeho název. U kadého spojení z importovaného
souboru pak bude vyplnìna poznámka právì názvem
závodu.

2.15 SQL pøíkazový øádek
Tento pøíkazový øádek je vìnován tìm, kteøí znají SQL
jazyk a mají potøebu provést s uloenými daty cokoliv, co
CQRLOG nepodporuje.

3

 Spolupráce CQRLOGu s programem MTTY pro
RTTY. Deník bude spojení automaticky zapisovat.
 Pøístup do DX Clusteru. Vedle monitorování DX
Clusteru bude monost se také na nìj pøipojit.
 Vylepený import QSO ze závodních deníkù. Vypíí se nové stanice, nové zemì, nová spojení na
pásmech a bude je mono exportovat ve formátu
ADIF nebo CSV pro EQSL nebo do programu BV
a následnì pak tisknout títky na QSL lístky.
 Deník bude obsahovat utilitu pod MS-DOS na
zálohování souborù deníku. V pøípadì, e se pokodí Windows a deník se nespustí, tak alespoò
budete moci spustit zmínìnou utilitu v MS-DOS,
která provede nezbytnou zálohu vaeho deníku.
Po reinstalaci Windows a CQRLOGu naètete zálohu a budete moci pokraèovat ve vedení deníku.
Této zbyteènì komplikované situaci se lze vyhnout
prùbìnou zálohou deníku pøímo z programu.

2.11 Export dat (ADIF, HTML, CSV)
Export dat je bezpodmíneènou funkcí stanièního deníku. Pro výmìnu dat mezi rùznými deníky staèí
standardní formát dat ADIF. Soubor uloený ve formátu
CSV lze otevøít napøíklad programem Microsoft Excel.
HTML pak jakýmkoliv prohlíeèem internetových stránek.
Právì export do formátu HTML je skvìlý, pokud chcete
deník nebo urèitou jeho èást zveøejnit na svých webových
stránkách.
Pokud chcete exportovat pouze urèitou èást spojení,
mùete si ji oznaèit, viz kapitolu 2.2.4. a nebo si ji nechat
vyfiltrovat, viz kapitolu 2.8.

2.12 Hledání v deníku
Forma a zpùsob vyhledávání je v CQRLOGu dvojí.
Pokud hledáte pomocí menu Hledání, kurzor se nastaví
na první nalezený záznam a tabulka se setøídí podle typu
vyhledávané poloky. Napø. vyhledáváte-li v deníku znaèku a stisknete CTRL+H (nebo pøes menu
Hledání  Znaèka) a zadáte znaèku, deník nastaví kurzor na první nalezený záznam a tabulku setøídí abecednì
podle znaèek.
Ale kdy kliknete na tabulku pravým tlaèítkem myi,
zobrazí se menu, kde poloka Hledat  Znaèku (Datum)
najde pouze první záznam v tabulce, ale tabulku netøídí
podle typu hledané poloky.

2.13 Vedení QSL agendy
CQRLOG podporuje vedení QSL agendy. Základem
je oznaèení u spojení, e byl odeslán QSL lístek a nebo
oznaèení, e QSL lístek byl pøijat. Pokud je nastaven Tisk
do souboru v menu Konfigurace  Tisk QSL a vy oznaèíte u urèitého spojení, e QSL lístek byl odeslán, uloí se
aktuální QSO té do souboru ve formátu ADIF nebo CSV
podle nastavení.

2.14 Sledování DX-Clusteru
K provozování Packet Rádia (PR) pouívá CQRLOG
AGW Packet Engine od SV2AGW, který naleznete na [1].
Nainstalování tohoto programu je bezpodmíneènì nutné.
Díky tomu vak je moné pouít jako modem i napøíklad
Baycom modem nebo zvukovou kartu a spoustu dalích.
Postup instalace není nijak zvlá sloitý a je skvìle popsán ve velmi dobøe zpracované nápovìdì, která je
souèástí deníku.
Po instalaci AGW Packet Engine vyberete menu
Packet  Terminal. Spustí se okno monitorující DX Cluster. Zatím funguje jen monitorování bez vlastního pøipojení.
Pokud se objeví spot z DX Clusteru, CQRLOG jej vyhodnotí a zobrazí. Pokud je to nová zemì, zobrazí se èervenì.
Autor se bude jetì pøipojením na PR nadále zabývat
a bude se jej snait vylepit.
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4

Závìr

Zcela jistì se jedná o velmi zajímavý stanièní deník.
Obsahuje spoustu uiteèných funkcí a díky prostøedí Windows je uivatelsky pøíjemnìjí neli deníky v prostøedí
MS-DOS. S uivatelem komunikuje èesky, i to mùe být
pro nìkoho dobrý dùvod, proè si CQRLOG otestovat
a pøípadnì pouívat k vedení svého deníku. Osobnì nejvíce oceòuji skvìle propracovanou filtraci spojení, která
se hodí napøíklad pøi hledání spojení platných do urèitého
diplomu apod. a také pøehlednou tabulku udìlaných
a potvrzených zemí DXCC.
CQRLOG se vyvíjí teprve pøiblinì jeden rok. V dobì,
kdy píi tento èlánek (èerven 2002) je stále publikován
jen jako beta verze. Dá se èekat, e zanedlouho Petr
OK2CQR dokonèí práci na odstranìní nejzávanìjích
chyb a zveøejní ostrou verzi.
Také s ohledem k Petrovu zájmu ochotnì naslouchat
hlasùm uivatelù pøedpokládám, e se CQRLOG bude
nadále vyvíjet a vylepovat.
Na závìr jsem si nechal to nejlepí  CQRLOG je zcela zadarmo a stáhnout si jej mùete na [2].

Literatura
[1] http://www.raag.org/sv2agw
[2] http://www.ok2cqr.nagano.cz
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Anténní øady
Jaromír Závodský, OK1ZN

Praktické pøíklady øeení anténních øad
Pøedelé dva èlánky o ant.øadách se zabývaly problematikou napájení jednotlivých antén v øadì, aby bylo
dosaeno poadovaného fázování. Správné fázování  to
znamená zajitìní poadované amplitudy a fáze napájecího proudu kadé antény  elementu v øadì.
V tomto èlánku jsou uvedeny známé anténní øady, kde
fázování kadé antény v øadì zajistí vhodný vyzaøovací
diagram soustavy.

Anténní soustava dvou nebo více
smìrových antén s fázovou
kompenzací

Obr. 4
Odpor 100 W ve Wilkinsonovì èlenu I v kruhovém hybridním obvodu má být dimensován na 1/100 dodávaného
výkonu. Bohuel ve Wilkinsonovì èlenu to musí být symetrický odpor, který se obtínìji konstruuje, ne
nesymetrický odpor  zátì. Odpor musí být navren tak,
aby jeho reaktivní èást byla podstatnì mení, ne reálná
jmenovitá hodnota 50 W.
Podobná soustava 4 smìrových antén s fázovou kompenzací je na obr. 5.

Anténní soustava  øada dvou nebo více smìrových
antén (napø. Yagi ) se pouívá pro dosaení vyího zisku, lepího pøedozadního pomìru a také pro lepí
írokopásmovìjí pøizpùsobení. (obr. 1). Dìlicí èlen mùe
být jakýkoliv obvod viz obr. 2., obr. 3., obr. 4.

Obr. 1
Obr. 5

Soustavy z vertikálních unipólù
Soustavy z vertikálních unipolù, které jsou nastaveny
do rezonance, mají vyzaøovací odpor blízko teoretické
hodnotì 36 W. Tento odpor je dosti závislý na zemní souObr. 2

Obr. 3

Obr. 6
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stavì radikálù, které u kadého unipólu tvoøí zemní protiváhu. Podle mìøení J. Sevicka je uvádìná následující
závislost rezonanèního odporu vertikálu v závislosti na
poètu radiálù dlouhých 0,20,4 l (obr. 6). Odchylky
v odporu závisí na typu zemì a na výce radiálù nad zemí.
Ukazuje se, e je lepí umístit soustavu radiálù nad úroveò zemì (tøeba jen 0,5 m), ne mít radiály zakopány
v zemi, kde jejich rozladìní silnì závisí na elektrických
parametrech zemì. Veobecnì se udává, e èím delí
radiály, tím má být jejich poèet vìtí, aby se poadovaný
efekt na sníení vyzaøovacího úhlu více projevil. Z obr. 6
mùeme tak odeèíst hodnotu Rs, hodnota Xs v rezonanci
je 0 W, a pouít napø. pro výpoèet fázovacího obvodu popsaného v minulých èláncích.

Soustava 2 vertikálù
s pøepínatelným smìrováním

Obr. 9

Dva vertikály se svými zemními soustavami jsou nastaveny na rezonanci v okolí své výky cca l/4. Tyto
vertikály jsou vzdáleny od sebe jednu polovinu l a jsou
napájeny soufázovì pøes 3/4l úseky koaxiálních kabelù
stejné charakteristické impedance. V tomto pøípadì vyzaøovací diagram má tvar osmièky s max. vyzaøováním
kolmo na spojnici vertikálù (obr. 7).

Obr. 10
obr. 10. Zde je pro dosaení nafázování 90° pouit obvod
popsaný v minulých èláncích. Pøepínáním fázování
z jednoho na druhý vertikál se mìní maximum vyzaøování ve spojnici obou vertikálù o 180°. Opìt vnìjí vodièe
a zemní soustava není nakreslena. Vyzaøovací diagram
této soustavy je nakreslen na obr. 11.

Obr. 7

Obr. 8
Zapojíme-li do jednoho ramene dalí úsek koaxiálního kabelu dlouhý l/2 o stejné charakteristické impedanci,
bude vyzaøovací diagram opìt osmièka, ale s maximálním
vyzaøováním ve smìru spojnice vertikálù (obr. 8). Schéma této jednoduché soustavy je nakresleno na obr. 9.
Vnìjí (stínicí) vodièe koaxiálního kabelu jsou vdy
navzájem dobøe propojeny a pøepíná se pouze støední
vodiè. Zde je nutno upozornit na co nejkratí délky støedních vývodù a rovnì správnou volbu pøepínacích obvodù
(relátek). Indukènost pøíli dlouhých spojù je nutno kompenzovat kapacitou pøipojenou paralelnì ke støedním
vodièùm.
Jiná sestava dvou vertikálù vzdálených nyní jen l/4
od sebe a napájená s rozdílem fází 90° je nakreslena na
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Obr. 11

Soustava 3 vertikálù v øadì
Anténní øada 3 vertikálù vzdálených l/2, které jsou napájeny ve fázi a stejnými amplitudami proudù, dává
vyzaøovací diagram se ziskem 5,7 dB na obì strany, ale
s pomìrnì velikými postraními laloky (obr. 12). Jestlie
bude prostøední vertikál napájen dvojnásobnou amplitudou proudu oproti krajním vertikálùm, potom tato øada,
tzv. binomická, bude prakticky bez postranních lalokù
(obr. 13). Jak se to prakticky provádí ukazuje obr. 14. ProSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

støední vertikál je napájen pøes kabel o charakteristické
impedanci polovièní a podle vztahù uvedených døíve, bude
tento vertikál napájen dvojnásobnou amlitudou proudu,
ne oba krajní vertikály.

Obr. 12

Obr. 15

Obr. 13

Obr. 16

Uvádím zde jen výslednou tabulku:

 = ;VHU
5V SRþHWUDGLiO
QDYHUWLNiO >W@ >W@

Obr. 14

Soustava ze 4 vertikálù s moností
smìrování vyzaøovacího diagramu
pøepínáním napájení
Soustava se skládá ze 4 l/4 vertikálù rozmístìných
podle obr. 15, kde je také znázornìn vyzaøovací diagram.
Zisk této soustavy v hlavním smìru vyzaøování je 6,8 dB,
vztaeno k jednomu vertikálu. Vertikály 1 a 2 jsou napájeny pøes 3/4l koaxiální kabely stejné charakteristické
impedance Z0 (50 W nebo 75 W). Vertikály 3 a 4 mají mít
stejné amplitudy proudù jako 1 a 2, ale o 90° zpodìné
ve fázi. To se dá docílit obvodem popsaným v minulých
èláncích. Schéma napájení je na obr. 16.
Jak si vzpomínáte, hodnoty Xser a Xpar závisí na hodnotì Rs vlastních vertikálù vyladìných do rezonance. Rs
zase závisí na poètu radiálù kadého vertiklálu. Tento výpoèet je proveden v publikaci The ARRL Antenna Book
a koho to podrobnìji zajímá mùe si to tam s pouitím
výrazù uvedených ji døíve ovìøit.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002
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Tyto hodnoty berte jako orientaèní, protoe závisí také
na kvalitì zemì, ale jsou dobrým výchozím stavem pro
naladìní soustavy.
Pøepínání smìru vyzaøování vpøed nebo vzad je nakresleno na obr. 17.

Soustava ze 4 vertikálù
umístìných ve ètverci
Viz obr. 18 s uvedením vyzaøovacího diagramu. Napájecí obvod je na obr. 19. Tento diagram se dá pøepínat
do 4 smìrù po 90°, jak je znázornìno na obr. 20. Toto je
velmi rozíøená soustava, která má nìkolik pøítalivých
vlastností:
 zisk 5,5 dB v pøedním smìru oproti jednomu vertikálu pro jakoukoliv vodivost zemì,
 jetì v úhlu +/ 45° od hlavního smìru má zisk 3 dB,
 v zadním sektoru 105°255° má pøedozadní pomìr lepí ne 20 dB,
 výhoda smìrování po 90 stupních.

Obr. 20
Hodnota Xser a Xpar je opìt dána v tabulce:

 = ;VHU
5V SRþHWUDGLiO
QDYHUWLNiO >W@ >W@
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V dalím pokraèování tohoto seriálu o anténních øadách bude pojednáno o mìøení a nastavování rezonance
a správného fázování jednotlivých elementù øady.

Obr. 19
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Seznam majákù v OK a OM
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Pøijímací antény pro 160 a 80 m
Martin Kratoka, OK1RR

K èemu pøijímací antény?
Kdo se zajímá o DX práci na 160 a 80 m, brzy zjistí, e
na tìchto pásmech je ponìkud jiná situace. Oproti vyím KV pásmùm jsou zde signály DX stanic mnohem
silnìjí, avak je zde také mnohem vyí hladina umu a
statického ruení.
Pro vysílání se obvykle pouívají vertikální antény a
jejich rùzné modifikace (inverted L apod.), pøípadnì dipóly a jeho modifikace (inverted V apod.). Naprostou nutností
je dosaení malého vertikálního vyzaøovacího úhlu, proto
se pouívají zpravidla antény s vertikální polarizací. Je-li
pouita anténa s horizontální polarizací, musí být umístìna ve výce nejménì l/2.
Pokud se podaøí dosáhnout malého vertikálního vyzaøovacího úhlu, nemusí to jetì znamenat definitivní
vítìzství, problémem toti bývá protistanici slyet. Vysílací anténu lze samozøejmì pouít i k pøíjmu, ale výsledky
nebývají optimální, nebo se vìtinou nepodaøí zajistit
takový pomìr signál/um, aby byly signály DX stanice èitelné. Vzhledem k vlnové délce není toti snadné a nìkdy
ani moné postavit anténu s pomìrnì ostrým vyzaøovacím diagramem v horizontální i vertikální rovinì, tedy
takovou, která bude pøijímat signály ze zvoleného smìru,
které pøicházejí pod nízkými úhly.
Kdo má k dispozici dostateèný prostor, mùe zkusit
vybudovat smìrový systém i pro dlouhá pásma. Výsledky
budou nepomìrnì lepí, avak uplatní se zde jiný nepøíznivý faktor  velký anténní systém posbírá mnohem vìtí
mnoství rùzného ruení lokálního pùvodu a výsledné
zlepení pomìru signál/um nebývá tak významné.
Proto bývá ve vech pøípadech vdy výhodné mít
monost pouít k pøíjmu jetì jinou anténu.
Díky síle signálù v pásmech 1 a 5 MHz je moné
pouít i antény se záporným ziskem (tedy útlumem). Poèátkem minulého století, kdy nebyly k dispozici citlivé
pøijímaèe, hrála významnou roli i velikost výstupního signálu na anténní svorce. Dlouhá anténa Beverage má zisk
kolem 5 a 0 dBi, proto byla pomìrnì dlouhou dobu jediným øeením. Citlivost moderních pøijímaèù je vak
mnohem vyí a lze ji navíc jetì zlepit pomocí nízkoumového pøedzesilovaèe (bývá nutný). Proto lze pouít
i antény se ziskem kolem 20 a 25 dBi a pøi jejich
vývoji èi stavbì se mùeme soustøedit pouze na smìrové
vlastnosti.

Anténa Beverage
Tvoøí ji pomìrnì dlouhý vodiè (øádovì 110 l), nataený relativnì nízko nad zemí (cca 0,01 l), který je
zakonèen odporem. Dlouhé antény s postupnou vlnou jsou
známé pomìrnì dlouho, pomìrnì ucelený popis jejich
vlastností uveøejnil ji v roce 1922 Harold H. Beverage
[1], odtud tedy jejich název. Jejich praktická realizace vak
èasto naráí na nepøekonatelné problémy, zejména na
nedostatek místa. Drát o délce stovek metrù musí být dren ve stanovené výce nad zemí podpìrami, umístìnými
po délce drátu nejménì kadých 20 m, stabilní instalace
takových podpìr také není zrovna snadnou záleitostí.
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Dlouhá anténa s postupnou vlnou má pomìrnì výrazné
smìrové vlastnosti, jedna anténa tedy mùe zlepit pøíjem v jednom smìru. Smìrového úèinku je dosaeno
pomocí fázového rozdílu signálu postupujícího po povrchu vodièe a signálu, obklopujícího vodiè.
I kdy existuje celá øada modifikací, umoòujících pouít jednu anténu do dvou vzájemnì obrácených smìrù,
nebo dvouvodièové antény, umoòující v jistých mezích
odklánìní vyzaøovacího diagramu pomocí fázování jednotlivých vodièù, bývá pro zajitìní pøíjmu do vech smìrù
nutný pùlkruh o polomìru kolem 350 m. Proto se tyto antény staví jen na krátkou dobu, èasto na jeden víkend,
málokdy na jednu zimní sezónu.
Kromì znaèné pracnosti a nároku na prostor mají antény Beverage jetì jednu nevýhodu, o které se pøíli èasto
nepíe  souèástí antény je zemì. Mnohokrát se mi stalo,
e výbornì fungující anténa ztratila své výhodné vlastnosti, kdy pùda promrzla nebo napadl sníh. Navíc se i
zde projevuje známý fakt, e rozmìrná anténa je pomìrnì úèinným sbìraèem ruení. Uplatní se elektrostatický
náboj detì èi snìhu a je-li poblí napø. továrna, vybavená elektrostatickým odluèovaèem popílku, je netìstí
hotové.
Kdo strávil dva dny pøed závodem namáhavou prací,
odtahal na botách metrák bahna a koneèný výsledek byl
nakonec diskutabilní, mùe si øíci Beverage nikdy více.
Proto se tìmito anténami nebudeme dále zabývat.

Anténa EWE
Je výsledkem snah o zkrácení antén Beverage. Postupem èasu se toti zjistilo, e více èi ménì uspokojivì
funguje i Beverage o délce kolem 80 m a zdálo se, e má
smysl se snait o dalí zkracování délky. Výsledek vak
pøipomínal Beverage pouze vzhledem (obr. 1), princip
funkce je úplnì jiný.

Obr. 1 Anténa EWE
Nejedná se ji o anténu s postupnou vlnou, smìrového úèinku je zde dosaeno fázovým rozdílem 45° mezi
proudy, protékajícími vodièi 1 a 3 (vztaeno ke støedùm
tìchto vodièù).
Praktický návrh antény EWE, kterou mùete vyzkouet, publikoval WA2WVL v [2], [3]. Vodiè 1 má délku 4,6 m,
vodiè 2  11,6 m a vodiè 3 opìt 4,6 m. Odpor R má hodnotu 840 W a transformátor pøevod 1 : 9. Lze ho navinout
trifilárnì a konstruovat jako linkový transformátor.
Idealizované vyzaøovací diagramy antény znázoròují
obr. 2 a 3.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

mìla vlastnosti srovnatelné s anténou EWE. Výsledkem jeho
snah byla terra-proof EWE, uveøejnìná za pøispìní Earla
Cunninghama, K6SE, ve panìlské verzi CQ Magazine
v záøí 1998 v èlánku Banderas y Gallardetes.
Anténa byla také uvedena v povìdomí 160 a 80 m DXmanù ve formì matematického modelu, vypracovaného
v programu EZNEC. Pùvodního návrhu EA3VY se chopil
Earl, K6SE, který pøi praktických zkoukách zjistil pomìrnì
znaènou reaktanci smyèky na 160 m. Výsledky optimalizace K6SE uveøejnil v øadì èlánkù, z nich nejvýznamnìjí byl
publikován v [4]. Vznikly tak antény ve tvaru obdélníkové
vlajky (flag) èi trojúhelníkovitého fáboru (pennant).

Obr. 2 Vyzaøovací diagram antény EWE v horizontální rovinì

Obr. 5 Vyzaøovací diagram antény Pennant (napájení
ve vrcholu) v horizontální rovinì
Obr. 3 Vyzaøovací diagram antény EWE ve vertikální rovinì
Dosaené výsledky vak nemusí odpovídat oèekávání. Souèástí antény je toti zemì, proto je tvar
vyzaøovacího diagramu i celkový zisk antény silnì závislý pøedevím na vodivosti pùdy v místì instalace.

Antény Flag a Pennant
Snaha o eliminaci vlivu zemì vedla Josého Matu, EA3VY,
ke konstrukci antény ve formì uzavøené smyèky, která by

Obr. 4 Rùzné formy antén Flag a Pennant
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Obr. 6 Vyzaøovací diagram antény Pennant (napájení
ve vrcholu) ve vertikální rovinì
Jako vhodné výchozí hodnoty
k experimentování mohou poslouit
následující rozmìry: Flag, obì varianty antény Pennant a Delta jsou
8,84 m dlouhé a 4,27 m vysoké. Diamond má výku 5,18 m a délku
8,53 m. Antény jsou umístìny ve výce 1,8 m nad zemí.
Antény jsou pomìrnì irokopásmové s kardioidickým vyzaøovacím
diagramem s pomìrnì nízkým vyzaøovacím úhlem (obr. 5, 6). Pøedozadní
pomìr je vak velmi závislý na hodnotì zatìovacího odporu, pøi
pøechodu ze 160 na 80 m se u nìkterých konstrukcí tento odpor buï
pøepíná nebo mìní na dálku (napø.
WA1ION pouil kombinaci fotoodporu a LED diody [6]), pøípadnì se volí
kompromisní hodnota, pøi které se
dosahuje na 80 i na 160 m pøedozadního pomìru kolem 20 dB.
PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH
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Delta FO0AAA
Tato anténa (obr. 7) je praktickou realizací antény formy Delta (obr. 4), kterou pouila úspìná expedice
FO0AAA, která pracovala v bøeznu 2000 z ostrova Clipperton. Pochází z dílny Johna Devoldere, ON4UN.

o prùmìru 4,2 mm, umoòujícími pouití roubu k pøipojení
k horizontální èásti i vodièi (prùmìr 3 mm), tvoøícímu trojúhelník. Spájené odpory byly umístìny do novodurové
trubky o vnitøním prùmìru nepatrnì vìtím, ne je prùmìr tìlísek odporù. Celek byl nakonec zalit Dentakrylem.
Vliv indukènosti odporù nebyl pozorován, avak bezindukèní hmotové odpory by byly daleko vhodnìjí.
Transformátor byl umístìn do vrchní èásti kulatého
plastikového víèka od spreje o prùmìru 60 mm, které bylo
podélnì proøíznuto (obr. 10), aby bylo moné umístit stejnì konstruované vývody, jako u zakonèovacího odporu.
Vývody primáru byly pøipájeny k vývodùm z mìdìného
plechu, vývody sekundáru (ke koaxiálnímu kabelu) byly
povleèeny silikonovou buírkou, vyhnuty smìrem nahoru

Obr. 7 Anténa Delta FO0AAA
Anténa byla optimalizována tak, aby vykazovala nulovou jalovou sloku vstupní impedance a maximální
pøedozadní pomìr na 1830 kHz. Výka trojúhelníku je
5,18 m. Anténa byla zhotovena z mìdìného drátu o prùmìru 1,6 mm (#14 AWG).
Model, který byl analyzován v programu EZNEC, mìl
spodní horizontální èást umístìnou ve výce 91 cm nad
zemí, vrchol trojúhelníku byl tedy ve výce 6,1 m nad zemí.
Pouitý bezindukèní zakonèovací odpor mìl hodnotu
950 W. Transformátor s pøevodem 1 : 12 je konstruován
podle zásad, popsaných dále.
Model vykazoval pøedozadní pomìr vyí, ne 40 dB
a zisk 34,5 dBi, pøi provozu je tedy nutný pøedzesilovaè. Tvar vyzaøovacího diagramu odpovídá obr. 5 a 6.

Obr. 8 Praktické provedení antény Delta FO0AAA
Tato anténa se ukázala jako velmi vhodná ke konstrukci
(vekeré reference, tvoøené èísly v závorkách, se vztahují k obr. 8). Spodní horizontální èást byla zhotovena
z hliníkových trubek o prùmìru 30 mm (obr. 8), které se
pouívaly jako stoárky u radiostanice (tuím) R-118 a byly
svého èasu k dostání ve výprodeji. Zakonèovací odpor
byl zhotoven ze dvou kovových odporù TR154 470 W,
kterým byly odtípnuty vývody, èepièky opilovány a ocínovány a odpory spájeny dohromady (obr. 9). Celek byl
opatøen vývody ze silného mìdìného plechu s otvory
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Obr. 9 Sestava
zatìovacího
odporu

Obr. 10 Sestava
transformátoru

a celek zalit Dentakrylem. Pro dokonèení výroby transformátoru je
nutné vysoustruit ze silnìjího
sklotextitu nebo novoduru kruhové dno, jeho prùmìr musí
odpovídat vnitønímu prùmìru
pouzdra, tvoøeného plastikovým
víèkem od spreje. Do jeho støedu
umístíme konektor SO-239, vhodný je konektor pro jednodìrovou
montá, který se dodává s velkým
pájecím oèkem. To nezapomeneme navléknout na konektor pøed
jeho pøitaením ke dnu pouzdra.
Vývody sekundáru odstøihneme
na minimální délku umoòující
pájení a pøipájíme ke støednímu
vývodu konektoru i k pájecímu
oèku, slouícímu jako zemní vývod. Nakonec pouzdro naplníme
a po okraj Dentakrylem a dno namáèkneme tak, aby byla pøebyteèná pryskyøice vytlaèena.
Vechny souèásti antény, zalévané Dentakrylem, necháme nakonec nejménì 48 hodin vytvrdit.
Anténa (obr. 8) je drena støední podpìrou (1), která musí
být nevodivá. Optimální by bylo pouití laminátové tyèe o
délce 7 m, ale ta nebyla k dispozici. Byla proto pouita (a
pozdìji bohuel i znièena) døevìná tyè, na její jeden konec
byl naraen kus novodurové trubky (8) s dírou napøíè, kterou prochází drát, tvoøící trojúhelník. Na druhý konec døevìné
tyèe byl naraen kousek ocelové trubky (9) o délce asi 30 cm.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Pro instalaci antény je tøeba si jetì
vyrobit základnu, která pøipomíná velký
stanový kolík (12). Je zhotovena z kusu
úhlového eleza o délce asi 60 cm, který
je na jednom konci seøíznut do pièky, aby
ho bylo moné zarazit hluboko do zemì.
Pomocí roubových U-svorek (10) je pak
konec støední podpìry, opatøený ocelovou
trubkou (9), pøitaen k této základnì. Pøed
vztyèením støední podpìry samozøejmì
provleèeme drát antény vrchní èástí (8)
(novodurovou trubkou).
Horizontální èást antény po sestavení
opatøíme na koncích hadicovými sponami, které pevnì pøitáhneme k trubce, aby
byl zaruèen dokonalý kontakt. Konce hadicových spon opìt provrtáme vrtákem o
prùmìru 4,2 mm. Po pøitaení spon upevníme k jejich konci zatìovací odpor a
transformátor, tím je sestavena základní
èást antény. Horizontální èást je
k vertikální podpìøe upevnìna pomocí
ètvercové desky s otvory (3), umoòujícími montá pomocí roubových U-svorek
(10). Nakonec pøipojíme k volným koncùm
zatìovacího odporu (5) a transformátoru (6) drát antény (4) a mùeme celou
anténu vztyèit a upevnit ke kolíku, zaraenému v zemi (12). Ke koncùm
horizontální èásti uváeme nylonovou
òùru (7) a pøiváeme ji ke stanovým kolíkùm (11) nebo jinému vhodnému
pøedmìtu, aby smìr antény odpovídal
smìru, ze kterého chceme pøijímat signály. Smìr, kam míøí zatìovací odpor (5),
odpovídá minimu vyzaøovacího diagramu! Ètvercovou desku (3) samozøejmì
nepøitahujeme k vertikální podpìøe (1),
aby bylo moné snadno anténu natáèet
Obr. 11 Anténa K9AY loop
pomocí kotvicích nylonových òùr (7).
Vhodné je ke konci horizontální èásti
vysílací antény). Anténa K9AY loop je vhodná zejména
s odporem uvázat nìco barevného. Tím je usnadnìna
k trvalé instalaci.
orientace v noci, kdy potøebujeme natáèet anténu.
Smyèka má velmi výhodný tvar zejména proto, e
transformátor a zakonèovací odpor jsou v jednom místì
K9AY loop
v patì antény. Lze je tak umístit do vodotìsné skøíòky
Pøijímací antény vìtinou stavíme tak, aby bylo mospolu s pøedzesilovaèem a pokud jsou pouity dvì na sebe
né pøijímat signál z volitelného smìru a tyto smìry
kolmé antény na spoleèné podpìøe, lze tak pomìrnì snadpokrývaly kompletních 360°. Proto je pøijímací anténa buï
otoèná, nebo se kombinuje více pøijímacích antén tak, aby
je bylo moné pøepínat. Hvìzdicovitì uspoøádané antény
Beverage o délce 360 a 500 m jsou prakticky nerealizovatelné. Ètyøi antény EWE, které zabírají kruh o polomìru
pøiblinì 12,2 m (vnitøní vertikální èásti musí mít urèitý
odstup) lze realizovat pomìrnì snadno, avak horizontální èásti 4,6 m nad zemí jsou pomìrnì nepøíjemné.
Instalaci antény zpravidla brání stromy a zadrátování
75 m2 pozemku nemusí tolerovat ani okolí. Proto se øada
konstruktérù snaila o vytvoøení systému pøijímacích antén, zabírajících co nejmení plochu.
S originálním øeením pøiel Gary Breed, K9AY [5].
Smyèka o celkové délce 25,9 m (obr. 11) je umístìna na
nevodivé støedové podpìøe, její støed je vak uzemnìn
(viz detail obr. 11). Pouívá se transformátor 9 : 1, který
musí být konstruován podle dále uvedených zásad. Zakonèovací odpor má hodnotu mezi 390560 W. Odpor
390 W poskytuje nejlepí pøedozadní pomìr na 160 m,
560 W pak na 80 m. Pro provoz na obou pásmech lze
Obr. 12 Systém dvou na sebe kolmých antén K9AY loop
zvolit kompromisní hodnotu 470 W. Odpor by mìl být bepro pøíjem ze 4 smìrù. Pro porovnání je naznaèena plozindukèní pro zatíení nejménì 2 W (vzhledem k blízkosti
cha, kterou by zabral stejný systém, sloený z antén EWE.
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no vytvoøit pøijímací anténní systém, pokrývající 360°
(obr. 12). Vyzaøovací diagram by opìt mìl mít kardioidický tvar, pøi modelování vak poèítejte s problémy. Vhodné
je pouít 79 segmentù na kadou stranu smyèky.
Pøepínání smìrù s vyuitím spoleèného transformátoru a zatìovacího odporu je znázornìno na obr. 13. Èást
na obr. 13a se nachází ve vodotìsné skøíòce v patì antény, èást na obr. 13b u zaøízení v hamshacku.

Obr. 14 Otoèná anténa Flag W7IUV

Obr. 13a Pøepínací systém antén K9AY loop  èást umístìná v patì antény
Zapojení pøepínacího systému je velmi jednoduché.
Pøedzesilovaè není naznaèen. Pozornost je tøeba vìnovat pouze výbìru relé. Nìkterá relé toti nejsou vhodná
pro malosignálové pouití a mají-li spínat signály øádu
zlomku mikrovoltù, není spínání dokonalé. Celý systém
pùsobí dojmem vaklkontaktu  anténa je hluchá a po
nìkolikerém pøepnutí najednou oije. Pøíèinou bývá tenká vrstvièka oxidu, která se vytvoøí na kontaktech.
Nepatrná napìtí øádu zlomku mikrovoltù nestaèí k jejímu
elektrickému proraení a bývá proto nutné ji poruit mechanicky, èeho lze dosáhnout opakovaným pøepnutím.
Tento problém se vyskytuje u silovìjích relé s kontakty
ze slitin paladia. Tato relé proto nepouíváme! Vhodné
typy relé jsou vyslovenì urèeny pro tyto aplikace a mívají
silnì zlacené kontakty. Za zkouku by moná stála relé,
která vyrábìla Mikrotechna Teplice a byla plnìna inertním plynem, moná také relé Tesla QN 599 25, která se
pouívala v rùzných radiostanicích.
Schéma ovládací skøíòky se zdrojem ukazuje obr. 13b.

které jsou obsaeny i v kapitole o konstrukci transformátoru. V kadém pøípadì lze doporuèit vìtí jádro. W7IUV
pøiznává, e se mu podaøilo vyrobit i tak patný transformátor, e produkoval intermodulaèní produkty po celém
pásmu 160 m a dodává, e pokud má nìkdo problémy
s anténou Flag èi Pennant nebo Delta, bude problém
v transformátoru. Autor rovnì pouil pøedzesilovaè
s tranzistorem 2N5109, který bude popsán dále.

Konstrukce transformátorù
Necháte-li se inspirovat pùvodním èlánkem [2], mùete dojít k závìru, e transformátor je tøeba navinout
trifilárnì a konstruovat ho jako linkový transformátor. Tento pøedpoklad vak platí pouze pro antény EWE èi
Beverage. Pouijete-li takto zkonstruovaný transformátor
pro antény Flag èi Pennant, budete výsledkem nepøíjemnì pøekvapeni  anténa bude pøijímat cokoli, jen ne
ádoucí signály DX stanic. Pro antény, které jsou nezávislé na zemi a tedy asymetrické vùèi zemi je nutné
transformátory konstruovat zcela jinak.
Situaci kolem antény ilustruje obr. 15. Mùeme si pøedstavit svod antény jako vertikální záøiè (monopól), kde
anténa Flag (Pennant, Delta) funguje pouze jako jeho
kapacitní zátì. Taková soustava tedy bude pøijímat neádoucí signály ze vech smìrù a bude citlivá na lokální
ruení, stejnì jako kadá jiná vertikální anténa. Zvlá
patrné je to u otoèných pøijímacích antén, umístìných na
vrcholu stoáru, napø. antény Flag v provedení podle
W7IUV. Situaci zhoruje zejména dlouhá vertikální èást
koaxiálního svodu, fungující jako velmi efektivní anténa,
pøijímající lokální ruení a dalí neádoucí signály. K9AY
loop je ponìkud ménì choulostivý na oddìlení díky uzemnìné konstrukci a mení míøe nesymetrie vùèi zemi.

Obr. 13b Ovládací skøíòka se zdrojem

Otoèná anténa Flag W7IUV
Vzhledem k pomìrnì malým rozmìrùm lze pøijímací
anténu umístit napø. na vrchol stoáru spoleènì se smìrovkami na vyí KV pásma a otáèet ji. Toto øeení má
nespornou výhodu v tom, e anténu lze natáèet tak, e
minimum kardioidy pomùe potlaèit neádoucí signál.
Podobné øeení zvolil Larry, W7IUV (obr. 14).
Pouitý transformátor byl zprvu navinut na toroidu
FT50-43, ale pozdìji byl pøedìlán podle poznámek W8JI,
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Obr. 15 Situace kolem pøijímací antény, asymetrické vùèi zemi
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Signály DX stanic vybudí ve smyèce (tedy anténì Flag
èi Pennant) proudy a úkolem napájecího systému je pøivést takto vzniklý signál ze smyèky k pøijímaèi bez
jakýchkoli dalích efektù  je nutné zabránit soustavì
Flag + napájeè, aby se chovala jako vertikální monopól.
Proto je nutné, aby byla anténa oddìlena od napájeèe,
napájeè byl na obou koncích zakonèen charakteristickou
impedancí a je tøeba rovnì zabránit postupu neádoucích proudù po pláti koaxiálního napájeèe. Transformátor
tedy plní dvojí funkci  jednak transformuje vstupní impedanci antény na impedanci napájeèe a zajiuje jeho
úèinné oddìlení od antény.
Co z toho vyplývá? Pøedevím musí docházet výhradnì k pøenosu jádrem. Je nutné minimalizovat vzájemnou
kapacitní vazbu primárního a sekundárního vinutí transformátoru (naznaèenou symbolem kondenzátoru na obr. 16).

Obr. 16 Konstrukce transformátoru, vpravo jeho praktické provedení
V jaké míøe, ukáe následující úvaha: Zisk antény
Flag èi Pennant dosahuje hodnot mezi 30 a 36 dBi a
pøedozadní pomìr 20 dB. Signály ze smìru, odpovídajícího minimu vyzaøovacího diagramu antény tedy budou
na úrovni 50 a 56 dB oproti refereènímu dipólu (pouili jsme jednotky dBi). Monopól, který neádoucím
zpùsobem ovlivòuje funkci antény, byl modelován pomocí programu NEC4WIN95 (zaloený na MININEC,
výsledek potvrzen programem MMANA). Modelování ukazuje na výslednou impedanci 0,76  j7507 W u antény
Pennant a 0,68  j19175 W u antény Flag, co za pøedpokladu impedance systému 50 W odpovídá útlumu
nepøizpùsobením v rozsahu 43,5 a 51,7 dB.
Aby nebyl pøedozadní pomìr antény zhorován o více,
ne 1 dB, je nutné, aby neádoucí signály, pøijímané naím nechtìným monopólem, byly nejménì o 6 dB slabí,
ne ádoucí signály, pøijímané anténou, tedy na úrovni 
56 a 61 dB oproti refereènímu dipólu (pouili jsme
jednotky dBi). Z toho vyplývá, e transformátor musí poskytnout míru oddìlení (tedy potlaèit neádoucí soufázové
signály) o 61  43,5 = 17,5 dB. Kmitoèet známe, proto
mùeme z tìchto hodnot ji stanovit maximální pøípustnou kapacitu mezi primárním a sekundárním vinutím
transformátoru.
Problém mùeme øeit stejným postupem, jako pøi
návrhu odporového dìlièe s uvedeným útlumem. Minimální hodnota kapacitní reaktance kondenzátoru,
pøedstavujícího vzájemnou kapacitu mezi primárním
a sekundárním vinutím transformátoru je tedy
7507 . 10(17,5\20) = 56295 W, co na kmitoètu 1,83 MHz
odpovídá kapacitì 1,54 pF.
Pro konstrukci transformátoru z toho vyplývá, e bude
nutné pouít pøimìøenì velké toroidní jádro, zaruèující
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

dostateènou vzdálenost mezi primárním a sekundárním
vinutím (obr. 16) a volit takový materiál jádra, který zaruèí
vyhovující pøenos kmitoètù v pásmech 160 a 80 m. Kadý závit primárního a sekundárního vinutí pøispívá
k celkové vzájemné kapacitì mezi vinutími, proto je vhodné pouít takový materiál jádra, který umoní dosaení
poadované indukènosti vinutí s co nejmením poètem
závitù. Aby transformátor zaruèoval pøenos jádrem s pøijatelnou úèinností, je nutné, aby reaktance vinutí byla
nejménì 4x vyí, ne impedance, ke které je vinutí pøipojeno. Primár, pøipojení k anténì, by tedy mìl mít
reaktanci nejménì 3600 W, sekundár, pøipojený ke koaxiálnímu kabelu 200 W. Na kmitoètu 1,83 MHz tedy z této
úvahy vyplývá minimální indukènost primáru: 313 µH a
sekundáru 17,4 µH.
Mìøením i katalogovými údaji bylo prokázáno, e nejvhodnìjím materiálem pro takový transformátor je
nikelnato-zineènatý ferit s efektivní permeabilitou µi = 850,
který vyrábí spoleènost Fair-Rite a distribuuje Amidon pod
oznaèením 43. Ten je bohuel u nás obtínìji dostupný,
byly proto zkoueny nikelnato-zineènaté ferity N1 a N2
z produkce Pramet umperk a vysokopermeabilitní manganato-zineènaté materiály H12 a H20 tée firmy. Zkouky
vak nebyly úspìné, transformátory na jádrech N mìly
na 160 m útlum kolem 10 dB a i na jádru N2 o prùmìru
50 mm nebyla výsledná kapacita mezi primárem a sekundárem v poadovaných mezích. Materiály H pak
vykazovaly znaèný útlum na poadovaných kmitoètech.
Musel jsem proto chtì nechtì vrátit k materiálu Fair-Rite
43, zbývalo jen stanovit vhodnou velikost jádra, aby bylo
dosaeno stanovené kapacity mezi vinutími.
Po zkoukách jader FT82-43, FT114-43 a FT140-43
se podaøilo dosáhnout pøijatelných výsledkù s jádrem
FT140-43 (vnìjí prùmìr 35,6 mm, vnitøní prùmìr 22,7 mm
a výka 12,7 mm). Nezbývalo tedy, ne zaplatit znaèný
peníz (cca 200 Kè) za toto jádro a navinout na primár 18
závitù a na sekundár 4 závity drátu CuL o prùmìru 0,3 mm.
Jednotlivé závity byly vinuty co nejtìsnìji k sobì a obì
vinutí byla umístìna na protilehlé strany jádra tak, aby
mezi nimi byla co nejvìtí vzdálenost. Výsledná kapacita
mezi vinutími (po zkratování zaèátku a konce vinutí) byla
1,4 pF. Hotový transformátor byl zkouen pomocí impedanèního analyzátoru MFJ-259B v pásmu 15 MHz, na
primární stranì byl odpor 900 W (6 hmotových odporù
150 W v sérii). ÈSV dosahoval maximální hodnoty 1,7.
Pro mìøení vloného útlumu nebylo k dispozici lepí vybavení, ne signální generátor a osciloskop. Takto
improvizovaným mìøením byl vloný útlum odhadnut na
56 dB.
VK3APN pouívá stejné jádro, ale prakticky dvojnásobné poèty závitù  34 závitù na primáru a 8 závitù na
sekundáru. Kapacita mezi vinutími byla kolem 2 pF. Subjektivní zkoukou byl prokázán mení vloný útlum
transformátoru (cca 0,5 S) a ÈSV se zlepilo na 1,3
v pásmu 15 MHz. Nárùst síly neádoucích signálù nebo
zhorení pøedozadního pomìru nebylo pozorováno, zkuební anténou byla Delta FO0AAA v provedení dle popisu,
její spodní strana (trubka) byla 1 m nad zemí. Anténa
byla napájena kabelem RG-58 poloeným v trávì, na jeho konci (u pøijímaèe) bylo navleèeno 50 toroidù
o prùmìru 10 mm z hmoty H12.
Jinou metodu pro výbìr vhodného jádra doporuèuje
W8JI. Na nejniím kmitoètu (1800 kHz) by transformátor mìl dosahovat Q = 1. Je-li k dispozici impedanèní
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analyzátor, umoòující pøímé odeèítání R a X, pak by na
nejniím kmitoètu mìlo být R rovné X. Mìøíme na jádru,
na kterém je navinuto nìkolik závitù tak, aby bylo umonìno pohodlné odeèítání na analyzátoru. W8JI zkouel
nìkolik feritových materiálù (opìt z produkce Fair-Rite
a nabízené firmou Amidon) s následujícími výsledky:
 materiál 73 má X = R na 2 MHz,
 materiál 77 pøiblinì na 1 MHz,
 materiál 75 znaènì pod støedovlnným rozhlasovým pásmem ,
 materiál 43 pøiblinì uprostøed støedovlnného rozhlasového pásma.
V kadém pøípadì se vyplatí vìnovat transformátoru maximální pozornost. V jeho provedení je klíè
k úspìchu a pokud anténa nepracuje, jak má, je chyba vìtinou v transformátoru.

Napájení pøijímacích antén

Anténa je relativnì irokopásmová a proto je vhodné
na vstup pøedzesilovaèe pøivádìt pokud mono jen ádoucí signál. Pouití vhodných filtrù je proto témìø
pravidlem. Bude-li anténa pouívána na dvou pásmech,
je nejvhodnìjí vytvoøit diplexer s filtry pro 160 a 80 m.
Signál z antény je rozdìlen do dvou cest, napø. pomocí
Wilkinsonova dìlièe, do jedné cesty se umístí filtr pro
160 m a do druhé pro 80 m a výstupy filtrù jsou opìt slouèeny. Náhrakovým øeením je pouití horní propusti,
potlaèující signály støedovlnných rozhlasových vysílaèù.
Signály z tìchto pøijímacích antén jsou pøiblinì
o 30 dB slabí, ne signály, jaké by poskytoval dipól. I
kdy je citlivost moderních pøijímaèù (transceiverù) víc,
ne dostateèná, je nutné výstupní signál z antény zesílit.
Pøedzesilovaè by tedy mìl mít vynikající stabilitu, zisk
kolem 20 dB, velký dynamický rozsah (IP3 minimálnì
+20 dBm) a vyhovující umové èíslo. Profesionálním øeením je pouití monolitického vf zesilovaèe. Vhodným
typem je napø. MAR-8 firmy Mini-Circuits, který má zisk
minimálnì 22 dB (typicky 32,5 dB na 100 MHz), IP3
+27 dBm a umové èáslo 3,3 dB. Jeho cena je pøijatelná
a umoòuje konstrukci pøedzesilovaèe s minimálním poètem souèástek.

Zpùsob napájení bude závislý na instalaci antény. Pro
antény, instalované na pøechodném èi závodním QTH na
jeden víkend se nejèastìji pouívá koaxiální kabel RG58, který je pomìrnì levný, lehký a skladný a jeho útlum
není v tomto pøípadì podstatný. Jeho
nevýhodou je vak pomìrnì nekvalitní stínìní, kterým mohou pronikat
neádoucí signály.
Pro trvale instalované antény lze
doporuèit kvalitní koaxiální kabel, jeho stínìní není tvoøeno opletením,
ale mìdìnou trubkou (tzv. hard-line).
Pronikání neádoucích signálù je tak
omezeno na minimum. Tyto kabely
mívají velmi malý útlum, co vak není
dùvodem k jejich pouití. Dùleitá je
mechanická odolnost tìchto kabelù
(nelze je samozøejmì pouít na pohyblivé spoje) a monost je zakopat,
èím se dále omezí pronikání neádoucích signálù a kabel je také lépe
chránìn pøed pokozením.
Obr. 17 Pøedzesilovaè s tranzistorem 2N5109 podle W7IUV
Vdy je vhodné pouívat pláovou tlumivku, která vznikne navleèením vìtího
poètu toroidù z odpovídajícího materiálu na napájecí kabel. První místo, kde by tato tlumivka
mìla být pouita, leí co nejblíe napájecímu
bodu antény. Druhou tlumivku je vhodné pouít
v místì, kde koaxiální kabel vstupuje do shacku.
Pouíváme zásadnì feritové toroidy z materiálu
s vysokou permeabilitou, který zaruèuje vysoký
útlum na kmitoètech kolem 1 MHz. Vhodné materiály jsou H20, H22, pøípadnì H12. Pøi
konstrukci je nutné poèítat s tím, e pláová tlumivka je pomìrnì tìká.

Pøedzesilovaè
Pøedzesilovaè je vhodné instalovat pøímo
k anténì. Dùvody jsou ovem zcela jiné, ne u
VKV antén, kde je montá pøedzesilovaèe u antény takøka pravidlem. Omezujícím faktorem
asymetrických, na zemi nezávislých antén je pronikání neádoucích signálù. Proto je vhodné
ádoucí signály posílit døív, ne se pomìry vlivem nechtìné funkce svodu zhorí.
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Obr. 18 Pøedzesilovaè s VMOS FETem VN10KM podle WA1ION
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Oblíbeným øeením je pouití pøedzesilovaèe
s tranzistorem 2N5109 (obr. 17). Zesilovaè pracuje ve tøídì A s pomìrnì velkým klidovým proudem (kolem 50 mA),
proto je vhodné pouít chladiè. Transformátor v kolektoru
tranzistoru má 2 × 10 závitù bifilárnì na jádru FT37-43.
Autorem zapojení je opìt Larry, W7IUV.
Dalí moností je pouití výkonového VMOS FET podle
Marka, WA1ION (obr. 18). Tento zesilovaè nebyl zkouen, ale mnozí zahranièní Top Band DXmani si jej
pochvalují.
Pøi zkoukách antény Delta FO0AAA nebyl zprvu pouit ádný pøedzesilovaè, pak byl zkouen
pøedzesilovaè s 2N5109 uvnitø shacku. Toto øeení se
ukázalo jako nepøíli astné a pøítí anténa proto bude
mít v pouzdru transformátoru vestavìný pøedzesilovaè
s MAR-8 a na vstupu nejménì horní propust, potlaèující støedovlnné signály.

Literatura:
[1] Beverage, H. H. (ex W2BML) a De Maw, Doug
(W1FB): The Classic Beverage Antenna, Revisited, QST, leden 1982, str. 1117, ARRL
Newington, CT 06111, USA
[2] Koontz, Floyd (WA2WVL): Is this Ewe for You ?,
QST, únor 1995, ARRL Newington, CT 06111, USA
[3] Koontz, Floyd (WA2WVL): More EWEs for You,
QST, leden 1996, ARRL Newington, CT 06111, USA
[4] Cunningham, Earl W. (K6SE): Flags, pennants
and other ground-independent low-band receiving antennas, QST, èervenec 2000, ARRL
Newington, CT 06111, USA
[5] Breed, Gary (K9AY): The K9AY terminated loop 
a compact, directional receiving antenna, QST,
záøí 1997, ARRL Newington, CT 06111, USA
[6] http://members.aol.com/DXerCapeCod/pennant.htm
Vìtinu ze zde uvedených materiálù najdete take na
mých stránkách http://www.qsl.net/ok1rr/fp/rxant.html.

Mìøení impedancí
Michael Trembacz, OK2SAM
V poslední dobì se tak trochu roztrhl pytel s èlánky
o mìøení impedancí. Pøi listování starí pøíruèkou pro pionýry jsem zahléhl jednoduchou metodu, její opráením
a aktualizací na souèastnou dobu bych chtìl pøispìt svým
øeením hlavní úlohy anténní techniky. Protoe jsem experimentátor, následující øádky nebudou podrobným
návodem ke konstrukci. Nicménì není k zahození mít
monost mìøit impedanci pøímo na svorkách antény bez
nutnosti symetrizace a kabelových úsekù pùl lambda
a zobrazené výsledky mít k dispozici dole pod stoárem.
Sám jsem tuto metodu pouil kromì pùvodního úèelu i pro
mìøení teplotní závislosti sériové rezonance krystalù pøi
jejich výbìru pro pøíèkový filtr.

METODA
Impedanci lze mìøit rùznými zpùsoby. Popisované øeení jsem pracovnì nazval metodou dvou voltmetrù
a jedné fáze. Ve je patrné z obr. 1. Metoda vlastnì vychází pøímo z definice pomìrù na impedanèním dvoupólu,
jeho reálná a imaginární sloky jsou vyjádøeny v sériovém
tvaru. Proud tekoucí pøes obì sloky je stejný, staèí tedy
mìøit pomìr napìtí a rozdíl jejich fází. To, co nás zajímá,
je vyjádøeno vztahy

a = DUFVLQ

D
E

a

= =5

E
F

z nich vypoèteme obì sloky impedance v sériovém tvaru

5V

= = FRV a

;V

= =  VLQ a

ØEENÍ
Pouití osciloskopu k mìøení amplitudy a fáze vf napìtí vypadá jednodue, ale není tomu tak. Rozdílné
vlastnosti horizontálního a vertikálního zesilovaèe v reimu XY omezují pouití na desítky KHz. Lépe je na tom
osciloskop dvoupaprskový v reimu XT, ale i zde jsme
omezeni horním mezním kmitoètem kanálù. Dalím problémem jsou kapacity vstupù osciloskopu a nutnost pouití
sond s dìlícím pomìrem 1 : 10. To ve mne pøivedlo na
mylenku vysmìování mìøených napìtí do nízkofrekvenèní oblasti. Pak lze k mìøení pouít prakticky jakýkoliv
osciloskop. Blokové schéma je uvedeno na obr. 2.

Obr. 1
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Obr. 2
Jako smìovaèe jsem pouil NE612A, jen mají velmi malou vstupní kapacitu 3pF, vysoký vstupní odpor
1,5 kW a vysoký mezní kmitoèet 500 MHz. Referenèní
odpor R se volí 50 W. Zhotovení symetrizaèního oddìlovacího transformátoru není kritické. Malý poèet závitù a
tedy malá reaktance sekundárního vinutí mùstkový obvod více zatlumuje a mìøená napìtí jsou pøíli nízká.
Pro horní pásma vyhovuje napø. 2 × 2 závitù na toroidu
N1 o prùmìru 10 mm. Za obìma smìovaèi následují
jednoduché dolní propusti 5 KHz s operaèním zesilovaèem. Jako zdroj kmitoètu pro napájení mùstku pouívám
DDS (urèitì pùjde pouít tcvr v QRP módu) a pro smìovaèe obyèejný ruènì ladìný LC oscilátor. Jeho
nestabilita neovlivòuje pøesnost, jen nám po dobu mìøení nesmí ujet z kanálu. Obrázek na stínítku osciloskopu
vypadá stejnì pøi 50 Hz i 5 KHz.
Pøed mìøením provedu jedinou kalibraci  jak rozeznám induktivní od kapacitní èásti impedance, kdy
elipsa vypadá v obou pøípadech stejnì. Nezbývá, ne
místo teoretického rozboru radìji pøipojit jakoukoli impedanci známého charakteru, oscilátory nastavit záznìj o
frekvenci øádu jednotek Hz a sledovat, jakým smìrem
se vykresluje elipsa na stínítku osciloskopu. Pokud po
dobu celého mìøení dodrím zpùsob smìování, budu
vdy vìdìt, e napø. pravotoèivá elipsa odpovídá induktivnímu charakteru mìøené impedance. Pøi pouití
dvoupaprskového osciloskopu v reimu XT toto nastavování odpadá. Charakter impedance se u vìtiny antén
v rámci jednoho pásma zmìní jen jednou a tak si staèí
pamatovat, kterým smìrem od rezonance je induktivní a
kterým kapacitní.
Pøi mìøení rezonanèního kmitoètu antény staèí na stínítku osciloskopu hledat pøímku, její sklon dává informaci
o velikosti reálné sloky impedance. Zmìnou citlivosti pøísluného kanálu zesilovaèe na osciloskopu lze jednodue
dosáhnout stejného efektu, jako pøi zmìnì hodnoty referenèního odporu na obr. 1.

fáze obou mìøených napìtí. Mikroprocesor dále nastavuje oscilátory a pøes rozhraní RS232 komunikuje s
palmtopem PSION, který se stará o výpoèty a vizualizaci výsledkù.
Dalí monost, kterou jsem ale nezkouel, je pouití
zvukové karty pro mìøení amplitudy a fáze nf napìtí ze
smìovaèù.
Myslím si, e kromì oboru krátkých vln pùjdou urèitì
mìøit impedance v pásmu 50 MHz a moná i 144 MHz.
Pro vyí kmitoèty je tøeba pøevést úlohu mìøení napìtí
na úlohu mìøení výkonù a tedy pouít smìrové vazby
a samozøejmì jiné smìovaèe. Otevírá se nám tím obzor
a k mikrovlnám.

ANTÉNA
Povzbuzen moností mìøit impedance jsem jednoho
sluneèného víkendu sestavil 2el rec beam na 28 MHz podle internetové publikace EI9GQ. Vøele doporuèuji
k následování. Pøi simulaci antény modelem NEC2 mì
zaujala její pøíznivá irokopásmovost 2 MHz pro PSV
1 : 1,5 v pásmu 28 MHz a taky jistá optimálnost rozmìrù
antény  aspoò podle mých poadavkù se u nedalo na
anténì nic vylepit (impedance 75 W je pro mne výhodou). Pøi konstrukci jsem pouil jako nosná ráhna prvkù
bambus (z Bauhausu v cenì 10 Kè za metr), který se doufám rozpadne a po skonèení souèastného maxima
sluneèní èinnosti. Ráhna jsem udìlal delí, abych mohl
pozdìji doplnit i pásmo 21 MHz. Pøíklad dobré shody mezi
simulovanými a zmìøenými hodnotami antény pro první
nástøih vodièù je na obr. 3.

VYLEPENÍ
Doba si ádá posun od elegance k strohé computerizaci. Místo osciloskopu jsem tedy pouil jednoèipový
mikroprocesor, nízkofrekvenèní støídavá napìtí pøevádím na stejnosmìrná usmìròovaèi s OZ a rozdíl fáze
zpracovává fázový komparátor integrovaného obvodu
4046, který po doplnìní o jednoduchý integraèní èlánek opìt poskytuje stejnosmìrné napìtí úmìrné rozdílu
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KV pøijímaè pro jedno pásmo
a jedno léto
Josef Novák, OK2BK
Charakteristika
Pøijímaè je urèen ke svépomocnému zhotovení. Sestavu tvoøí 3 moduly a vstupní anténní LC obvod. Názornì
demonstruje funkci základních elektronických a radiotechnických obvodù. V popisovaném provedení i bez
doplòkových vylepení (filtry, propusti) vyhoví jako pøijímaè v pøípravì na sloení zkouek a k získání oprávnìní
k amatérskému vysílání ve tøídì C. Je popsáno provedení pro celé pásmo 3,5 MHz a provozy CW a SSB. K úèelu
k jakému má být pøijímaè pouíván, preferuji právì pásmo 3,5 MHz. Doporuèenou anténou je drát délky 41 m,
protiváha pøi napájení ze sítì není podmínkou. Napájen
je z externího stabilizovaného zdroje 12V/ 0,1 A. Pøijímaè
má na panelu est ovládacích knoflíkù.

Poznámky k zapojení a funkci obvodù pøijímaèe
(Popis jednotlivých obvodù s jejich seøízením je
v samostatných textech).
Zapojení demodulátoru a stabilní VFO zajiují kvalitní pøíjem provozù CW a SSB. Samostatné ladìní tøí LC
obvodù a øízená kladná zpìtná vazba u VF zesilovaèe
(tzv. násobièe Q), umoòuje maximálnì optimalizovat pracovní reim tìchto obvodù (stupòù), a tím získat dobrou
citlivost i potøebnou selektivitu k potlaèení kmitoètovì blízkých i vzdálených KV a SV QRO signálù.
Pouití samostatného oscilátoru oproti audionovému
zapojení má rozhodující význam pro stabilitu kmitoètu
pøijímané stanice. Zapojení VF zesilovaèe a ruèní nastavování pracovního bodu (pod hranici rozkmitání stupnì
jako oscilátoru) umoòuje regulovat VF zesílení v irokém rozsahu. Soubìnì s tímto øízením se výraznì mìní
selektivita - úzkopásmovost VF zesilovaèe. Potøebná
vstupní selektivita na pøijímacím kmitoètu je zajitìna jediným LC obvodem, s krajnì volnou vazbou na svém
vstupu i výstupu. Je to rozhodující  klíèový prvek pro
odolnost pøijímaèe proti vemonému QRM. Dalí a vìtí
selektivitu ve VF oblasti zajiuje VF zesilovaè s kladnou
zpìtnou vazbou. Zcela spolehlivá je demodulace CW
a SSB signálù v IO TBA 120S. Po vybalancování (viz text)
je na jeho výstupu kvalitní NF signál.
NF èást pøijímaèe je navrena k dostateènému vybuzení reproduktoru (max. 0,5 W).

Doplòkové informace a poznámky
K nastavení jednotlivých modulù pøijímaèe je potøebný multimetr a KV pøijímaè. Èítaè neumoní sluchem
vyhodnotit èistotu signálu z VFO. Rozmístìní souèástek a obrazec ploných spojù neuvádím. Je to samostatnì
zvládnutelná tvùrèí práce kadého konstruktéra. Návrh si
tak nejlépe pøizpùsobí konkrétním souèástkám. Kadý
modul doporuèuji zhotovit a nastavit samostatnì. Pøedem
si promyslet jejich umístìní v koneèné skøíòce a v návrhu
respektovat vzájemné propojení. Cívky oscilátoru a VF
zesilovaèe odstínit (pøimìøenì od sebe vzdálit, osy orientovat kolmo). Tím sníit neádoucí pøíjem vlastního
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

oscilátoru, který se projeví poklesem umu a citlivosti pøi
shodì kmitoètù oscilátoru a VF zesilovaèe v reimu vysokého VF zesílení. Doporuèeným øeením je oddìlení
obou modulù (VF zesilovaèe a oscilátoru) vloeným modulem demodulace a NF obvodù.
Pokud na panelu pøijímaèe budou knoflíky v øadì, mùe
vyhovovat toto øazení (zleva):
1. ladìní anténního LC obvodu,
2. øízení VF zesílení (Q-násobiè),
3. ladìní VF zesilovaèe,
4. jemné rozlaïování kmitoètu pøijímaèe (RIT),
5. hlavní ladìní pøijímaèe (ladìní VFO),
6. hlasitost (NF zesílení).
Pøílohou dokumentace je i náèrt  studie uspoøádání
modulù vèetnì pøipájených potenciometrù pro snadnou
montá do ploché Al krabice (skøíòky).
Odbìr ze zdroje 12 V (klidový, hlasitost na nule) 32mA,
pøi vybuzení reproduktoru a 100 mA.

Pøípustná technologická kuriozita
První pìkný a funkèní model pøijímaèe je moné zhotovit bez jakékoliv zámeènické a klempíøské lopoty! (Opìt
se zárukou ovìøeno). Potøebná je kartonová krabice, nejlépe s odklápìcím víkem (není nutné), s rozmìry max.
formátu A4 a hluboká asi 30 mm, aby se dovnitø vely
potenciometry. Pracovní plochu (víko) potáhneme staniolem a bílou ètvrtkou. Moduly (3) upevníme samoøeznými
rouby. Potenciometry (5) v jedné øadì drí za centrální
roubení. Vstupní LC obvod je ladìn otoèným kondenzátorem, upevnìným také na panelu krabice. S pøipojením
na zdroj (anténu, reproduktor) si u poradíte sami. Je uiteèné ovìøit, zda staniolová folie (alobal) propojila kostry
potenciometrù, svorku minus zdroje a zem na modulech. Vdy ale zem jetì propojujeme drátem a pájením.
Bílá ètvrtka umoní pøiøadit popisy k pájecím místùm
u modulù a tím celé zapojení zpøehlednit a lépe se vyvarovat chyb pøi propojování, hledání závad atp. Kartonová
architektura pøináí veliké ulehèení v práci, bez újmy na
poadovaných parametrech! Pokud se propoje
k potenciometrùm vedou uvnitø krabice, pùsobí celá konstrukce velmi pøíjemnì a sama o sobì volá po napodobení
pøi nìkterém pøítím laborování.
Skuteènì ale pravým uitkem popsaného øeení je
pøístupnost vech souèástek, snadné mìøení, provádìní
teplotních testù ve VF obvodech, ovìøení rozptylových polí
cívek, vliv stínìní a dalí a dalí radiotechnické lahùdky.
Také navázání antény do citlivých míst jejím pøiblíením
je pro kadého zaèáteèníka uiteèným a zajímavým experimentem. S urèitou pøedvídavostí se dá snadno vyèlenit
i prostor pro vstupní  pøedøazený anténní pøizpùsobovací èlen (L-èlánek, apod.).

Doplòky pøijímaèe a jak dál
V rámci radiotechnických experimentù  pro získání
zkueností  pùjde zøejmì o vstupní VF pásmovou proPROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH
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pust, dále také o NF propust. Je moné i slouèení ladìní
tøí rezonanèních obvodù (anténní vstupní obvod, VF zesilovaè a oscilátor) spøaeným ladìním (zásadnì
varikapy), co zjednoduí obsluhu pøijímaèe. Pøesto musí
jako samostatné zùstat doladìní vstup. obvodu, který je
vdy pøipojenou anténou èásteènì rozladìn.
Pøijímaè po pøedpokládaném zapracování na amatérském pásmu, brzo po sloení zkouek ztratí svojí
pùvodní cenu. I potom by mìl znova slouit dalímu 
novému zájemci o amatérské vysílání a k praktickému
pohledu pod poklièku v radiotechnické kuchyni. Skladba
pøijímaèe jej øadí do kategorie dobrých, jednoduchých
a funkèních modelù, typu radiotechnické stavebnice
s velmi pøíznivým pomìrem pracnost  cena  výkon. Nic
víc  ale radosti se s ním dá uít opravdu mnoho  pøi
poslechu kadodenních OK kroukù, pøi SSB lize, a samozøejmì pøi sledování CW provozu. Své kvality prokáe
srovnáním úrovnì signálù s reporty korespondujících stanic. Dobrou vizitkou seøízení pøijímaèe je ovìøený poslech
i QRP stanic.

Závìr
Uvaujete-li o zhotovení jednoduchého, technicky nenároèného pøijímaèe uvedené kategorie, zkuste právì
tento model. Prùvodní text, i kdy popisuje jednotlivé obvody, není ale natolik podrobný, aby nahradil detailní
stavební návod. Pod (vaí) patronací zkuenìjího kolegy se ale do stavby mùe pustit kadý!

VSTUPNÍ LADÌNÝ LC OBVOD
Kmitoètový rozsah (pøeladitelnost) 3,3 a 4 MHz
(s ohledem na rozladìní anténou).
Popsaný paralelní LC obvod plní funkci selektivního
prvku a pøekvapivì úspìnì. Dokázal zcela potlaèit ruení místními SV vysílaèi (2 × 30 kW, vzdálenost 3 km),
a pouívat pøijímaè v kadé noèní dobì, i pøi zaplavení
KV pásma obrovskými hodnotami neádoucích signálù.
Popsaná selektivita je podmínìna pouitím selektivní antény (dipólu), vysokou jakostí pouité cívky L1, minimálním
zatlumením LC obvodu od pøipojené antény a navazujícího emitorového sledovaèe.
Pokud nebude pouita rezonanèní anténa (dipól),
tak ale kadá anténní náhraka musí být impedanènì
pøizpùsobena a doladìna do rezonance. Tím se stavba pøijímaèe prodrauje a komplikuje. Také úroveò
signálu z náhrakové antény bude nií. To si vyádá
tìsnìjí vazbu antény na LC obvod, èím dojde
k neádoucímu zhorení jeho selektivity. Pásmová propust která by mezi anténu a VF zesilovaè vnesla
minimální útlum a zachovala si potøebnou strmost,
musela by být laditelná z obou stran a být pøipojena
na nemìnné hodnoty èistých rezistancí. Také vøazení
SV odlaïovaèù situaci komplikuje, kdy v místì jsou
dva SV vysílaèe s rozdílem kmitoètù 600 kHz. Zhodnocením tìchto základních skuteèností, vèetnì
pøedpokládaných malých zkueností zaèínajícího radiotechnika  amatéra, vychází pouití jediného
ladìného LC anténního obvodu jednoznaènì nejlépe,
co bylo dùslednì ovìøeno.
Funkce LC obvodu jako VF selektivního èlenu zùstane zachována i v extrémních podmínkách QRM od
silných signálù na blízkých SV a KV rozhlasových kmitoètech v noèních hodinách. Vzhledem k tomu, e
v tée dobì nastoupá i síla naich pøijímaných signálù, mùeme dále sníit vazbu antény na LC obvod.
V tìchto situacích byla kapacitní vazba s anténou sníena dalím sériovým kondenzátorem o hodnotì asi
0,1 pF! Poøád byl pøijímaný signál dostateèný, ale navíc se jetì zlepila selektivita LC obvodu (jeho
odlehèením).
O strmosti (íøce pásma) popisovaného LC obvodu
podá dùkaz nutnost jeho peèlivého naladìní na pøijímaný signál. Zvlátì pøíznivý je pøípad se samovolným
zaøazením anténního ladìného obvodu do smyèky
kladné zpìtné vazby (vlivem nedokonalého odstínìní)
pøi utaení zpìtné vazby u VF zesilovaèe  násobièe
Q. Tím se selektivita dále zvýí. Z hlediska radiotechnických experimentù se jedná o cennou a vzácnou
zkuenost.

K pouitému ladicímu kondenzátoru

Obr. 1 Blokové schéma pøijímaèe
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Není nutné pouít kondenzátor s rozsahem kapacity
30 a 50 pF. V uvedené hodnotì je zohlednìno i pøípadné rozladìní LC obvodu reaktanèní slokou impedance
antény. Doplnìním rozprostíracích dvou kondenzátorù
k bìnému ladicímu kondenzátoru pro AM rozhlasová
pásma (C max. 250 a 500 pF) se získá potøebná výsledná min. a max. hodnota kapacity. Tím se stavba pøijímaèe
dále zjednoduí.
Jako ladicí kondenzátor mùe být pouit i varikap, a to
stejným zpùsobem jako v oscilátoru nebo ve VF zesilovaèi.

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Poznámka k pøedøazení potenciometru jako
útlumového prvku mezi anténu a LC obvod
Vzhledem k nejèastìjímu (a nejjednoduímu) vysokoimpedanènímu koncovì pøipojenému dipólu, dojde
vlivem vzájemných kapacit u bìného potenciometru
k neádoucí vazbì z jeho vstupu na výstup. Pøitom výstup tohoto útlumového èlenu musí být k LC obvodu opìt
pøipojen velmi volnou  napìovou vysokoimpedanèní
vazbou. Nejsnadnìjím zpùsobem proto zùstává promìnná kapacitní vazba bez útlumového èlenu. V pøípadì
anténního signálu na nízké impedanci s magnetickou
induktivní vazbou na LC obvod je pouití potenciometru
jako útlumového prvku naprosto v poøádku. I tak by mìla
být zachována regulace tìsnosti vazby ant. signálu na
LC obvod.

závitech, mezera o stejné íøce jako íøka 1 sekce (pro
sníení vlastní C cívky). Vechna vinutí cívek jsou zhotovena z VF licny.

Obr. 3 Uspoøádání cívek L1 a L3
Napøíklad pro vinutí L1 = 42 µH, Æ = 27 mm, l = 27 mm
je poèet závitù n = 46.
Cívku nutno umístit co nejdále od kovových èástí
(min. 30 mm)!

Obr. 2 Zapojení vstupního anténního obvodu. Èárkovanì
ohranièený je obvod rozprostøeného ladìní (3,43,9 MHz)
Seznam souèástek:
K ladicímu CL (10400 pF) jsou pøísluné:
CS = 63 pF, CP = 39 pF (tzv. rozprostírací kapacity)
L1 = 45 µH (±5 %) vzduchová cívka, vysoké Q
L2  závit na studeném konci L1
L3  vazební vinutí  3 závity u studeného konce L1
(induktivní volná vazba)
A1 a A4  vstupy pro ZANT > 5 kW
A5 + A6  symetrický vstup pro ZANT < 100 W
A5 (A6 spojena na zem)  nesymetrický vstup pro
ZANT < 100 W
C1  10 pF
C2  3 pF
C3  1 pF
C4  kapacitní vazba  jeden neuzavøený závit tìsnì
u horkého konce L1
Kondenzátory C1 a C3 mohou být nahrazeny vzduchovým ladicím kondenzátorem (0,510 pF).
Poèet závitù cívky L1 zjistit z nomogramu podle prùmìru a délky cívky [2]. Cívka L1 je vinuta v sekcích po 4
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Obr. 4 Regulace vazby induktivnì vázané antény
s nízkou impedancí
Literatura:
[1] Jaroslav Navrátil  Amatérské KV pøijímaèe,
Nae Vojsko, 1969
[2] Amatérská radiotechnika a elektronika, 2. díl,
Nae Vojsko

OSCILÁTOR
Modul èíslo 1
Vinutí L1 s malou vlastní kapacitou je zpevnìno nenavlhavým lepidlem. Poèty závitù pro poadovanou
indukènost 22 µH zjistíme z grafu podle prùmìru a íøky
vinutí.

Nastavení oscilátoru
Trimrem 22k na pozici R1 pøedbìnì nastavte Uemit
na 0,75 V. Ladicí napìtí na D1 nastavte na max. (6 V).
C4 nastavte na polovièní hodnotu. Bìec R7 nastavte do
støedu dráhy. Kontrolním pøijímaèem (provoz CW) navázaným na C8 nalaïte  vyhledejte  kmitoèet oscilátoru.
VF napìtí na C8 je minimálnì 5mV.
PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH
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Pøeladìní v rozsahu 3,5 a 3,8 MHz (s pøesahy na
zaèátku a na konci rozsahu asi 5 kHz) se seøídí nastavením C4 (C5), event. zmìnou rozsahu ladicí ho napìtí na
R8, ale i jeho zvýením na 9 V stab. Zvyování hodnoty
C5 nad 1 nF nemá smysl. V tomto pøípadì se C5 odpojí
a D1 se pøipojí pøímo do uzlu L1 C4.
Pokraèujeme testem teplotní závislosti kondenzátorù, které se podílejí na rezonanèním kmitoètu. Pomocí
buírky z úst ofukujeme (ohøíváme) jednotlivé souèástky (C). Nasáváním vzduchu je naopak ochlazujeme.
Výrazný tepelný efekt má potøení souèástky tìkavou látkou (líh, aceton) pøi jejím odpaøování. Nezbytným
teplotním testem je sledovat i dobu ustálení kmitoètu
oscilátoru po jeho zapnutí po pøedchozím (desetiminutovém) chladnutí. Dobu ustalování i 5 minut povaujte
za pøijatelnou.
Po výmìnì nevhodných kondenzátorù za teplotnì stabilní pokraèujeme na kmitoètu 3,8 MHz. Sniujeme
hodnotu R1 pøi souèasném kritickém poslechu èistoty
a stability kmitoètu oscilátoru. Úroveò jeho signálu bude
klesat a nakonec dojde k vysazení oscilací. R1 vrátíme
nad hodnotu, kdy oscilace opìt nasadí. Provoznì ovìøenou hodnotu R1 nahradíme rezistorem a zapájíme do
desky. Signál z oscilátoru musí být naprosto èistý, stabilní. Ovìøíme kvalitu signálu i na spodním konci pásma 
3,5 MHz. Síla bude vìtí, ale na kvalitì signálu se nesmí
nic zmìnit. Je-li k dispozici kontrolní pøijímaè i pro rozsah
na 10,5 MHz, ovìøíme na 7 MHz úroveò vyzaøování druhé a na 10,5 MHz tøetí harmonické. Musí být markantní
pokles v síle harmonických signálù. Smyslem je pøedejít
parazitním pøíjmùm neádoucích signálù na tìchto kmitoètech.

Obr. 6

Provedení cívky L1

Zdrojová èást stabilizovaných napìtí 6 a 9 V je na
desce umístìna pouze z praktických dùvodù. Ztrátové
teplo je zanedbatelné a nemìlo by ovlivòovat kmitoèet
oscilátoru. Pøi návrhu desky to pøesto bereme v úvahu.
Z výstupu 9 V je napájen i modul è. 3  VF zesilovaè 
násobiè Q. Zmìny napájecího napìtí 12 V o ±2 V nemají ovlivnit kmitoèet oscilátoru.

Seøízení oddìlovacího stupnì
(emitorového sledovaèe)
Kontrolní pøijímaè (CW) naváeme k C9. Pomocí
R14 (doèasnì osazený trimrem) nastavíme pracovní
bod T2 na minimální zkreslení signálu (obsah harmonických kmitoètù) opìt podle sluchu (sametový lahodný
tón základního kmitoètu), jako i poslechem harmonických kmitoètù. Ic T2 by mìl mít hodnotu kolem
1 mA. Nakonec po opakovaných testech R14 osadíme rezistorem.

Obr. 7

Obvod stabilizátoru

Závìr
Ke zjitìní magnetického pole
cívky L1 sledujeme posuny kmitoètu na kontrolním RX pøi
pøiblíení (stínícího) plechu
k modulu za vech stran, ale
i seshora. Je to pouèné pro úvahy nad uspoøádáním (umístìním)
modulu ve skøíòce pøijímaèe. Odstínìní vech modulù ze spodní
strany je ukostøenou folií (na dvoustranné desce). Tak mohou být
zhotoveny i ostatní 2 moduly. Obrazec ploných spojù se osvìdèil
v provedení dìlících èar a pájení
souèástek ze strany folie. Doporuèené (jednotné) rozmìry desky
jsou 105 × 50 mm.

Obr. 5 Obvod oscilátoru
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Seznam souèástek k obr. 57:
R1
9k (dle textu)
R2
22k
R3
470 W
R4
1k
R5
15k
R6
430 W
R7
470 W potenc.
R8
10k potenc.
R9
2k
R10 84k
R11 4k7
R12 1k
R13 200 W
R14 22k (dle textu)
C1
1n stabil.
C2
2n2 stabil.
C3
2n2 stabil.
C4
20p trimr
C5
100p
C6
100n
C7
100n
C8
10n
C9
22n
C10 100n
C11 22n
C12 100n
C13 10 µF/12V
T1
KC508 (h21E > 300)
T2
KF508 (h21E = 80)
D1
KB113
D2
Zdioda 9 V (Iz = 5 mA)
D3
Zdioda 6 V (Iz = 5 mA)
L1
22µH, bez jádra

LADÌNÝ VF ZESILOVAÈ S ØÍZENOU
KLADNOU ZPÌTNOU VAZBOU
(emitorový sledovaè a násobiè Q)
Modul èíslo 2
Tento modul urèuje citlivost a VF selektivitu pøijímaèe.
Zapojení obvodu s T2 je zapojení oscilátoru, ale kladná
zpìtná vazba øízená pomocí R11 je regulována zásadnì
pod bodem nasazení oscilací.

Seøízení kmitoètu a pøeladitelnosti
VF zesilovaèe (T2)
T1 vyøadíme vytoèením R8 na minimum odporu. Dále
postupujeme obdobnì jako pøi nastavování modulu oscilátoru. Kontrolní pøijímaè je navázán za C11, pomocí R11
seøídíme Ic T2 na (asi) 2 mA. To jsou podmínky, kdy by
mìl celý obvod T2 pracovat ji jako oscilátor. Po nalezení
jeho kmitoètu na kontrolním pøijímaèi nastavíme (pomocí
R11) mení proud báze, ale pøi stále spolehlivém kmitání
oscilátoru. Seøizování pøeladitelnosti oscilátoru od 3,5 do
3,8 MHz s pøesahy ±10 kHz na zaèátku a na konci stupnice je po zkuenostech s modulem oscilátoru ji
snadnìjí. Kondenzátor C7 musí zùstat vdy zapojen (i pøi
zvýení jeho hodnoty nad 1 nF), protoe oddìluje ss napìtí báze od ladicího ss napìtí varikapu.
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Ovìøení øízení stupnì kladné
zpìtné vazby v Q - násobièi
VF zesilovaè i kontrolní pøijímaè (CW, íøka pásma asi
6 kHz) shodnì naladìny na 3,5 MHz. Postupným zvyováním napìtí na bázi T2 (pomocí R11) sledujeme nárùst
umu a po hranici rozkmitání stupnì. Na stupnici R11 si
vyznaèíme 3,5 MHz. Stejný test provedeme na 3,8 MHz.
Na stupnici R11 bude kritická hodnota pro rozkmitání pøi
vyí hodnotì napìtí báze T2. Je to charakteristické pro
zvolené zapojení oscilátoru.
Malý experiment o funkènosti VF zesilovaèe, uskuteènitelný pouze v dobì provozu otevøení 3,5 MHz
pásma (stále bez T1):
Pomocí cívky asi o tøech závitech, pøipojenou na anténu a uzemnìní, naváeme její magnetické pole na cívku
L2 (pøiblíením). Pøi shodì kmitoètu VF zesilovaèe a kontrolního pøijímaèe bude slyet probíhající provoz (CW,
SSB). Teï lze posoudit vliv øízení kladné zpìtné vazby
(R11) na kvalitu pøíjmu  jednak mìnící se úroveò signálu, ale i jeho zvýraznìní od QRM zlepením selektivity VF
zesilovaèe  utaením zpìtné vazby. Regulaèní rozsah
R11 má prokázat sníení pøenosu (zesílení) skoro od uzavøení stupnì, a po oscilace pøi zvýení napìtí báze T2.

Seøízení obvodu emitorového sledovaèe  T1
Kontrolní pøijímaè je stále pøipojen k výstupu C11,
a s VF zesilovaèem jsou shodnì kmitoètovì naladìny.
Vstup C1 není pøipojen. Trimrem R8 zvyujeme napìtí
báze T1. Kontrolní pøijímaè má zaznamenat nárùst umu,
který do L2 induktivní vazbou vnáí T1. Následné seøizování provedeme uprostøed rozsahu  na 3,65 MHz 
a výsledek nakonec ovìøíme i na koncích rozsahu. Cílem
testù je posoudit a zvolit optimální zapojení L1 (zámìnou
koncù vinutí), a nastavit takový pracovní bod T1 (R8), kdy
se celý modul bude chovat stabilnì v celém vymezeném
regulaèním rozsahu R11. Koneèné nastavení (R8) provedeme a po kompletaci celého pøijímaèe. Ale ji nyní se
pouèíme o vlivu seøízení R8 na zesílení, hladinu vlastního umu T1 a odolnost k samovolnému rozkmitání T2
s T1. Do podmínek nestability bude zahrnut i navázaný
vstupní anténní LC obvod i samotná anténa. Nakonec se
tato zdánlivá sloitost zjednoduí na pouhé nastavení R8.
Kolektorový proud T1 bude kolem 0,5 mA.
Pøi potíích vyzkouíme na pozici T1 více typù tranzistorù. Pozn: Bipolární tranzistor T1 (místo FETu)
umoòuje i v zapojení emitorového sledovaèe volnou vazbu na vstupní anténní obvod. V bìné praxi amatéra bude
vdy (zatím) k dispozici vìtí mnoství bipolárních typù,
ne FETù. Tím se experimentování usnadní. Dalí vylepení jsou ji v reii samotného konstruktéra.

Cívka L2
Indukènost 40 µH (2040 µH). Pøi vyí indukènosti je
snadnìjí pøeladìní kapacitou (varikapem). Vinutí je
v jedné nebo dvou vrstvách, s respektováním minimální
vlastní kapacity cívky. Podle rozmìrù (délky, prùmìru
a poadované L) v grafu zjistíme potøebný poèet závitù.
Cívka je vzduchová  bez jádra.
Vinutí L1 (asi 20 % závitù L2) je umístìno vedle L2, lhostejno na které stranì, oba konce L2 jsou na VF potenciálu!
Stabilita kmitoètu Q-násobièe není tak kritická jako
u modulu è. 1. Pøesto provedeme testy kmitoètové stability ofukováním vech kondenzátorù a souèástek,
PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH
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DEMODULÁTOR CW,
SSB + NF ZESILOVAÈE
Modul èíslo 3
Pro IO1 je zapájena patice, pøi oivování NF èásti modulu zatím ale bez
TBA120S. Pøi napájecím napìtí 12 V je
klidový proud IO2 6 mA, pracovní bod T1
je nastaven (R9) na minimum vneseného umu, pøi Ic 0,51 mA. Jedná se
o pøedbìné nastavení. Ani pøi vytoèení
R11 na max. hlasitost nesmí být sklon
k NF oscilacím  z reproduktoru je slyet pouze velmi slabý um. Pokud
z neurèitých pøíèin má NF èást trvalou nestabilitu (tendence k rozkmitání),
vymìòte T1 za typ s mením zesílením,
nebo nahraïte R10 trimrem 1K a zjistìte
pøi jaké jeho hodnotì vlivem zavedené
Obr. 8 VF zesilovaè  násobiè Q s emitorovým sledovaèem
záporné zpìtné vazby je NF trakt stabilní,
ale
pøi
zachování
potøebného zesílení (pozici R10
urèujících výsledný kmitoèet násobièe. Indikátorem kmiopìt
osaïte
rezistorem
namísto trimrem).
toètových posuvù je pøijímaný kmitoèet rozkmitaného VF
zesilovaèe na kontrolním pøijímaèi. Modul je opìt na dvoustranné desce, s rozmìry shodnými s modulem è. 1. Také
montá souèástek je ze strany spojového obrazce, vytvoøeného dìlicími èarami. Obvody spojené s funkcí T1 jsou
uspoøádány na desce oddìlenì od obvodù T2  násobièe (stínìní  minimalizace zpìtné vazby).
Seznam souèástek k obr. 8:
T1
KC508 (h21E > 300), Ic < 1 mA
T2
KC508,9 (h21E > 400), Ic 2 mA
D1
KB113
R1
60k
R2
4k4
R3
6k8
R4
15k
R5
100k
R6
1k
R7
2k2
R8
10k trimr
R9
10k
R10 470 W
R11 1k potenciometr
R12 10k potenciometr
R13 01k k nastavení fmin 3,5 MHz
L1
11 závitù
L2
40 µH, vzduchová, bez jádra
C1
10n
C2
100n
C3
100n
C4
100n
C5
10n
C6
100n
C7
80p (dle textu) stabilizaèní!
C8
dle potøeby k D1
C9
470p stabilizaèní
C10 1n stabilizaèní
C11 10n
C12 100n
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Obr. 9 Provedení cívek L1 i L2. Vinutí provedeno VF licnou
Po osazení IO1 do objímky se zvýí odbìr o 1214 mA.
Pøíèinou vysoké spotøeby osazeného modulu nad 20 mA
(bìnì i 150 mA!) je prùnik umu z nìkterého vstupu IO1
pøi rozbalancování (R3) do výstupu PIN 8 a vybuzení
IO2. Vybalancování je z hlediska odstranìní umu
z výstupu IO1 pomocí R3 pøekvapivì snadné a úèinné.
Opìt koneèné seøízení provedeme a po kompletaci pøijímaèe a pøi skuteèném pøíjmu CW/SSB signálu.
Prvotní vybalancování má zabránit neádoucímu
a rizikovému vybuzení NF zesilovaèù umovými produkty z IO1.
Nestaèí registrovat pouze reprodukci, protoe spektrum umových produktù spadá a do ultrazvukové oblasti!
Spolehlivým indikátorem je nastavení odbìru (Icc obvodem IO2) na minimum  to je tìch max. 20 mA na modul.
Konstrukènì je potøebné modul navrhnout
k minimalizaci zpìtných vazeb, opìt na dvoustranné desce, obrazec spojù formou dìlicích èar a souèástky pájet
ze strany fólie. IO2 má nastaveno zesílení (C11) na 200.
Výstup pøipravit pøepínáním pro reproduktor a pro sluchátka  nezatìovat své okolí  neprovokovat, zejména
v noci, kdy je toto amatérské pásmo nejivìjí. Zkuený
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Obr. 10 Demodulátor CW, SSB + NF zesilovaèe

Obr. 11 Návrh sestavy modulù
technik pájí IO2 pøímo do desky, opatrný HAM pouije
objímku. Rozmìr desky je shodný s ostatními moduly 
105 × 50 mm. Vstupy pro VF a VFO umístit podle vyústìní u navazujících modulù. Pøimìøenì chránit vstup OSC,
vzhledem k jeho vysoké citlivosti.
Pomìrnì nenároèný návrh obrazce na desce ploných
spojù mùe být svìøen i zaèáteèníkovi.
Seznam souèástek k obr. 10:
IO 1 TBA120S (A22OD), Icc 12 mA
IO 2 LM386 (Au = 200), Icc 5 a 100 mA
T1
KC 509 (507, 508) (h21E 300), Ic cca 1 mA
L1
6 závitù na feritovém toroidu o prùmìru 6 mm
vodièem CuL 0,4 mm
REPRO 416 W, pøípadnì sluchátka nízkoohmová (do 100 W)

Vechny kondenzátory s kapacitou
nad 100 nF jsou elektrolytické, pro napìtí min. 12 V!
R1
M33
R2
M33
R3
M22 trimr
R4
1k
R5
220
R6
3k3
R7
2k2
R8
120k
R9
22k trimr
R10
66 W
R11
10k potenciometr
R12
10k
R13
47 W
C1
10n
C2
100n
C3
10n
C4
100n
C5
47n
C6
100n
C7
22 µF
C8
100n
C9
100n
C10
2,2n
C11
10 µF
C12
10 µF
C13
100n
C14
47n
C15
100 µF
C16
100 µF
C17
1mF

NÁVRH SESTAVY MODULÙ
S HORIZONTÁLNÍM PLOCHÝM
PANELEM
Pùdorysné rozmìry skøínì 250 × 107 mm, výka 45 mm.
Modul oscilátoru je odstínìn, ovládací a ostatní prvky
jsou namontovány na cuprextitovou desku upevnìnou distanèními sloupky pod horním panelem.
Za grafické zpracování
èlánku dìkuji
Milanovi OK2TSE.

Radioamatérský provoz a pøedpisy
Po krátké dobì se na pultech knihkupectví opìt objevuje titul, jeho obsah je sice zamìøen na mladé,
zaèínající radioamatéry, ale jako provozní pøíruèka poslouí dobøe i tìm, kteøí se ji na radioamatérských
pásmech pohybují delí dobu.
Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli
pøíleitost získat jinde. Mimo zaèáteèníkù vak zde i adepti na tøídu B najdou leccos zajímavého, hlavnì
v kapitolách o fone provozu a mohou se snadno nauèit pracovat se zahranièními stanicemi, i kdy nové koncesní
podmínky práci fonickým provozem umoòují i zaèáteèníkùm. Také nová vyhláka o provozních podmínkách
radioamatérské sluby (døíve tzv. koncesní podmínky) nepøímo ovlivnila napsání a vydání této knihy, nebo je
nezbytné dostat je do podvìdomí nejen zaèínajících ale i starích radioamatérù. Na døívìjí zvyklosti, zasílání
nových podmínek a jejich zmìn vem koncesionáøùm, musíme zapomenout. I kdy èást této publikace má platnost
vzhledem k rozdílné legislativì jen v èeských zemích, dalí èásti mají pochopitelnì obecnou platnost a vìøíme, e
si kniha získá své pøíznivce i na Slovensku.
Autor Jiøí Peèek, 148 stran A5, obj. èíslo 121073, MC 159 Kè.
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estipásmová drátová anténa Windom
Jaroslav Kolínský, OK1MKX
(S laskavým svolením autorù K3MT a KF4LGR pøekloeno z originálního pramene A six-band HF Windom antenna.)

Popisovaná anténa byla na trhu v USA v 70 a 80
letech pod názvem Smithe Windom. Byla navrena pro
pásma 80, 40, 15 a 10 metrù. Lze ji rovnì pouít pro
17 a 2metrové pásmo. Podle autora K3MT je upravená
verse pouitelná ve spojení s anténním tunerem i na
pásmo 30 m.
Jak vlastnì dolo k vývoji uvedené antény? Zaèalo to
jednoduchým støedovì napájeným dipólem. Ten pracuje
dobøe i na lichých harmonických frekvencích, protoe ve
støedu antény je maximum proudu stejnì jako u pùlvlnného dipólu. Naproti tomu na sudých harmonických
kmitoètech je ve støedu proudové minimum a tedy vstupní impedance je velmi vysoká a anténa pracuje jako ve
støedu napájená Zeppelinka s ladìným napájeèem. Na
obr. 1 je vidìt rozloení proudu stojatých vln podél dipólu
na 3,5 MHz a proudové prùbìhy druhé a tøetí harmonické
(7 a 10,5 MHz).

Takhle tedy mùeme zkouet posunovat napájecí místo
a najdeme bod, kde anténa bude pracovat dobøe na 80,
40, 20, 17, 15, 12 a 10 a navíc i na 2 metrech, za pøedpokladu, e vhodnì navrhneme BALUN.

Obr. 2
Cílem je dosáhnout pøizpùsobení k 50W koaxiálnímu
kabelu bez anténního tuneru. Nutno pøipustit, e je to ideální stav a e v praxi lze dosáhnout urèitého
kompromisního øeení a tuner pomùe na spodním konci
80m a na horním konci 10m pásma. Pøesto se bez tuneru
podaøilo uskuteènit øadu DX spojení se zaøízením Drake TR-7 na rùzných pásmech od 80 do 10 metrù.
Autor instaloval svou anténu trochu odlinì jak je ukázáno na obr. 3.

Obr. 1
Pøi støedovém napájení, tj. ve vzdálenosti 90° je anténa celkem dobøe pøizpùsobena ke koaxiálnímu kabelu na
kmitoètu 3,5 MHz. Ale na kmitoètu 7 MHz je to jinak, protoe vstupní impedance je velmi vysoká. Zkusme tedy
pøemístit napájení do bodu 60° zleva. Proud pro 3,5 MHz
bude teï mení ne ve støedu, souèasnì vak napìtí bude
vyí a tedy impedance bude vyí  pøes 100 W. Nicménì anténa má na vstupu stále nízkou reaktanci a pracuje
tedy jako rezonanèní. Posunem bodu napájení jsme dosáhli zvýení vstupního odporu.
Podívejme se teï, jak se anténa bude chovat na
7 MHz. Na tomto kmitoètu u v tomto místì není minimum proudu a vstupní impedance tedy pro druhou
harmonickou je podstatnì nií v rozsahu stovek ohmù.
A jeliko anténa zùstává nadále v rezonanci je i reaktance nízká.
Naproti tomu je vstupní impedance na 10,5 MHz nevhodnì vysoká protoe tøetí harmonická proudu je ve svém
minimu. Zkusme tedy napájet anténu asi 52° od levého
konce. V tomto místì je pøizpùsobení pro 3,5 ;7
a 10,5 MHz pøijatelné. Impedance na tìchto pásmech je
pøiblinì okolo 200 a 400 W.
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Obr. 3
Popis balunu:
Originální BALUN dodávaný se Smithe Windom je
typu Guanella (na rozdíl od typu Ruthroff-Sevick). Vzhledem k tomu, e zmìøená vstupní impedance antény
byla mezi 300 a 600 W, byl navren balun 9 : 1 se tøemi 150W vinutími.
Pøi jeho výrobì bylo pouito jádro Amidon T-200-2 ovinuté dvìma vrstvami izolaèní pásky, dále smaltovaný drát
o Æ1 mm a kousek teflonové isolaèní trubièky Æ1,15 mm.
Drát zkrute tak, abychom dostali tøi kroucené páry
vodièù  jeden zkrut na délce asi 2 cm.
Dále naviòte 11 závitù jednoho páru vodièù na jádro
a na zbývající délku, na kadý vodiè, navleète teflonovou
trubièku (je nutné zkroucení trochu povolit). Potom naviòte 8 závitù zpìt na vrch spodních 11 závitù. Obdobnì to
udìlejte i s dalími dvìma zkroucenými páry. Na jádøe se
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Obr. 4
musí tato tøi vinutí umístit tak, aby se nepøekrývala. Obr. 4.
ukazuje, jak vypadá jedno vinutí.
Pouijte ohmetr a promìøte jednotlivá vinutí a oznaète si
praporky vinutí A, B a C a jejich zaèátky èísly 1 a 2 a konce
3 a 4 (izolované teflonovou buírkou). Zkontrolujte prùchodnost koncù: A1-A3, A2-A4, B1-B3, B2-B4, C1-C3, C2-C4.
Podle obr. 5 spojte:
 A1, B1 a C1 spolu dohromady. To bude pak výstup na støední vodiè koaxiálu,
 A2, B2 a C2 spolu. Ty vytvoøí výstup na vnìjí
vodiè (opletení) koaxiálu,
 A3 na kratí konec windomky (Toto je velmi dùleité!),
 A4 spojte s B3; B4 spojte s C3,
 C4 pøipojte pøes kondenzátor 110 pF/6 kV na delí konec windomky.

Obr.5
Popisovaný BALUN postavil OK1MKX v nìkolika
kusech a pokusil se pomocí odporového vf mùstku
zmìøit jeho pøenosové vlastnosti. Balun je, jak ani nemùe být jinak, do jisté míry frekvenènì závislý.
V pomìrnì irokém pásmu je vak tato závislot
v pøijatelných tolerancích.
Literatura:
A six-band, HF Windom antenna
Michael Toia K3MT s dcerou KF4LGR
http://users.erols.com/k3mt/windom

Paket-radio dnes a zítra
Kniha je urèena pro radioamatéry a pro operátory obèanských radiostanic. Jsou v ní uvedeny nejen základní, ale i vybrané podrobné
informace potøebné pro úspìnou práci v radioamatérské síti paket-radia a pro digitální spojení
v obèanském pásmu.
Po úvodní èásti seznamující s úèelem
a principem provozu paket-radia je v knize uvedena nápovìda pro nejèastìji pouívané terminálové programy BCT, WinPack, GP85, WPP,
TOP, Paxon, NBF, AGW a pro øadiè TNC 5+.
V dalím textu je uvedena nápovìda pro uzly
Flexnet, pro pøíkazy BBS Baycom a F6FBB
a pro DX clustery Pavillion, CLX a Clusse.
Pro zájemce o provoz paket-radia je dùleitá
i èást knihy seznamující s komprimací a pøekódováním BS a 7plus pøi digitálním pøenosu souborù. Nìkolik kapitol je vìnováno spolupráci se
sítí Amprnet/Internet, v této èásti je uvedena
nápovìda pro uzly TNOS a pro novì pouívané
uzly Xnet umoòující kromì pøístupu do sítì
paket-radia i komunikaci se sítí Amprnet. V øadì
terminálových programù je nutné vyuít pro rùz-

né modemy moduly PC/Flexnet nebo programový modul AGWPE, základní popis je v knize
uveden. Tyto programové prostøedky umoòují
i zajímavou práci se stránkami serverù Ham
Web, proto je vysvìtleno i nastavení obou typù
programových modulù pro pøevod protokolù
AX.25  TCPIP. Následuje kapitola o automatických meteorologických stanicích vysílajících pravidelnì údaje do radioamatérské sítì paket-radia.
Je popsán té novì pouívaný provoz APRS
zaloený na zjednoduené komunikaci stanic
udávajících svou zemìpisnou polohu a je vysvìtleno pouití programu UI-View.
V závìreèné èásti knihy jsou uvedeny informace o provozu paket-radia na krátkých vlnách
a o komunikaci s digitálními druicemi programem WISP.
rozsah:
216 stran A5
autor:
Ing. Karel Frejlach
vlastním nákladem
vyjde:
poèátkem srpna 2002
obj. èíslo: 121115
MC:
139 Kè

Nové reimy radioamatérského provozu
Kniha seznamuje radioamatéry s reimy provozu, které zaèaly být pouívány v nedávné
dobì a s tìmi døíve vyuívanými reimy, které
se dále vyvíjejí.
Reim APRS (Automatic Position Reporting
System) je novou aplikací protokolu paket-radia.
Umoòuje sledovat umístìní stabilních komunikujících stanic a pohyb mobilních stanic na mapì
zobrazené na obrazovce poèítaèe. Stanice pùsobící v novì radioamatérùm pøidìleném pásmu
dlouhých vln komunikují navzájem v reimu pomalé telegrafie Slow CW. S pouitím speciálního programového vybavení pro poèítaèe lze
v tomto reimu vyhodnocovat i signály zanikající
v umu. O reim Hellschreiber, jeho profesio-

nální vyuívání ji bylo ukonèeno, se mezi radioamatéry zvýil zájem v dùsledku pouívání poèítaèù. V knize jsou dále popsány novì vytvoøené
digitální reimy PSK 31, MFSK, Throb a MT 63,
které slouí v krátkovlnných pásmech pøevánì
ke konverzaci (ke komunikaci klávesnice  klávesnice) operátorù rádiových stanic. Amatérská
televize sleduje neustále vývoj v profesionální
oblasti a nedaleko za hranicemi naeho státu je
v èinnosti øada televizních pøevádìèù, které vìtinou zpracovávají kmitoètovì modulovaný televizní signál.
rozsah:
188 stran A5
autor:
Ing. Karel Frejlach
obj. èíslo: 121071  MC 129 Kè
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Jednoduchý jednodeskový
ATV vysílaè 23 cm (13 cm)
Jan Kuba, OK1MHK

Úvodem
Amatérská televize je u nás zatím stále jetì
v plenkách. Je sice pár jedincù, kteøí vlastní ATV zaøízení, ale masovìjího rozíøení jsme se zatím nedoèkali.
Hodnì v tomto smìru ji podnikl Petr OK1IPV a Pavel
OK1PHU. Naznaèili cestu v pøedminulém Holickém sborníku a na internetu publikovali velmi rozsáhlou a zajímavou
sbírku poznatkù s názvem Úvod do amatérské televize
v pásmu 23 cm, kterou doporuèuji prostudovat. Dále popsanou konstrukcí bych chtìl pøiblíit tento zajímavý druh
provozu vem, kteøí by rádi amatérskou televizi vyzkoueli a to nejlépe rychle a jednodue. Mým cílem bylo
postavit jednodeskové zaøízení, bez nutnosti drátování
a pospojování dalích dílèích modulù, i kdy i taková konstrukce má øadu výhod. Popsané zaøízení je pomìrnì
jednoduché, ale plnì funkèní, pouitelné zejména pøi portable provozu a pøes pøevádìè. Je jen otázkou èasu, kdy
se u nás nìjaký ten ATV repeater objeví. Vìøím, e teprve
tento mezník zpùsobí rozvoj ATV i u nás. Pùvodní zámìr byl jednodeskový vysílaè i s netradièním PA 1 W, ale
ten nebylo mono poøádnì zkrotit (zatím), a tak vznikl
pouze budiè 60 mW.

Nael jsem knoflík a uil k nìmu kabát. Asi tak nìjak
by se dal popsat vznik a pùvod této konstrukce. Pøi rozebírání GSM telefonu Dancall 2710 jsem narazil na
zajímavou souèástku  obr. 2.

Obr. 2 Umístìní VCO na desce telefonu Dancall (PA IO
v Alcatelu db)
Po bliím prozkoumání jsem zjistil, e se jedná o SMD
VCO pøiblinì pracující na 1,2 GHz, pøestoe je na krytu
uveden logický kmitoèet pro GSM  925 MHz. Pravdìpodobnì se nejedná o kmitoèet , ale o nìjaký výrobní kód.
Ze zapojení VCO v telefonu se dalo vystopovat pøipojení
vývodù. Oscilátor jsem zmìøil a pro zájemce, kteøí by tento VCO chtìli vyuít tøeba i jinak, uvádím tabulku závislosti
kmitoètu na ladicím napìtí.
Struktura VCO je velmi stìstnaná  obsahuje dva tranzistory varikap, leptanou indukènost, nìkolik rezistorù
a kondenzátorù, zakonzervovaných do krabièky o rozmìru
7 × 9 × 3 mm.
Po obvodu VCO je ve formì pokovených páskù vyvedeno napájecí napìtí, ladìní a výstup. Po pøipojení
napájecího napìtí na VCO a videosignálu + pøedpìtí na

Obr. 1 ATV vysílaè + experimentální PA
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Obr. 3 Makrofotografie otevøeného VCO
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Tab. 1 Závislost kmitoètu na ladicím napìtí VCO
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obvodù, lze zapojení vývodù vystopovat ze zapojení, nebo
mìøením napø. pøi napájení konvertotu. Dá se øíct, e
spoustu souèástek i pro tuto konstrukci mùeme získat

ODG

ladicí vstup se nechal na SAT RX naladit obraz. VCO jde
tedy slunì modulovat a ladicí vstup není ve struktuøe
pravdìpodobnì nijak blokován kapacitou (zjitìno cca
15pF). VCO má výkon pár mW a ve spojení s dobrou anténou a citlivým RX (SAT s pøedzesilovaèem) lze s tímto
primitivním zapojením udìlat spojení do pár set metrù.
Problémem je pak u jen stabilita a malý výkon, pøípadnì
absence zvukové èásti. To øeí dále popsané zapojení.
Pøedpokládám, e vetina zájemcù radioamatérù je schopna si obstarat vrak GSM telefonu Dancall  v poèátcích
GSM u nás je prodával Eurotel. Daøí se to vìtinou u opraváøù a odblokovávaèù GSM pøístrojù, vìtina jich staré
vraky schovává a nevyhazuje. Z mobilních telefonù se
vùbec nechá sehnat spoustu rùzných souèástek, zajímavé jsou tøeba rùzné VCO oscilátory okolo 400600 MHz
napøíklad z NMT hand telefonù (obr. 5), pøípadnì kvalitní
SMD kapacity v obvodech PA stupnì.
Nakonec i SMD odpory a kapacity normálních velikostí
se velmi jednodue získávají tøeba z nìmeckých kanystrù pro NMT (C-NET). Z vadných vstupních jednotek SAT
analogových tunerù (Amstrad) je zase mono získat rùzné pøeddìlièky pracující a do 2,5 GHz (SP4916). Stejnì
tak ve starích bezòùrových telefonech CT1, CT1+ je
pouito napø. MB501, MB506. Ve vyøazených SAT konvertorech máme nìkolik Ga-As tranzistorù, v MF zesilovaèi
starích Sharp LNB jsou i monolitické zesilovaèe øady
MAR, nebo MSA. Pokud neseeneme na internetu popis

Obr. 4 Zkuební zapojení VCO + syntéza
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Obr. 5 Rùzná VCO v bezòùrových telefonech, mobilech
témìø zadarmo z jiných tøeba i funkèních, ale vyøazených
zaøízení. Staèí se jen kolem sebe dívat, co je i pøípad
dále pouité syntézy MC145151, která pochází
z meteorologické sondy nìmecké výroby. Nakonec i na
samé burze v Holicích je mnoho dostupných vrakù za
symbolické ceny. Samozøejmì je mono ve i koupit,
avak cena jednotlivých souèástek nìkdy tøeba i pøevyuje cenu zaøízení, do kterých jsou továrnì montovány.
Popsané zaøízení je koncipováno tak, aby konstruktér
mohl co nevíce vyuít právì souèástek z vadných a nefunkèních dílù spotøební elektroniky a co nejménì
nakupovat souèástky nové. Základem je pøi pouití takto
získaných souèástí alespoò orientaèní mìøení a to i po
zapájení (hlavnì SMD C a R) do desky. Uetøí to spoustu
èasu pøi oivování a hledání napøíklad zlomeného blokovacího kondenzátoru tøeba v napájení tranzistoru v PA.
Co dokáe v tomto pøípadì vf napìtí rozlezlé do celého
zaøízení snad nemusím popisovat.

Popis zapojení, konstrukce
Je tøeba alespoò èásteèné znalosti z VF techniky
a hlavnì zkuenost s montáí (i demontáí  viz rozebírání dílù) SMD technologie. Schéma zapojení je na obr. 7,
osazovací plán pak na obr. 8. Na obr. 6 je zapojení vývodù VCO Dancall a MAX 2574 a popis modifikace na
ploném spoji pøi pouití rùzných druhù dìlièek.
Celý vysílaè je postaven na oboustranné desce ploných spojù o rozmìru 79 × 103 mm, pøièem spodní strana
je vyuita celá, neleptaná, jako zem. Vyjma syntézy a nìkolika dalích souèástek je pouito pøevánì SMD
montáe. Pùvodní zkuební zapojení bylo na pokusné
desce ve stylu vrabèí hnízdo (pouze oscilátor a fázový
závìs s pøeddìlièkou) a pracovalo té dobøe, take pokud nìkdo chce mùe jít i touto cestou (viz obr. 4).
Základem zapojení je výe uvedené VCO. V pùvodním
telefonu pracuje s napájecím napìtím 5 V. Ladicí napìtí
je tøeba pouít a nad 6 V, aby bylo pokryto celé 23cm
pásmo s rezervou (viz tab. 1). Proto bylo zvoleno napájecí napìtí syntézy 8 V a z tohoto napìtí se pak napájí
i VCO. Zvýené napájecí napìtí na VCO nevadí  experimentálnì bylo zjitìno, e destrukce nastává a pøi 26 V,
pøièem se zmìnou napájecího napìtí (do 10 V) se jen
PROVOZ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH
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Obr. 6 Popis vývodù VCO, modifikace pøeddìlièek, náhrada VCO s MAX

Obr. 8 Plán osazení souèástek

Obr. 9 Výkres ploného spoje
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Obr. 7 Schéma zapojení ATV TX
velmi málo mìní kmitoèet. Pøi pouitém 8 V
napájení VCO se i zvýí výstupní výkon
z oscilátoru, co je ádoucí pro buzení dalího stupnì s MSA0886. Na výstupu tohoto
zesilovaèe je zjistitelný výkon asi 10 mW pøi
napájecím proudu 35 mA. Tímto výkonem se
budí dalí stupeò s MSA1105, který by mìl
dávat 6080 mW. Proud tímto monolitickým
zesilovaèem je nastaven pracovním odporem
na cca 60 mA. Místo monolitù MSA je mono
pouít i výe zmínìné MAR, napø. z LNB konvertorù. Je tøeba pøíslunì upravit (zmenit)
napájecí proudy. Výstupní výkon je s MAR
mení ne s MSA. Pracovní indukènosti pro
napájení MSA a MAR obvodù jsou souèástí
ploného spoje. Kvùli jednoduchosti programování kmitoètu byla nakonec zvolena
syntéza MC145151, která je v ATV konstrukcích hojnì vyuívána. Nevýhodou je pøípadná
poøizovací cena okolo 220 Kè (KERR electronic) a nutnost pouití externí pøeddìlièky.
Velkou výhodou tohoto obvodu je ale monost
pøímého programování kmitoètu pomocí DIP
spínaèù, odpadá tak øídicí procesor a zobrazovací jednotka, která by byla nutná kvùli
indikaci, kde jsme naladìni. Na ploném spoji
jsou vyvedeny za sebou vechny váhové pomìry. Je to kvùli variabilitì pouitého krystalu
a dìlièky, podle toho se pak osadí jen pøísluné DIP spínaèe, ostatní nepotøebné se pak
vynechají, nebo propojí drátem. Kmitoèet a
krok zvolíme dle tab. 2 a popisu výpoètu.
Zapojení MC145151 je dle katalogového
listu firmy Motorola. Ploný spoj je pøipraven
pro pouití více typù pøeddìlièek, konkrétnì
SAB6456 (pøestal se vyrábìt a vude podrail) U664, MB501, SP4916. V zapojení jsem
zkouel U664 a SP4916. Dle pouitého obvodu osadíme pøísluné kapacity C14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 23 (obr. 6), pøípadnì pøizpùsobíme osazení jiné právì dostupné pøeddìlièce.
Zvuková èást ATV TX pracuje v obvyklém zapojení a vyuívá frekvenènì modulovaného
oscilátoru 5,5 MHz (6,5 MHz). Signál z tohoto
oscilátoru je smíchán spolu s videosignálem
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Tab. 2 Pøíklad výpoètu a nastavení dìlicího pomìru fázového závìsu
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Pøíklad 1:
Kmitoèet 1280 MHz, Krystal 4 MHz, pøeddìlièka 512×
Kmitoèet do syntézy: 1280/512 = 2,5 MHz
Ref. dìlení: 4 000 000/8192 = 488,28125 Hz
Krok: 488,28125 . 512 = 250 000 Hz = 250 kHz
Pro 2,5 MHz do dìlièky vychází dìlicí pomìr:
2 500 000/488,28125 = 5120
Je tøeba nastavit dìlení 5120: tj. vybereme váhy
(vývody) 4096 + 1024 (22 a 24) log. 1  odpojeny;
ostatní vývody log. 0 spojeny na zem.; RA2, RA1, RA0
odpojeny  log. 1.
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Pøíklad 2:
4 000 000/1024 = 3906,25 Hz
3906,25 . 512 = 2 000 000 Hz = 2 MHz
2 500 000/3906,25 = 640
512 + 128 (20 a 18) RA2  log. 1, RA1, RA0  log.0
Pozn.: Vývod è. 21 se nezapojuje (je vyveden).
a superponován na smyèku fázového závìsu. Ta je volena tak, aby nebyla strhávána synchroimpulzy z videa.
Pøípadná èasová konstanta lze upravit rezistorem
R66 = 22 kW (v rozmezí hodnot cca 180k), pøípadnì pøíslunými kondenzátory (C17, C24). Tranzistory T1, T2 a
T3 zapínají napájení MSA obvodù jen pokud je fázový
závìs zavìen. To zajiuje, aby na vf výstupu nebyl ádný jiný signál, ne takový, jaký odpovídá zavìení syntézy.
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Smyèka závìsu je toti pomìrnì volná a zavìení pøi
pøeladìní (zapnutí) trvá delí èas. V tu dobu by zaøízení
produkovalo ruivý kmitoèet daný nejniím a nejvyím
moným kmitoètem VCO v rozsahu ladicího napìtí 08 V.
Takovým obvodem je vybavena vìtina profi zaøízení i
pro úzkopásmovou FM. Tento obvod by nemìl chybìt ani
v amatérských konstrukcích, zvlátì v tìch, kde jsou konstanty dolních propustí ve smyèce fázových závìsù vìtí.
Vìtinou jsem se s tím ale v amatérské praxi nesetkal.
V zapojení je mono tuto logiku vypustit  osadíme jen
T2 a rezistor R62. Zavìení je pak mono kontrolovat
voltmetrem na vývodu è. 28. Napìtí okolo 8 V na tomto
vývodu signalizuje zavìení, jiné (mení) napìtí signalizuje rozpadlou smyèku.
Videosignál je upraven v jednoduchém obvodu preemfáze, který má za úkol zdùraznit vyí kmitoèty .
Videozesilovaè není potøeba, energie videosignálu má
dostateènou úroveò k promodulování VCO. Pùvodní zapojení sice videozesilovaè obsahovalo, ale po provedených
pokusech, mìøeních a vizuálních kontrolách se jevil jako
zcela zbyteèný. Pùvodní deska obsahovala i jednoduchý
audio zesilovaè s OZ , avak ani toto se neosvìdèilo. Nf
úroveò z VHS kamery má dostateènou úroveò
i k promodulování audio oscilátoru a je zbyteèné nf zesilovat a pak opìt tlumit. Zapojení pøedpokládá pøímé pøipojení
videokamery (VHS, VHS-C, V8, DV) v reimu monitoru.
Videokameru vlastní dnes kdekdo a v tomto smìru je to
tedy uetøená investice. Videokamera s vadnou mechanikou, která je pro nae úèely velmi vhodná, se dá v bazarech
poøídit za cenu srovnatelnou s novým barevným CCD modulem. Kvalita obrazu je nesrovnatelnì lepí, vìtinou
s moností zoomovat. Pøi provozu monitor je vhodné vyndat kazetu, vìtina CAM se pak nevypíná.
Pokud pouijeme CCD kamerku a elektret, je rozumné namontovat nf zesilovaè pøímo k mikrofonu a k vysílaèi
vést u linkový signál.

Nastavení, oivení
Potøebujeme voltmetr, èítaè do 1,3 GHz (2,5 GHz), VF
sondu  èichátko (GA, schotky dioda + µAmeter), pøípadnì nf generátor, osciloskop, SAT pøijímaè, TV pøijímaè
nejlépe s TXT a nìjaký testovací videosignál
s teletextovou informací, pøípadnì TV generátor.
Nejprve osadíme stabilizátory a pøísluné blokovací
kapacity. Na køíkem vyznaèených místech provrtáme spoj
a zaletujeme zemní propojky. Po zmìøení napájecích napìtí osadíme oscilátorek z telefonu a zmìøíme jeho
funkènost èítaèem.
Je-li oscilátor funkèní, osadíme ostatní souèástky kromì pøeddìlièky a závìsu. Poté zkontrolujeme èinnost
a naladìní 5,5MHz oscilátoru a jeho monost modulace.
Hotovou cívku k tomuto oscilátoru mùeme získat
i s pøíslunou kapacitou z vadného TV modulátoru, kde
je nìkdy dostupná jak verze 6,5 tak i 5,5 MHz. Kmitoèet
oscilátoru trochu ovlivòuje i trimr R2, jím nastavujeme
úroveò mezinosné zvuku. Dále osadíme pøeddìlièku, na
jejím výstupu mìøíme èítaèem vydìlený kmitoèet VCO.
Ten bez ladicího napìtí kmitá nìkde na 1165 MHz. Poté
osadíme fázový závìs a nastavíme kmitoèet dle výpoètu
podle tab. 2, kde jsou uvedeny dva pøíklady. Kmitoèet by
se mìl zavìsit, co indikuje LED rozsvícením. Zároveò
se objeví 12 V pro napájení monolitických zesilovaèù MSA
(pokud jsme osadili hlídací logiku).
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Na závìr osadíme oba MSA obvody a VF sondou (èichátkem) zjiujeme vf výkon na výstupu.
Pokud tyto stupnì kmitají (VF sonda ukazuje i bez buzení výkon), je tøeba vstupy MSA zatlumit, ovem na úkor
výstupního výkonu  osvìdèil se 100470 W SMD rezistor. Výstupní výkon je pak cca 2040 mW. Zavìení
oscilátoru také nesmí ovlivòovat zmìna zátìe na anténì (zkrat, který nevadí stejnì tak jako odpojený výstup).
U jednoho vzorku bylo tøeba zatlumit vstupy obou monolitických zesilovaèù a zvìtit odpor pracovního rezistoru
u druhého (MSA1105) a na 150 W. Výstupní vf panelový
BNC konektor je zaletován ze strany zemní fólie (prostøední kolík zaletován dírkou ze strany spojù) a stejnì tak,
jako DIP spínaèe a LED, mùe tvoøit pøední panel budoucího vysílaèe. Na neleptané stínicí stranì v místech DIP
spínaèù, LED a BNC kolíku zahloubíme mìï vrtákem cca
3 mm, aby se nedotýkala vývodù.
Trimrem R1 nastavíme úroveò videosignálu, R3 nastavuje zdvih (hlasitost) audio signálu. Nejlépe je pouít pro
nastavení videosignál z videorekordéru  pøepnutého na
nìjakou pøedvolbu (tøeba ÈT1). K SAT pøijímaèi pak pøipojíme TV s teletext dekodérem. Kvalitní nastavení vysílaèe
poznáme také podle toho, e bez problémù prochází teletextová informace a to i pøi souèasné modulaci 5,5MHz
oscilátoru zvukem. Audio cestu zkontrolujeme generátorem a mìøièem úrovnì, na osciloskopu zkontrolujeme
zkreslení a trimr hlasitosti (zdvihu) nastavíme tak, aby se
signál zaèal oøezávat pøi 0,77 V vstupním sinusovým napìtím. Pokud je nf signál zkreslený, je tøeba zkusmo nastavit
jiné pøedpìtí na varikapech dìlièem z odporù R79, R83,
pøípadnì pouít jinou dvojici varikapù. Bez zvukové modulace kontrolujeme kmitoèet 5,5 MHz (6,5 MHz). Filtr F není
nutný, pøi jeho pouití se videosignál nedostává do oscilátoru mezinosné zvuku. Pøi rozladìní 5,5MHz oscilátoru
smìrem dolù naopak nevzniká v obraze ruivé moiré. Stabilita tohoto oscilátoru je pøi pouití cívky z modulátoru lepí
ne ±50 KHz pøi teplotì 030 °C, co je vyhovující. Pro
lepí stabilitu je tøeba oscilátor teplotnì kompenzovat, nebo
pouít fázový závìs, ale nemá to pro zaøízení této koncepce smysl. Tím je nastavení ukonèeno.

Modifikace zaøízení, promìny, úpravy
Pro první krùèky s ATV je mono pouít samotné VCO
a místo MC145151 osadit ladicí potenciometr, nejlépe víceotáèkový aripot a kmitoèet kontrolovat èítaèem. Ladicí
napìtí je mono pouít a do 20 V, kmitoèet VCO je pøi
tomto napìtí asi 1520 MHz a dalím zvyováním ladicího
napìtí se u pøíli kmitoèet nemìní. Vìtinou to chce takto zkusit a po zjitìní, e to opravdu pøenáí obraz se do
toho pustit vèetnì fázového závìsu a zvukové èásti.
Pokud nìkdo oscilátorek z telefonu Dancal neseene,
upozoròuji na monost pouití integrovaných oscilátorù
firmy MAXIM. MAX 2754 pro 1,2 GHz a MAX2750 a
MAX2751 pro 2,3 GHz (jetì existuje øada 900 MHz, napø.
MAX2623). Zapojení s tìmito obvody jsem nezkouel.
MAX2754 nebyl toti v dobì psaní tohoto èlánku dostupný. Firma Spezial Electronic Praha pøislíbila jeho
doobjednání. Malinký ATV TX bez fázového závìsu
a zvukového dílu s tìmito obvody postavil a vyzkouel Michel HB9AFO. Ploný spoj je na tento IO pøipraven.
Problémem mùe být snad jen pouzdro µMAX, ve kterém
je oscilátor dodáván, ale pøi troe zkuenosti s SMD technologií to pùjde nìjak zaletovat. S IO MAX2751 by byla
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moná modifikace celého zapojení na 2,3 GHz (pøípadnì
volné pásmo 2,4 GHz, kde by mìl TX spolupracovat
s videolinky dostupnými na trhu  Conrad, Tronic), ale má
nepatrnì odliné pinouty ne MAX2754. Pøi pouití tìchto oscilátorù je tøeba pouít napájecí napìtí max. 5 V, tzn.
buï pouít jen jeden stabilizátor 7805 a druhý propojit,
nebo napájet MAX ze stabilizátoru pro pøeddìlièku. Vhodným dìlièem je tøeba zajistit, aby ladicí napìtí nebylo vìtí
ne 3 V (dle katalog. údajù).
Po upravení konstanty smyèky fázového závìsu, a
vyputìní 5,5MHz oscilátoru, je mono ATV TX upravit
na úzkopásmový FM vysílaè pro fone provoz, jako vhodný doplnìk pro scanner do 1,3 GHz. Tento základ je mono
po zavedení tzv. dvoubodové modulace vyuít také jako
klasický datový TX (PR), s vyuitím pùvodní smyèky pro
ATV i jako irokopásmový datový vysílaè schopný pøenést íøku pásma a 5 MHz. Kmitoèet je mono nastavit
jakýkoliv v celém pásmu 23 cm, jemné dolaïìní mezi kroky je mono v obvodu krystalu. Já jsem této monosti
irokého pøelaïìní kmitoètu vyuil pøi nastavování antény na 23 cm, kdy jsem TX bez modulace a bez mezinosné
zvuku vyuil jako mìøicí generátor. Modifikace pro 13 cm
byla naznaèena s pouitím MAX2750, a pøi pouití VCO
450 MHz (NMT ruèky, bezòùrové telefony, viz obr. 5 ) je
toto moné i v pásmu 70 cm, nebo 35 cm. Obvody MSA
(MAR) jsou zapojeny jako irokopásmový zesilovaè a budou stejnì dobøe zesilovat i na 450 MHz, s mením ziskem
i na 2,3 GHz. Ladicí krok je daný pouitou pøeddìlièkou,
pouitým krystalem a nastavením vstupù RA0, RA1, RA2.
Pro ATV je krok 250 nebo 500 kHz dostaèující (SAT RX
pouívané jako ATV RX stejnì mení krok nemají), pro
FM audio a datové aplikace je mono jít a na 8 kHz
(450 MHz, pøeddìlení 32×, krystal 2,048 MHz). Rozhodující je té maximální vstupní kmitoèet do IO MC145151.
Nemìl by být vìtí ne 30 MHz.
Výhodou je operativní nastavení kmitoètu dané pouitím historické (stále dostupné) syntézy a to v jakémkoliv
kmitoètovém pásmu, bez nutnosti modifikovat program
øídicího procesoru. Je moné si nastøíhat z kartonu ablony a ty pøikládat k DIP spínaèùm pro rychlé zmìny
kmitoètu. Pokud se nìkomu nelíbí pouití právì této syntézy, mùe místo ní osadit do patice malý pl. spoj s jinou
napø. oblíbená TSA5511, nebo SP5055, a vyøadit pøeddìlièku. Ostatní obvody mùou zùstat pùvodní. Pokud by
nìkdo chtìl upravit ploný spoj na jiný typ VCO, je to moné. Obrázek spoje v elektronické podobì bude k dispozici
na poádání  viz obr. 9 Lze jej editovat v programu malování ve W9x  v menu programu zapnout zobrazení
800 % velikost a møíku.
Zhotovení ploného spoje jinak (ruènì barvou, malováním) ne fotocestou je nereálné.

PA
Dnes ji není problémem technickým, ale finanèním.
Je mono koupit celou øadu hybridních zesilovaèù
s výkony od 1,5 W a do 20 W. PA s takovým obvodem je
bez vìtích problémù. Staèí chladiè, pøipojit napájení,
vstup a výstup. Pøíklad mechanického provedení je na
obr. 10. Ovem ceny jsou okolo 4000 Kè za 1 W/20 W
a 2500 Kè za verzi 10 mW/1,5 W (GES). I tranzistor napø.
BFQ 68 stojí pøes 500 Kè a pøi experimentování s takovým
PA se nejednomu amatérovi tají dech. Lze ale pøi buzení
150 mW získat s tímto tranzistorem asi 1 W. Pøi zvìtení
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buzení na cca 400 mW a doladìní in a out obvodù to dávalo i 2,5 W, ale pak se najednou tranzistor odporouèel.
Navíc zapojení pøi odpojeném buzení slunì relaxovalo
a bylo tøeba zvìtovat kolektorový odpor, samozøejmì na
úkor výkonu. Dalí tranzistor jsem ji nekupoval. Mám
k nìmu odpor, co je ale vìtinou jen problém konstruktéra a jeho konstrukce. V linkových PR transceivrech na
23 cm prý tranzistor pracuje dobøe.

Obr. 10 Ukázka PA s hybridním IO
Na burze v SRN jsem vidìl hybridní IO MHW1915 za
15 DM. Pùvodnì se jedná o PA pro DECT/DCS 1800 MHz,
ale na internetu je dostupná úspìná úprava tohoto modulu pro 23 cm od Alberta IK8UIF. Minulý rok v Holicích
nìkdo prodával moduly z GSM BTS (spolu s pìknými
mìøicími PSV dutinami), kde byly tranzistory okolo 40 W.
Urèitì by slunì zesilovaly i na 1250 MHz.
Pùvodnì mìlo být nìjaké dostupné PA souèástí tohoto jednodeskového ATV TX, ale protoe se vìtinou
alternativní levnì dostupné souèástky pouité v PA nechovaly mravnì, rozhodl jsem PA postavit zvlá u kvùli
irí monosti experimentování. Navíc vìtina hamù ji
nìjaký ten PA na 23 cm tøeba má pro SSB a mùe tedy
pouít i k popsanému ATV TX.
První fungující PA jsem postavil s elektronkou 5794
(koaxiální trioda z meteorologické sondy), pùvodnì jako
oscilátor 1680 MHz  je tøeba nahradit vnìjí plá del-

Obr. 11 Konstrukce PA s elektronkou 5794 z meteorologické sondy
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ím pro 1250 MHz, indukènì do katodového obvodu navázat vstup, do anodového výstup a odstranit
zpìtnovazební krouek na møíce  viz obr. 11.
Dává to asi 11,5 W vf výkonu, pøi buzení 100 mW.
Toto PA se chová velmi stabilnì. Experimentovat se dá,
elektronka chvíli snese vechno. havení 5 V, anoda
120200 V. Dalí moje pokusy po vzoru Alberta IK8UIF
pøetaktovat napøíklad dostupného hybrida M57704H
(Nokia 720) z 450 na 1250 MHz dopadly vesmìs neúspìnì, u kvùli patné výmìnì kapacit
v obvodu  keramická destièka odvádí teplo a nedá se
letovat. Pøi ohøátí celého modulu zase zaèaly souèástky
plavat po celé destièce. O nìco lepí je situace u modulu MHW721A2 z nìmeckého C-netu. Dosaený výkon 1 W
pøi buzení 200 mW pøi odbìru 2 A z 12 V vak není úmìrný celé piplavé a èasovì nároèné práci. Na svìdomí to
má asi koncový tranzistor, který je asi opravdu jen pro
70cm pásmo. V GSM telefonu Dancall je hybrid PFO0145.
Pøi 920 MHz, napájení 6 V a buzení 20 mW dává kolem
2 W, ale na 23 cm je to sluný útlumový èlánek. Modifikace není moná, mikropáskové spoje jsou uvnitø bohuel
zality keramickou hmotou.
V dualband telefonu Alcatel OTE db je v PA na
900 MHz pouit IO MRFIC0917 (obr. 2). Jedná se o Ga-As
monolitický zesilovaè. Dle katalogových údajù je urèen
právì pro GSM pásmo, ale protoe neobsahuje ve struktuøe èipu ádné ladìné obvody, není vìtího dùvodu, proè
by nemohl pracovat na 1250 MHz. Vnitøní struktura obvodu obsahuje za sebou jdoucí výkonové stupnì, které ke
své èinnosti potøebují záporné pøedpìtí.
Protoe jsou dnes k dispozici u i vraky tìchto telefonù (nìkdy znièehonic umøely a nejdou ani flashovat, prostì
mrtvolka), rozhodl jsem se experimentální PA s tímto obvodem postavit (viz obr. 1  deska poloená na ATV
vysílaèi v rohu). V telefonu (obr. 2) je jetì IO M1817 (PA
na 1800 MHz), teoreticky by mìl fungovat i na 2,3 GHz.
Ale zpìt k MRFIC0917. V pùvodní desce telefonu je pøipájen i invar pouzdra kvùli chlazení, nestaèí tedy odletovat
jen postranní øadu vývodù. Nejlépe je celou desku pod IO
ohøát zespodu tøeba lihovým kahanem a IO zeshora odloupnout skalpelem. Rozteè vývodù je opravdu malá, pøi
osazování je nutností mikropájka s ostrým hrotem. Je
mono té pouít pùvodní ploný spoj v telefonu  problém jsou miniaturní rozmìry okolních souèástek. Obvod
vyaduje vìtí buzení, ne je katalogový údaj na 900 MHz.
Vlastnosti obvodu se na 1250 MHz dost lií, hlavnì dosaený výkon na tomto kmitoètu. Se zapojením je tøeba
experimentovat, hlavnì s výstupními kapacitami. Zapojení jsem postavil asi ve tøech verzích a pokadé je to
originál. Rozhodnì se tedy nejedná o PA snadno reprodukovatelné. Nejvìtím problémem je, e obvod opìt
samovolnì kmitá nìkde okolo 1 GHz a pomùe jen silné
zatlumení vstupu, co zhorí zisk celého PA. 2060 mW
z popsaného ATV TX pro vybuzení na cca 1 W vf výkonu
staèí. Lze dosáhnout i cca 1,52 W, ale obvod pak pracuje na hranici svých moností a silnì høeje, co je dáno
trvalým zatíením. V pùvodní aplikaci se jednalo o GMSK
modulaci a obvod byl zatíen impulznì. Napájení
4,2 V/1,5 A a 6 V/10 mA. Pro ty, co tento IO seenou
z vraku telefonu, a rádi experimentují, je pøipravena i deska ploných spojù. Ostatní musí øeit PA jinak a na
internetu zajisté najdou mnoho vyzkouených zapojení.
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Závìrem
Kompletní dokumentaci od rùzných pøeddìlièek, syntézy, MSA obvodù a jiných souèástek (z mobilních
telefonù) stejnì tak jako výkresy ploného spoje této konstrukce i experimentálního zapojení PA s MRFIC917 (913)
na poádání polu elektronickou potou, pøípadnì proti
potovnému i na disketì (CD)  obyèejnou potou. Pro
prvních 5 zájemcù bude na setkání v Holicích pøipravena
zdarma deska s plonými spoji, jinak je mono ji objednat
u firmy Buèek Brno, kde ji za cca 100 kè zhotoví ve sluné kvalitì podle pøedlohy s mým jménem. Vìøím, e
popsaná konstrukce rozíøí amatérskou televizi do øad
naich radioamatérù, kteøí nechtìjí sedìt jen u mikrofonu, ale zkusit i nìco nového, atraktivního. Vdy jen v 23cm
pásmu je pro ATV rezervován segment 1243,275
1260 MHz a 12721291 MHz, tedy bezmála 36 MHz, tak
proè toto pásmo nevyuívat? Ve svìtì je ATV u trochu
dál, dle DJ8DW je v budoucnu reálná digitální DATV
s vyuitím PC jako MPEG-2(1) enkodéru/dekodéru.

Kontakt:
e-mail: jan.kuba@ct.cz
jan.kuba@iol.cz
PR:
OK1MHK@OK0PPL

Seznam souèástek
VCO

viz text, MAX 2574 (Spezial electronic cca
120Kè  zatím nejsou)

IO1

MC145151P2 (KER cca 220 Kè)

IO2

SAB6564, U664, MB501, SP4916, viz text

IO3

7808

IO4

78L05

IO5

MSA 0886 (KER cca 80 Kè), MAR, viz text

IO6

MSA 1105 (GM cca 80 Kè), MAR, viz text

T1, T2

BC 237 (NPN 200 mA)

T3

BC 307 (PNP 200 mA)

T4

BF 245C

X

krystal 210 MHz, viz text

F

filtr napø. SFE5,5 (6,5) MB

D1

LED

D2, D3

BB405 (Buèek  Brno)

L1, L3

4,7100 µH SMCC (GES) TL (GM)

L2

815 µH SMCC (GES) TL (GM)

L4

5,5 MHz (6,5 MHz) Z TV modulátoru,
pøípadnì 12 µH + cca 20 pF

P1, P2

SMD trimr 1 kW

P3

SMD trimr 2 kW

S1-S19 DIP spínaèe, drát. propojky
Patice na IO  DIL 8, DIL 28

Obr. 12 Popis principu DATV od DJ8DW
Moná s sebou jednou na kopec pøi ATV maratonu
budete vozit i kravatu aby to trochu vypadalo. Závìrem
bych chtìl podìkovat firmì Elektro Astra Klatovy za dodání vadných dílù z oprav (sat. tunerù s pøeddìlièkami,
modulátory, vadné LNB, osazené SMD desky atd.) a firmì eníek  telekomunikaèní technika Plzeò za vraky
rùzných mobilních telefonù.
Pouitá literatura, prameny:
Úvod do amatérské TV 23 cm  OK1IPV, OK1PHU
(http://lide.vsp.cz/home/pdf/student/psvodap1/www/)
FA 10/98  µTX for 23cm band
HB9HFO  minikamera (www.von-info.ch/hb9afo)
DJ8DW  DATV (www.von-info.ch/hb9afo)
Katalogové listy firmy MOTOROLA, FARCHILD,
MAXIM, PLESSEY  Documentations techniques
(http://f5ad.free.fr/ATV-DOCS_Menu.htm)
Sborník Holice 97  Kmitoètové plány IARU
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Znaèení SMD kondenzátorù è. 156 (è. 48 a 52 byly
vyputìny):
C1  Elyt 220 µF/16 V  jediný v klasickém provedení
(nastojato)
C26  Elyt 22 µF/10 V
C7, C8, C12, C13, C28, C32, C37, C53, C55, C56 
 Elyt 10 µF/16 V
C4  Elyt 1 µF/16 V
C2, C3, C9, C11, C17, C19, C24, C29, C33, C36, C39,
C40, C46, C50, C54, C56  100 nF
C10, C34, C38, C45, C49  1 nF
C41  1,5 nF
C5, C6  33 pF
C25, C27, C35  47 pF
C30, C31  56pF
C42, C43  560 pF
C44, C47, C51  100 pF
Verze s SAB 6456, U664 osadit :
C14

1 nF

C16

100 nF
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C20

1 nF

R65, R70, R77  1 kW

C23

18 pF

R67, R79, R83  4,7 kW
R68  8,2 kW

Verze s MB 501 osadit:
1 nF
100 nF
1 nF
18 pF

R69, R71  470 W

Verze s SP 4916 osadit:

R66, R76  22 W

C14
C15
C21
C22
C16
C18
C20
C23

R72, R75  82 W
R73, R74  680 W
R78  82 kW
R81  100 kW

100 nF
1 nF
1 nF
18 pF

R82  2,2 kW
R83  150 W
R84  110 W (2 × 220 W na sobì)

Znaèení SMD rezistorù è. 6085:

Pocínovaný plech 0,515 mm × 500 mm

R60, R63, R80  10 kW

Ploný spoj  lze objednat u firmy Buèek  Brno pod
názvem ATVTX (pøedloha na jméno Jan Kuba),
cca 100Kè

R61  5,6 kW
R64  1 W

Oprava èlánku PA 144146 MHz
z minulého sborníku HOLICE 2001
Jiøí ÈERMÁK, OK1FUM
V èlánku PA 144146 MHz z minulého sborníku HOLICE 2001 se i pøes peèlivou kontrolu vyskytla jedna chyba na
ploném spoji. Jde o chybìjící propojku pájecích bodù vstupního relé. Schéma zapojení je vpoøádku. Na obr. 1 je výøez
opraveného motivu ploného spoje.
Opravený ploný spoj ve formátu .bmp a .lay si lze stáhnout z JJXWEBu spoleènì s celým návodem na stavbu a
fotkami konstrukce PA 144146 MHz, na adrese www.webpark.cz/jjx oddìlení FUMùv koutek.

Obr. 1 Výøez opraveného motivu ploného spoje
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002
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Seznam radioamatérských pøevadìèù
v pásmech 2 m/70 cm/23 cm
Bronìk Máslo, OK2JIB (stav k 23. 6. 2002)
CALL

QTH

OK0A
OK0AB
OK0AC
OK0ACR
OK0AD
OK0AE
OK0AF
OK0AG
OK0AH
OK0B
OK0C
OK0D
OK0E
OK0F
OK0G
OK0H
OK0I
OK0J
OK0K
OK0L
OK0M
OK0N
OK0O
OK0P
OK0PI
OK0R
OK0S
OK0BAB
OK0BAC
OK0BAJ
OK0BB
OK0BBK
OK0BC
OK0BCA
OK0BCN
OK0BD
OK0BDL
OK0BE
OK0BEA
OK0BF
OK0BG
OK0BH
OK0BI
OK0BJ
OK0BK
OK0BKA
OK0BL
OK0BMD
OK0BMI
OK0BMX
OK0BN
OK0BNA
OK0BNB
OK0BNC
OK0BND

TELÈ  Javoøice
JN79QF
BRNO  Hady
JN89HF
Drahlín  Brdy
JN69XR
Mileovka
JO60XN
OSTRAVA  mìsto
JN99CT
PLZEÒ  Krkavec
JN69QT
USTÍ nad Orlicí
JN89EX
TREBÍÈ  Kluè.h.
JN79XE
UHERSKÝ BROD
JN89TA
JABLONEC  C. Stud. JO70QR
Èerná hora
JO70VP
Lysá hora
JN99FN
Klínovec
JO60LJ
Suchý vrch
JO80IB
ÈESKÉ BUDÌJOVICE JN78GX
Dìvín  Pálava
JN88HU
Buková hora
JO70DQ
PARDUBICE  mìsto JO70VA
KLADNO  mìsto
JO70AD
KLATOVY  Doubrava JN69OK
Votice  Mezivrata
JN79IO
PRAHA  ikov
JO70FC
OLOMOUC  Pohoøany JN89QQ
VSETÍN  Dusná
JN99AJ
PÍSEK  Kraví h.
JN79CH
BLANSKO  Skalky
JN89JL
PARDUBICE  mìsto JO70VA
BRNO  Kohoutovice JN89GE
BRDY  kóta Písek
JN79AS
JIHLAVA  Holý vrch
JN79TI
PLZEÒ  Lochotín
JN69QS
Kozákov
JO70PO
Èerná hora
JO70VP
Èerná hora
JO70UP
NÁCHOD  Dobroov JO80BJ
OSTRAVAKlimk.
JN99BT
Lysá hora
JN99FN
Klínovec
JO60LJ
KLÁTEREC n.Ohr.
JO60OJ
PØEROV  Holý k.
JN89SJ
Klet
JN78DU
Dìvín  Pálava
JN88HU
OLOMOUC  Jívová
JN89QR
PARDUBICE  mìsto JO70VA
KLADNO
JO70AD
KLADNO
JO70AD
Èerchov
JN69JK
TÁBOR  Chotoviny
JN79IL
Mileovka
JO60XN
Mìlník
JO70GI
PRAHA  ikov
JO70FC
PRAHA  ikov
JO70FC
PRAHA  J. Mìsto
JO70GB
PRAHA  Strahov
JO70EC
Velké Popovice
JN79HW
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LOC

QRG

POWER [W] ASL [m] CHIEF

145.750
145.6125
145.775
145.6875
145.600
145.6125
145.600
145.600
145.7375
145.725
145.700
145.650
145.650
145.775
145.675
145.675
145.7875
145.775
145.750
145.7375
145.625
145.600
145.600
145.625
145.7125
145.7375
145.7875
438.925
438.750
439.325
431.250
439.075
438.700
438.675
438.775
438.650
439.425
438.650
438.875
439.275
439.175
439.000
439.050
438.925
439.000
439.425
439.300
439.375
439.225
438.925
438.950
438.975
439.025
439.250
439.325
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?
?
10
?
?
?
?
?
?
?
?
15
15
15
?
8
4
?
?
?
?
20
2
?
?
?
?
10
1
10
?
?
25
8
10
10
10
10
?
10
?
5
10
15
?
5
5
10
10
?
10
6.5
10
?
10

837
424
690
836
501
590
270
869
1299
1324
1244
995
1083
550
683
475
723
714
270
539
701
590
734
270
414
690
744
1299
1299
624
354
1323
1244
425
360
1083
550
627
420
425
1044
573
836
250
270
270
410
400

ACTIVATION + REMARKS

OK1DGX
OK2UZG
OK1AUR
OK1FQ
OK2YP
OK1VJ

1750 Hz
CTCSS 103.5/out
CTCSS 67.0 #
DS 250,3
1750 Hz
1750 Hz
nebude
OK2UOQ 1750 Hz
OK2GG
nosná
OK1AGC 1750 Hz
OK1MS
1750 Hz
OK2BCT 1750 Hz
OK1FM
nosná #
OK1UVU 1750 Hz
OK1APG 1750 Hz, %
OK2ZR
DS 88.5
OK1VVM 1750 Hz
OK1FWG nebude
OK1AEB 1750 Hz
OK1VUM 1750 Hz #
1750 Hz
OK1VUM DS 88.5/out #
OK2ITS
1750 Hz
OK2UWQ 1750 Hz, QRT
OK1VHB 1750 Hz # $
OK2VZE nosná
OK1FWG CTCSS 118.8
OK2ZR
CTCSS 88.5/out
OK1DSZ CTCSS 88.5
DS 88.5
OK1VJ
1750 Hz !!!
OK1TPF nosná
OK1MS
CTCSS 136.5, QRT
OK1MX
DS 79.7
OK1JJX
DS 82.5
OK2VLT
DS 82.5
OK2BCT DS 82.5
OK1FM
nosná #
OK1HJX DS 88.5
OK2BXE DS 88.5
OK1APG DS 88.5/out
OK2ZR
CTCSS 88.5
OK2XGD DS 88.5 +
OK1FWG nebude
OK1AEB CTCSS 88.5 QRT
OK1FMF DS 88.5
OK1MCK DS 114.8
OK1FRN CTCSS 88.5
OK1FQ
CTCSS 114.8/out
OK1MX
nebude
OK1MX
DS 79.7 %
OK1MX
DS 88.5 *
OK1DNH DS 88.5/out
OK1UAN nosná
OK1FRN CTCSS 77.0
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CALL

QTH

LOC

QRG

POWER [W] ASL [m] CHIEF

OK0BNN
OK0BO
OK0BPI
OK0BQ
OK0BR
OK0BRA
OK0BS
OK0BSL
OK0BT
OK0BU
OK0BX
OK0BY
OK0BZ
OK0CNA

PRAHA  Cukrák
VELKÉ MEZIØÍÈÍ
PÍSEK  Provazce
JESENÍK  erák
BRDY  kóta Praha
BLANSKO  Skalky
PARDUBICE  mìsto
SLAPY
TØEBÍÈ  Kluè. h.
USTÍ nad Labem
Vysoká Roudná
Dlouhé stránì
Prostìjov  Drahany
PRAHA  ikov

JN79EW
JN89AJ
JN79CH
JO80NE
JN69VQ
JN89JL
JO70VA
JN79EU
JN79XE
JO70AQ
JN89PS
JO80NB
JN89KK
JO70FC

438.600
439.025
438.825
439.300
438.725
439.250
438.750
438.575
439.400
438.800
439.000
439.350
439.200
1297.000

Legenda:
QRT
 mimo provoz
DS
 Dual Squelch (aktivace a provoz s nosnou vlnou
nebo CTCSS)
CTCSS  aktivace a provoz pouze s CTCSS
nosná  aktivace a provoz s nosnou vlnou
out
 CTCSS tón na vystupu pøevadìèe
#
 parametry provozu v 12,5kHz rastru
%
 pøevadìè OK0G pùvodnì na QTH kóta Kle
!!!
 pøevadìè OK0BB má vstup +7,6 MHz

6
10
?
7
10
?
?
?
5
2
10
7
10
?

531
662
620
1337
862
734
270
485
490
660
1350
656
270
*
+
$

OK1IMJ
OK1VHB
OK2JIB
OK1VUM
OK2VZE
OK1FWG
OK1VUM
OK2IZS
OK1PG
OK2XGD
OK2JIB
OK2XDU
OK1MX

ACTIVATION + REMARKS
nosná
DS 88.5
nosná
CTCSS 88.5/out 136.5
CTCSS 114.8
plán
CTCSS 118.8
CTCSS 114.8/out, QRT
nosná
nosná, QRT
CTCSS 100 QRT
CTCSS 88.5
DS 88.5
plán

 pøevadìè OK0BNA  normalní provoz s aktivací
DS 88.5 Hz, RLM Voice Mailbox s aktivaci 179.9 Hz
 OK0BI pùvodnì na QTH Kelèský Javorník
 OK0PI  aktivace 1750 Hz nebo CTCSS 100,0 Hz

Poznámky:
 OK0BQ  výstupni CTCSS tón 136.5 Hz je generován po dobu relace.
 Pøevadìèe trvale mimo provoz: OK0P, OK0BK,
OK0BU, OK0BX.

Stav APRS sítì v OK
Petr Bartovský, OK1MAB
Sítì APRS sice pouívají stejnou fyzickou a linkovou
vrstvu jako sítì PR, ale jejich základní filozofie se lií.
Základním zadáním pro APRS sítì je spolehlivì pøenáet
krátké pakety s informacemi o pozici jednotlivých objektù, meteo informace, krátké textové zprávy a dalí
telemetrická data. Vzhledem k tomu, e je nutné zabezpeèit spolehlivé pøedávání informací od mobilních stanic,
mùe (podobnì jako v poèátcích packet radia) kadá stanice v síti pùsobit i jako lokální opakovaè paketu (diginode).
Na rozdíl od PR je ádoucí pouívat symbolickou a nikoliv
fixní cestu (paket path).

Stav sítì v OK
Stav pokrytí OK je zatím v poèáteèním stádiu a odpovídá rozloení OK amatérù se zájmem o nové druhy
provozu. Nejlépe je zatím vykryta oblast Prahy (v závorkách jsou uvedeny diginody (a dalí) v trvalém nebo
dlouhodobém provozu:
 OK1OMX (ikovský TV vysílaè)
 OK1RQ-2 (Praha 4  Jezerka)
 OK1ALX-2 (Braník, pravdìpodobnì bude pøemístìn na TV vysílaè Cukrák)
 Igate OK1KYU-14 (MTÚ ikov)  vysílá i informace o WX objektech v celé OK (letitì a WX
ÈHMÚ), WX OK1MX-7, OK1MAB-11(jen teplota)
 Kladensko (OK1KKD  Kladno Rozdìlov)
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 Kutnohorsko (OK1KKD)
 Pardubicko (OK1KPR, WX OK1OSV-7)
 Pøíbramsko (OK1FRN-2  Chouzová u Mníku
pod Brdy)
 Brno (Igate/diginode OK2KLI-15 (pres link do
OK1KYU-14 zajiuje zatím pøímé napojení na evropskou sít APRS )
 Krunohorsko (OK1KNC v síti OK APRS se objevuje jen obèas pres DL nódy)
V nejblií dobì se pøipravuje sputìní nódu v Milièínì a na kótì Libín u Prachatic (kompletní vykrytí
Strakonické trasy na umavu a bezdrátové napojení na
OE), WX na Dobøíi. Dále diginodu OK0BCA na Èerné
Hoøe v Krkonoích (vykrytí a pøímé prolinkování nódù ve
východních Èechách).
Igate a digi na Svratouchu (vykrytí Vysoèiny a bezdrátový link na Brnìnsko). Igate OK0NAG (Plzeò 
vzhledem ke zmìnám na OK0NAG, zatím není jasné
pøesné vykrytí, v tuto chvíli pracuje bez radia jen do internetu). Dalí APRS nódy v OK nám zatím nejsou
známy, pokud je nìkdo provozujete, nebo hodláte spustit prosím kontaktujte nás.
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Obr. 1 Mapa pokrytí OK systémem APRS
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Pøenos výkonu mezi vysílaèem a anténou
Vlastislav Beran, T.E.S.L.A.CZ s. r. o. Pardubice

Úvod

Dùleitý je vzájemný pøepoèet:

V èlánku bych chtìl co nejjednoduí formou zopakovat základní pojmy a velièiny, které charakterizují
impedanèní a útlumové pomìry v typické sestavì vysílaè-napájeè-anténa a popsat ztráty, které zde vznikají.
Situace je schématicky znázornìna na obr. 1.
Tj. výkon vysílaèe je dodán do kabelu, zeslabí se
o útlum b, u antény se èást odrazí a vrací se zpìt k vysílaèi.
Na kabelu vznikne stojaté vlnìní.

Základní pojmy
Èinitel odrazu vyjadøuje pomìr mezi postupnou a odraenou vlnou, je vyjádøený pomocí napìtí nebo výkonu:

G=

RGU

8

SRVW

RGU

SRVW

Nabývá hodnot v intervalu <0,1>, obecnì má komplexní charakter (modul, fáze).
Èinitel odrazu, vyjádøený v dB je tzv. útlum odrazu
nebo z angliètiny Return Loss:

g = -  ORJ G >G%±@>@
g

G =   >±G%@>@
( je zde proto, aby hodnota vyla kladná z dùvodù konvence)
Pomìr stojatých vln PSV, správnì èesky Napìový
èinitel stojatých vln nebo toté z angliètiny SWR nebo
VSWR. Je definován jako pomìr maxima a minima napìtí stojaté vlny na ideálním bezeztrátovém vedení, které je
zakonèeno anténou, viz obr. 1:
369

=

PD[ >±99@>@
8 PLQ

8

Pøímé mìøení PSV dle [5] je moná jetì k vidìní
v laboratoøích (mìrné linky se sondou na vozíku). Reflektometry a pøístroje vyuívající smìrovou vazbu
mìøí prostøednictvím èinitele odrazu. PSV lze snadno odeèíst z prùbìhu vstupní impedance antény
(Smithùv diagram).



+G
>±±@>@
-G

369
369

-
>±±@>@
+

PSV nabývá hodnot v intervalu <0,¥) a je skalární velièinou.
Pozn.: napø. PSV = 1,5 by se správnì mìlo uvádìt 1 : 1,5
ale zpravidla se to nedodruje.
Snad pro úplnost, útlum ètyøpólu nebo vedení je vdycky výkonová záleitost, logaritmické vyjádøení je pomocí
pomìru výkonù nebo napìtí:
3Y\VW

E

=   ORJ

E

=   ORJ

>±::@>@

3

-

G =



=

>@

8

3

G=

>±99@

369

3YVW

>G%::@>@

8Y\VW
8YVW

>G%99@>@

Pvyst < Pvst, tj. záporné èíslo = útlum, nìkdy se velièina násobí 1 a udává se jako kladná opìt z dùvodu
konvence.
Zpìtný pøepoèet je:
E

3Y\VW

= 3YVW    >::G%@>@

(b dosadit se znaménkem )
Stejný vzorec se pouije pro zisk nebo zesílení. Ve
výrazu [8] se nahradí útlum b ziskem g. Zpìtný pøepoèet
se pouije napø. pro výpoèet výkonu vyzáøeného anténou:
JL

3 Y\]

= 3YVW    >::G%@>@

kde Pvyz je vyzáøený výkon do smìru maxima, znaèí se
také EIRP (ekvivalentní izotropický vyzáøený výkon), Pvst
výkon dodaný do antény a gi izotropický zisk antény.

Velièiny, charakterizující ztráty
a korekce PSV
Vrame se zpìt k obr. 1, vzorce [1] a [11] mùeme
v pøísluném místì pouít dosazením velièin dle pouitých symbolù.

Obr. 1
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Odvodíme dalí uiteèné velièiny:
ES

= -  ORJ

3YS

- 3YR

3YS

=

±
= -  ORJ»
ª - GY ²>G%±@>@
½
Õ

( je zde proto, aby hodnota vyla kladná, opìt z dùvodù
konvence)
Výraz [12] vyjadøuje útlum pøenosu nebo také ztráty
nepøizpùsobením, z angliètiny Transmission Loss, Mismatch Loss, tj. ztráty, které vzniknou pouhým odrazem
vlivem nepøizpùsobení na libovolném rozhraní.
Z obr. 1 je zøejmé, e postupný výkon (Pvp), dodaný
do kabelu, se cestou zmení o útlum b, u antény se èást
odrazí (Pao), cestou se zmení jetì jednou o útlum b
a ke zdroji pøijde jako Pvo.
 u vysílaèe mìøíme PSVv reflektometrem, co je
v podstatì vyhodnocení Pvp a Pvo pomocí vztahù
[2] a [6],
 u antény bychom analogicky namìøili PSVa pomocí Pap a Pao.
Je evidentní, e u vysílaèe namìøíme PSV lepí ne
u antény!
Právì jsme popsali korekci PSV vlivem útlumu kabelu. Nejjednoduí je tento matematický popis:

gY = gD +   E>G%G%G%@>@

Pøepoèet PSVv ® PSVa nebo opaènì se provede dle
rovnice [13] spolu s postupným pøevodem velièin pomocí
výrazù [3], [4], [6] a [7]. Pøímý výraz vyjde trochu sloitìjí, místo nìho uvádím praktickou a léta pouívanou
pomùcku  nomogram na obr. 2.
Pouití je jednoduché, snadno urèíme PSV u antény
pøi mìøení u vysílaèe a naopak pøi znalosti katalogové
hodnoty PSV u antény zjistíme, co máme oèekávat dole.
Snadno se pøesvìdèíme, co namìøíme v pøípadì, e se
anténa nahoøe utrhla nebo je zkrat v konektoru (PSVa = ¥).
Potøebný útlum kabelu buï známe, nebo ho odhadneme
z délky a mìrného útlumu dB/m (bìnì udávaný katalogový údaj pro daný typ kabelu a kmitoèet).
Nakonec si vimneme jetì jednoho parametru. Ztráty na kabelu, tj. pomìr výkonù Pv a Pa, tvoøí základní
útlum + ztráty vlivem nepøizpùsobení:
EFHON

= E + DE>G%G%G%@>@

Velièina, oznaèená Db se nazývá pøídavný útlum vlivem nepøizpùsobení, z angliètiny Additional Loss by
Mismatch. Vzorec lze odvodit, je opìt trochu komplikovaný, jako promìnné v nìm vystupují útlum b a PSVa. Místo
nìho uvádím dalí pomùcku a to graf na obr. 3.

Shrnutí
Moná, e na nás pøedchozí výèet velièin a vzorcù
pùsobí trochu sloitì, napíeme si proto výkonovou bilanci vysílaè-anténa pod sebe, tak jak jdou jednotlivé
pøíspìvky za sebou:
výkon vysílaèe

P0

[W, dBW ]

útlum pøenosu
na vstupu

bp

[dB] dle [7], [12]

útlum kabelu

b

[dB]

pøídavný útlum
nepøizpùsobením

Db

[dB] dle obr. 3, obr. 2

izotr. zisk antény

+gi

[dBi]

zisk (útlum) celkem

S

[dB]

vyzáøený výkon
(EIRP)

Pvyz

[W] dle [11]

Z vlastní zkuenosti vím, e nejlepí pøedstavu získáme pohledem na konkrétní èíslo. V tab. 1 jsou hlavní
velièiny spoèítány pro nìkolik hodnot PSV. Je zde navíc
øádek Pv [%] a Pvo [%], co je triviální procentuální vyjádøení pøenáeného a odraeného výkonu vzhledem k Pvp
[100 %]. Letmým pohledem na výe uvedenou výkonovou bilanci nebo do tabulky zjistíme, jak jsou nìkteré
velièiny relativnì malé pro rozumné hodnoty PSV! Zejména bp a Db pro PSV < 2 je jetì øádu desetin dB a celkové
ztráty výraznì neovlivní. Ve vìtinì pøípadù nebude asi
nikdo provozovat zaøízení vìdomì s velkým PSV.
Trochu jiný je pohled na celou problematiku v pøípadì
pøenosu extrémnì velkých výkonù. Poadavky na PSV
jsou mnohem pøísnìjí, v krajním pøípadì máme co dìlat
s pojmy ohøev komponentù, pøepìtí, prùraz, výboj apod.
Míru dùleitosti jednotlivých velièin si jistì ètenáø urèí sám
podle svých podmínek.
Obr. 2 Korekce PSV vlivem útlumu kabelu
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Obr. 3 Pøídavný útlum vlivem nepøizpùsobení
Tab. 1 Typické hodnoty velièin
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VHF/UHF vozidlové antény
Vlastislav Beran, T.E.S.L.A.CZ s. r. o. Pardubice

Úvod
Vozidlová prutová anténa na støee auta je stále souèástí rádiového øetìzce a urèitým symbolem rádiového
spojení. Potøeba antény u mobilních nebo pøenosných radiostanic se trochu vytrácí z povìdomí laické veøejnosti.
Dìje se tak zejména pod dojmem kvalitních mobilních
telefonù, s anténou èasto dùmyslnì skrytou a pracujících
v dostateèném vf signálu. Kvalitní vozidlová (mobilní) anténa je nezbytný prvek, který urèuje, jak efektivnì se nám
podaøí vyzáøit vf výkon radiostanice a dle principu reciprocity stejnou cestou zpìt pøijmout signál protistanice.
Èlánek si klade za cíl poskytnou jakýsi pøehled, fyzikální principy, rady a zkuenosti, které mohou poslouit
pøi výbìru, montái, vlastní konstrukci a nebo jen pro orientaci v tomto sortimentu.

Základní principy
Prutová anténa na vozidle je principiálnì tzv. unipól,
umístìný nad vodivou rovinnou plochou. Unipól = 1/2 dipólu  elektrické vlastnosti se popisují tzv. metodou
zrcadlení, tj. pøedstavíme si shodnou anténu symetricky
smìrem dolù, která anténu doplní právì na dipól. Vyzaøovací vlastnosti takovéto konfigurace jsou v ideálním
pøípadì shodné s výchozí anténou.
Záøiè antény tvoøí ve vìtinì pøípadù vertikální vodiè
dané délky, napájený na dolním konci. Za pøedpokladu,
e se záøiè efektivnì vybudí vf energií (podrobnìji viz dále),
vznikne na nìm stojaté vlnìní s proudovým obloením
daným délkou záøièe vzhledem k délce vlny. Na obr. 1 je
toto uvedeno pro ilustraci pro typické délky unipólu l/4,
l/2, 5/8l.

Obr. 1 Proudové obloení antén
Pøísluný vertikální vyzaøovací diagram je pak na obr. 2.
Diagramy jsou pro unipól nad nekoneènou vodivou rovinou, tj. idealizovaný pøípad napø. støechy vozu. Z obrázkù
lze vypozorovat, jak délka prutu ovlivòuje záøení ve vertikální rovinì: Pro anténu l/4 je to v zásadì záøení dipólu
(tomuto stavu se blíí také prut kratí ne l/4), dále se
diagram zuuje (anténa zaèíná mít zisk oproti l/4). A do
l/2 má proud stejnou fázi a existuje jen hlavní lalok do
horizontu. Pro delí pruty je u paty antény proud s opaènou
fází a diagram zaèíná mít postranní laloky. Pro 5/8l je
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proporce mezi hlavním a postranními laloky optimální.
Dále nemá význam takto jednoduchou anténu prodluovat, nebo postranní laloky se zvìtí a hlavní lalok do
horizontu zaène postupnì mizet. Delí antény s vyuitím
fázovacích èlenù se chovají jako kolineární soustavy, viz
dále.

Obr. 2 Vertikální diagram unipólu
V souvislosti s protiváhou je tøeba upozornit, e stínìní
koaxiálu, resp. kostra kloubu musí být v místì uchycení dokonale vodivì spojena s karosérií. Vf proud, tekoucí po vnitøní
stranì opletení koax. kabelu musí právì zde vytékat (vtékat) do karosérie. Mylný je názor, e je ve stejnì propojeno
pøes kostru radiostanice nebo dokonce pól zdroje.

Hlavní parametry vozidlových antén
Vrame se zpìt do reálné situace. Konkrétní anténa
se skládá ze záøièe (prutu), kloubu (název se vil i
v pøípadì, e neumoòuje sklápìní) nebo také základny,
patky, v provedení pevné montáe nebo magnetickém
a koax. kabelu jako napájeèe. Dále pak má øadu doplòkù,
pøizpùsobovací èleny, patní pruinu apod.
Pøipomeòme, e anténa tvoøí vnìjí pøísluenství vozu
a podléhá schválení. Výrobce (prodejce) by mìl doloit
homologaèní osvìdèení, resp. prohláení o shodì. Pro
nás jsou dùleité napø. poadavky jako max. délka (nekotveného) prutu 1,4 m nebo to, e kloub po odejmutí prutu
nesmí obsahovat hrany ostøejí ne r = 2,5 mm a má mít
výku nad karosérií max. 30 mm. O nìkterých konstrukèních poadavcích na antény bude zmínka dále.
Z praktického hlediska nás bude zajímat zejména ivotnost dílù, stálost tvaru, dokonalá tìsnost kloubu proti vodì,
snadné odejmutí nebo sklopení prutu v myèce apod. Radioamatér asi pomine vzhledová vylepení nebo
optimalizaci tvaru, aby prut nepùsobil svitìní pøi vysokých rychlostech vozu.
Elektrické parametry se dají shrnout do 2 skupin:
1. Vstupní impedance, PSV, irokopásmovost, monost ladìní.
2. Vyzaøovací diagram, zisk.
Vstupní impedance antény má jmenovitou hodnotu
50 W (u starích zaøízení také 75 W), je shodná
s jmenovitou impedancí napájeèe a výstupní impedancí
radiostanice. Obecnì je to komplexní velièina, pochopitelnì kmitoètovì závislá, definovaná na vstupu antény.
Nìkteøí výrobci udávají typický prùbìh v katalogu (Smithùv diagram). V praxi, kde je na patì antény kabel
zpravidla pøipojen nerozebiratelnì, je nejblií místo pro
diagnostiku na jeho konci v místì pøipojení k radiostanici.
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Zde zmìøíme pomìr stojatých vln (PSV, ÈSV, SWR,
VSWR) zpravidla reflektometrem, prùchozím wattmetrem,
indikátorem radiostanice apod. PSV antény je katalogový
údaj a prakticky jediný snadno mìøitelný parametr vozidlové antény.
Prùbìh PSV v závislosti na kmitoètu má typický prùbìh dle obr. 3. Co se týèe absolutní hodnoty, uívá se
vcelku zavedený poadavek pro vozidlové antény:
PSV < 2. V tomto limitním pøípadì jsou ztráty vlivem nepøizpùsobení cca 0,5 dB (odráí se 11 % výkonu). Typicky
bývá hodnota v okolí PSV = 1,5, v naladìném stavu a
1,2. Korekci vlivem útlumu napájeèe mùeme zanedbat,
zejména v niích kmitoètových pásmech.

Obr. 3 Typický prùbìh PSV
Prutová anténa má buï modely na kmitoètová podpásma, nebo èastìji je prut laditelný délkou  zkracováním.
Tato operace je nutná, solidní výrobce má zkracovací
grafy v návodu k anténì. Pokud je monost, vyplatí se
zkracování po krocích a mìøení PSV reflektometrem zvlátì u úzkopásmových antén a netypických montáí.
Ladìním se snaíme dopracovat minima v grafu na obr. 3.
Optimalizace antény na více kmitoètù je kompromisní
záleitost. Zpravidla to bývá ladìní na støed pásma nebo
preferovaný kmitoèet uivatele. Platí zásada co nejlepího pøizpùsobení vysílaèe! Vysílaè, který vidí
nepøizpùsobenou zátì, do ní zpravidla nedodá jmenovitý výkon (zapracuje jeho automatika). Pøi pøíjmu není
situace tak kritická. V duplexním provozu, kde na mobilní
stranì je fVys < fPø, se anténa ladí na nejvyí kmitoèet
vysílaèe (pøi malém odskoku radioamatérských pøevadìèù je to ovem bezpøedmìtné).
Doporuèení na závìr: PSV se vyplatí zmìøit po montái antény, pøi podezøení na poruchu apod. Pøi
optimistickém údaji pøístroje neukodí provést gesto 
anténu zámìrnì rozladit (dotykem, pøiblíením kovového
pøedmìtu) a pøesvìdèit se, zda indikace v poloze odraz
vyletí. Získáme tím jistotu, e výkon je skuteènì vyzáøen. Z bezpeènostních dùvodù to radìji nebudeme zkouet
pøi vìtích výkonech (> 20 W).
íøka pásma vozidlové antény je katalogový údaj, který vyjadøuje v jakém rozsahu kmitoètù je splnìna
podmínka PSV < PSVmax. Udává se v % vzhledem ke
støednímu kmitoètu nebo pøímo v MHz a informuje nás
o irokopásmovosti antény.
Impedanèní i vyzaøovací vlastnosti vozidlové antény
jsou podmínìny velikostí protiváhy (støechy vozidla). Platí zde známé pravidlo, e nejúèinnìjí poloha antény je
uprostøed støechy vozu a doporuèení, e minimální velikost protiváhy má být alespoò l/4 na kadou stranu (napø.
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kruh o polomìru l/4 nebo ètverec l/2 × l/2). U osobního
auta je to v zásadì splnìno od pásma 80 MHz výe. Na
niích kmitoètech to neznamená, e anténa bude mít
patnou impedanci  spíe naopak. Zkrácené antény mají
výrobcem optimalizován pøizpùsobovací obvod a impedance v naladìném stavu bývá precizní. Pozor ale na jiné
montáe (okraj støechy, blatník, pøed sklem apod.). Optimum se dá vìtinou nastavit délkou prutu (jinou ne na
støee)  zkracovací diagram, pokud neobsahuje pro danou polohu zvlátní èáru, pouijte opravdu jen pro hrubé
pøiblíení pøi nastavování reflektometrem. V opaèném pøípadì se musíme smíøit s kompromisem.
Prutová anténa na laminátové støee vozidla, lodì,
traktoru apod. pøi prosté montái bude fungovat sama
o sobì patnì  nepøíznivá impedance a vyzaøování, degradované proudy po kabelu. Chybìjící protiváhu je tøeba
doplnit v zásadì dvìma zpùsoby:
a) Podlepení støechy vodivou fólií, tenkým plechem,
zalaminováním vodivého materiálu apod. v co
nejvìtí ploe, kterou nám konstrukce dovolí.
V místì antény je vhodná vyztuená ploka pro
ukostøení kloubu. Jakékoliv pletivo je nevhodné
vyjma nìèeho, co je z jednoho kusu (tahokov,
dìrovaný plech). Tato náhradní protiváha je neladìná a chová se obdobnì jako souvislá støecha.
b) Vytvoøením samostatných radiál alespoò do dvou
smìrù napø. z pásù íøe cca 50 mm délky blízké
l/4. V pøípadì nedostatku místa je mono je vhodnì zalomit, rozhodující je délka. Toto uspoøádání
je ladìné, délku lze optimalizovat. Tyto radiály
není, mimo kloubu, vhodné s nièím spojovat (kovové výztuhy apod.)
Vyzaøovací diagramy prutových antén na vozidle se
ponìkud obtínìji popisují, ne tøeba u antén základnových. Pøednì svisle orientované prutové antény vyzaøují
vertikálnì polarizovanou vlnu  odtud v podstatì pochází
dominantní pouití této polarizace v pozemní pohyblivé
slubì. Tvar diagramu závisí na typu a umístìní antény,
na velikosti a tvaru vozidla, zejména støechy a pochopitelnì na kmitoètu.
Dobrou pomùckou pro pøedstavu je princip, e
v horizontální rovinì anténa nejlépe záøí smìrem, kterým vidí dostateènou protiváhu. Za vesmìrový diagram
se obvykle povauje jetì kolísání ±3 dB. Diagram antén
uprostøed støechy je témìø kruhový, na niích kmitoètech
mùe být mírnì eliptický ve smìru podélné osy vozu.
Mnohem dùleitìjí je aplikace výe uvedené pouèky
v opaèném smyslu: napø. pøi umístìní antény na blatníku
nebo pøed sklem je smìrem ikmo do boku v diagramu
díra tøeba také 20 dB. Pøíèinou je pøerozdìlení vyzáøené energie, zejména odklon od horizontu nahoru. Oblíbená
poloha v ose vozu nad pøedním nebo zadním sklem má
diagram celkem pøíznivý. Úèinnost vyzaøování antény také
klesá pøi sklápìní prutu. Anténa se trochu rozlaïuje, prut
produkuje i horizontální sloku pole a diagram se deformuje. V praxi je odklon od kolmice cca 2030° jetì
únosný.
Vertikální diagram není tak ideální, jak je uvedeno
v úvodní kapitole. Jeho hlavním rysem je ji zmínìný odklon smìrem od horizontu nahoru, zpùsobený koneènou
velikostí protiváhy. Diagram si zachovává svoje rysy  íøku svazku a postranní laloky u ziskových antén.
Vyzaøování do horizontu je v mobilní komunikaci nejdùlePROVOZ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH
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itìjí. Ve vìtinì pøípadù je pomìr pøevýení/vzdálenost
velmi malý, tj. protistanice jsou vùèi sobì v malých elevaèních úhlech. Proto tøeba nevhodnì navrená zisková
anténa, mající precizní impedanci, která záøí mimo horizont bude nakonec horí ne prut l/4.
Zisk vozidlové antény má stejný fyzikální význam jako
u kterékoliv antény jiné, tj. udává kolikrát je vìtí vyzaøování antény ve smìru maxima (do horizontu), ne
vyzaøování antény referenèní  v tomto pøípadì unipólu
l/4. Uívá se logaritmické vyjádøení, údaj v dB a nebo
èastìji dBd (d = dipól), analogicky jako u ostatních antén.
U antén ètvrtvlnných najdeme v katalogu 0 dBd nebo také
Unity, Unity Gain. Mùeme se také setkat se ziskem
vzhledem k izotropickému záøièi  dBi.
Gi[dBi] = Gd[dBd] + 2,15
Pozor, nìkdy se vyuívá této hodnoty jako obchodní
trik, pouije se údaj izotropického zisku (který je vìtí)
s jednotkou pouze dB bez dalího komentáøe.
Zisk mobilní antény je parametr obtínì mìøitelný. Praxi
se nevíce pøibliuje metoda mìøení horizontálního vyzaøovacího diagramu ve vzdálené zónì antény na vozidle

ve srovnání s referenèní anténou, umístìnou ve shodném
místì a následné vyhodnocení zápisu. V praxi to znamená zajistit otáèení vozidla o 360° a identickou konfiguraci
pro obì antény, tj. shodný výkon (generátoru, radiostanice), pøizpùsobení, napájecí kabely, odrazivost terénu,
klima, výku antén apod. Pøi logaritmické stupnici se
v polárním nebo pravoúhlém diagramu dá pak zisk vhodným prùmìrováním pøímo odeèíst. Vertikální diagram
antény na karosérii, kde by byl zisk také vidìt, se jednodue mìøit nedá. Pouívají se napø. rùzné poèetní metody
s vhodnou aproximací a nebo mìøení na pomocné protiváze. Anténa je pøi mìøení vodorovnì, protiváha kolmo
k zemi a otáèí se kolem osy, procházející patou antény.
Nae firma je pro mìøení vyzaøovacích diagramù mobilních antén vybavena a nabízí je jako slubu.
Horizontální diagramy mìøíme na vozidle, ve volném prostoru, otáèení v ose nahrazujeme jízdou po krunici
malého polomìru vzhledem k mìøicí vzdálenosti. Vertikální diagramy pak na pomocné protiváze (pro kmitoèty
cca >400 MHz). Pøíklad grafického výstupu je na obr. 4
a obr. 5.

Zkrácené antény (kratí ne l/4)

Obr. 4 Horizontální diagram antény ve vozidle

Obr. 5 Vertikální diagram antény na pomocné protiváze
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Proudovým obloením a diagramem se podobají
anténám l/4, délka prutu se pouije zpravidla max.
moná (1,4 m) nebo kratí. Jediným problémem je,
jak do antény dodat výkon. Náhradní schéma je na
obr. 6. Krátký prut má kapacitní charakter a velmi
malý vyzaøovací odpor Rvyz (øádu jednotek nebo
desetin W). Pøizpùsobení je nejèastìji LC èlenem
(kompenzace reaktanèní sloky). Ztrátový odpor cívky Rs zaèíná být srovnatelný s Rvyz, tvoøí s ním
odporový dìliè a ztrácí se na nìm èást výkonu.
V praxi jsou to nejèastìji antény na 27 MHz 
CB nebo na volné kanály v pásmu 45 MHz. Jeden
z èasto uívaných obvodù je na obr. 7. Cívka bývá
integrovaná v prutu, kondenzátor v kloubu. Velmi
dobøe fungují také staré antény TESLA, které mají
v základnì cívku, laditelnou Al jádrem.
Nastavení, resp. pøesné doladìní, této antény
vyaduje mìøení impedance v komplexní rovinì. Pøi
urèité dávce trpìlivosti by se to mohlo podaøit i následujícím postupem: Kapacita vychází v okolí
100 pF pro 27 MHz (50 pF pro 45 MHz). Cívku se
snaíme nastavit pro daný prut na minimum PSV.
Abychom zjistili, kde jsme, zkusmo mìníme délku
prutu  pouijeme tøeba obyèejný drát, zpìt ho nastavíme lustrsvorkou. Minimum nebude optimální,
zkusíme zmìnit kapacitu a postup zopakovat a se
dostaneme dostateènì blízko jmenovité impedanci
(minimum PSV).
Anténa je znaènì úzkopásmová (cca 4 % a
ménì), její zisk se udává vìtinou 0 a 1,5 dBd.
Do této kategorie spadají také speciální extrémnì sníené a ploché antény (pro lokomotivy,
tramvaje autobusy apod.) Èasto jsou vestavìny
v izolaèním krytu a dimenzovány na pád trakèního
vedení. Pro vyí kmitoètová pásma se parametry
vylepují, protoe zkrácení oproti l/4 u je relativnì malé. U nás spíe ojedinìlé je vozidlové
provedení antény MINIFLEX, která má pod karosérií pøizpùsobovací obvod s dolaïovacími trimry.
Tato anténa je silnì úzkopásmová.
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Antény l/4

Antény l/2

Jsou nejménì problematickou variantou vozidlových
antén. Prut ve ètvtvlnné rezonanci má nad protiváhou
vstupní impedancí v okolí 37 W. Na jmenovitou hodnotu
impedance se zpravidla jednodue dostane tím, e se
naladí níe (delí) a vyuije se efektu paralelní kapacity
kloubu. Ta má hodnotu øádovì jednotek pF a poèínaje
touto anténou ji musíme brát v úvahu. Výrobce má zpravidla jednotný kloub pro celou øadu antén. Pro nií
kmitoèty je kapacita zpravidla malá (ponechává se), v okolí
300 MHz je optimální, pro vyí kmitoèty má opaèný efekt
(opìt se ponechává, PSV je OK), od cca 800 MHz u musí
mít kloub speciální koaxiální konstrukci.
O ladìní délkou byla zmínka v úvodu èlánku. irokopásmovost je znaèná (cca 15 % a více). Prut je vlivem
tíhlosti prvku ve skuteènosti o nìco kratí ne geometrická ètvrtvlna (cca 0,95×). Elektrické délky se mìøí od
karosérie, tj. vèetnì kloubu. U zkracovacích grafù je obvykle uvedeno, odkud kam se délka prutu mìøí, zpravidla
se udává naopak délka samotného prutu bez èepièky. Na
tíhlost mají vliv také dielektrické povrchové úpravy, olaminování apod., na vyích kmitoètech také ochranná
èepièka. Tyto jevy posunují optimum PSV nepatrnì smìrem k niím kmitoètùm.

Tedy pøesnìji unipól l/2 napájený na konci. Prut má
v místì uchycení vysokou impedanci, vyaduje impedanèní pøizpùsobení (paralelní rez. obvod s odboèkou, LC
èlánek apod.). Zisk se pohybuje v okolí 1,5 dBd. Anténa
má jednu zásadní pøednost: má minimální vazbu
s karosérii a tudí její vlastnosti prakticky nezávisí na protiváze. Renomovaní výrobci ji mají v sortimentu zejména
pro pouití na nekovové díly karosérie, montá na sklo
apod.

Antény 5/8l
Patøí k oblíbeným anténám od pásma 145 MHz výe.
V úvodním èlánku je vysvìtleno proudové obloení a optimalizace zisku, který je 3 dBd, v praxi spíe 2,5 dBd.
Vertikální diagram má charakteristické postranní laloky cca
10 dB. Délka prutu 5/8l (0,625l) by mìla být v ideálním
pøípadì jetì o nìco kratí (elektrická délka vlivem koneèné tíhlosti, cca 0,930,95krát), v ádném pøípadì ne
výraznì delí, pokles zisku je zásadní.
Impedanèní pøizpùsobení si u této antény zaslouí vìtí
pozornost. Samotný prut má sice reálnou sloku impedance blízkou 50 W, imaginární má kapacitní charakter.
Moností impedanèního pøizpùsobení existuje více, velmi je rozíøený princip dle obr. 8.

Obr. 8 Pøizpùsobení antény 5/8l

Obr. 6 Náhradní schéma antény l/4

Obr. 7 Pøizpùsobení antény <l/4
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V LC èlánku má dominantní vliv sériová indukènost.
Cívka je tvoøena napø. nìkolika závity z materiálu prutu,
zalisovaná v jeho patì nebo je umístìna pod karosérií
a také v tìlese magnetické antény. Vimnìte si, e paralelní kapacita je jetì pøed cívkou! Má velmi malou
hodnotu a zásadní vliv na vstupní impedanci. Navíc je
v místì, kam vìtinou nemùeme nic pøipojit. Ve skuteènosti je prut v patì zesílen, nebo vzduné závity jsou
relativnì rozmìrné a kapacita vùèi protiváze tak jako tak
vznikne. Pak následuje výe zmínìná cívka a nakonec
paralelnì kapacita kloubu, která má vliv zase nepøíznivý. Pokud budeme chtít cívku skrýt pod karosérií, tak je
kapacita kloubu sice na správném místì, ale moc velká
a výsledné pøizpùsobení se nemusí podaøit. Výsledek
bude trochu kompromisem, podaøí-li se nám impedanci
dostat do PSV < 1,5. Napø. preciznì vycházely amatérské konstrukce 5/8 na 145 MHz pro magnet s plastovým
kuelem (kloub v místì pøipojení prutu má ideální kapacitu a uvnitø kuelu je pøíhodné místo pro vzduchovou
cívku). Koneèné doladìní se provede zpravidla zkracováním prutu. Antény 5/8l jsou oproti l/4 úzkopásmové
PROVOZ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH
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(cca 4 %) a citlivìjí na polohu na karosérii, velikost protiváhy apod.
Pøi vlastní konstrukci antény nás to bude svádìt prodlouit prut nad 0,625l, impedanènì se ve perfektnì
vylepí. Na jiných místech èlánku je zdùvodnìno, proè to
dìlat nemáme a radìji volit impedanèní kompromis.
U antén ze sériové výroby za nás vìtinu popsaných záludností ohlídal výrobce a mùeme mu dùvìøovat.

Antény kolineární
Patøí mezi ziskové vozidlové antény, záøiè se skládá
ze dvou nebo více antén kolineárnì nad sebou. Vzhledem k vlnové délce mají význam od cca 400 MHz výe.
Nejrozíøenìjí konfigurace je na obr. 9: spodní záøiè l/4
(fázovací èlen), horní záøiè l/2. Z proudového obloení
je vidìt, e v místì, kde konèí spodní záøiè, by normálnì
fáze pøekmitla na druhou stranu. Fázovací èlen musí zajistit otoèení fáze zpìt o 180°. Fázovací èleny mohou
mít rùznou konstrukci, nejèastìji jsou ve tvaru cívky buï
vzduchové nebo zastøíknuté v plastu. Nízkokapacitní

Na závìr zmínka o vícenásobnì kolineárních anténách  jsou nejèastìji urèeny pro montá na zadní blatník
s cílem vynést záøivé úseky nad úroveò støechy a získat
tak vesmìrový diagram, zisk bývá a 6 dBd.

Poznámka k pouití ziskových antén
Ziskové antény, pokud nám nevadí jejich délka, lze
jednoznaènì doporuèit. Je dobré si ale uvìdomit jednu
jejich vlastnost: V homogenním poli s dominantní slokou
pøímé vlny anténa skuteènì dodá do pøijímaèe vìtí signál ne l/4, lze to i namìøit. V poli diverzitním (zastínìní,
les, zástavba apod.) dopadá na rùzné èásti antény vlna
s rùznou fází. Tyto sloky se mohou dokonce odeèíst.
Napìtí na vstupu pøijímaèe obecnì vykazuje tzv. mobilefekt, tj. kolísá s periodou l/2 s dynamikou i nìkolika
desítek dB. V takovémto poli lze z tohoto pohledu antény
tìko rozliit.
U celulárních systémù (signál pøichází odevad,
z výkových budov, z odrazù i ze sousedních bunìk apod.)
se zdá, e vesmìrová zisková anténa tyto signály integruje. Nechci tento názor dogmaticky íøit, ale osobnì jsem
vyzkouel, e tato anténa v místech velmi slabého signálu 900 MHz dávala lepí výsledky ne YAGI, namíøená do
smìru pøedpokládané základnové stanice.

Konstrukèní prvky antén

Obr. 9 Kolineární anténa
kloub je shodný jako u l/4 nebo 5/8l (pruty mùeme
prohazovat).
U této antény se obvykle udává katalogový zisk
4,5 dBd, ve skuteènosti je zpravidla nepatrnì nií. Vertikální diagram je uí ne u 5/8l, má rovnì postranní
laloky. Vstupní impedance je opìt úzkopásmovìjí (cca
48 %) ne l/4. Prut se dolaïuje délkou, u nìkterých
typù speciálním prvkem (napø. posuvné závaíèko
s aretací).
Konfigurace prutu (délky úsekù, provedení fázovacího èlenu) musí být optimálnì navrena za souèasné
kontroly hlavních parametrù. Opìt platí, e nevhodnì
navrená anténa mùe být i pøi dobré impedanci horí
ne prut l/4.
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Alespoò nìkolik poznámek, èeho si vimnout pøi výbìru nebo vlastní konstrukci antény: Patní pruina je
vynikající pøi nárazu na pøekáku apod., musí být dostateènì tuhá a uvnitø pøemostìna lankem! Pøi analogovém
duplexním provozu mùe zanáet ruení do pøíjmu. Montání otvor  vìtí prùmìry mohou pùsobit problémy pøi
vrtání støechy. Nìkteré klouby mají monost montáe
vnì/zevnitø = 2 doporuèené prùmery. Kloub se nám rozsype na více èástí, dùleitý je zakusovací prvek pro
ukostøení ke karosérii a tìsnící díl. Vìtina antén je urèena na rovnou nebo mírnì vydutou plochu, antény na
blatník mají spec. konstrukci kloubu. V pøípadì sklápìní
prutu je nutné, aby byl zajitìn dobrý el. kontakt a roubový spoj byl odolný proti samovolnému povolení. Je
výhodné, kdy je v pøísluenství antény jednoúèelový
montání klíè.
Magnetický drák antény, krátce magnet, umoòuje pøechodnou montá antény bez vrtání støechy a nebo provoz
radiostanic na pøechodných stanovitích (anténa na okenním parapetu apod.) Dùleitá je zejména pøídrná síla (bývá
cca 100400 N), pozor  závisí na tlouce a magnetických vlastnostech podkladového materiálu. Vìtina
magnetù drí tak pevnì, e umoòuje uití antény za jízdy
vozidla. Velmi dùleitým parametrem je kapacita magnetu
vzhledem ke karosérii. Tato nízká reaktance zde nahrazuje ukostøení kloubu a tedy správnou funkci celé antény. Má
hodnotu >200 pF a dá se snadno zmìøit (napø. mùstkem).
Spodní plocha dráku tvoøí s podkladem klasický kondenzátor, ve kterém se uplatní jako dielektrikum ochranná pry,
pokud je pouita. Pokud je tato kapacita v poøádku, magnetická anténa je plnohodnotnou náhradou antény klasické
a má obdobné elektrické parametry. Pøísluná typová øada
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má vìtinou shodný závit a sortiment (pruty, klouby) je zámìnný. Pozor, magnet je obvykle vyí, pro pøesné naladìní
vychází trochu jiná délka prutu.
Jako koaxiální kabel je nejèastìji pouit typ RG 58
(Æ 5 mm) nebo jeho ekvivalenty, u nìkterých miniaturních
spotøebních antén také RG 174 (Æ 3 mm). Délku øeí výrobci rùznì  volný konec nebo sortiment typických délek.
Koaxiální konektory jsou vidlice z øady BNC, UHF (PL),
TNC, MINI UHF apod. dle typu pouité radiostanice.
V poslední dobì se stále více prosazuje øada FME (známá také jako SAP1, nipple apod.) Konektor má malý
prùmìr, snadno se protahuje úzkými prostupy, jsou
k dispozici spojky a redukce na vechny bìné øady konektorù.
FME je také obvykle pouit jako anténní vstup handsfree sad a dalího pøísluenství mobilù.

Nìkteré dalí typy vozidlových antén
Dvoupásmové antény jsou optimalizovány pro souèasný provoz na dvou kmitoètových pásmech. Napø. je to
160/450 MHz, 160/900 MHz. Jde o kompromisní øeení,
napø. na vyím pásmu se chová anténa jako 5/8l a dole
jako l/4 nebo dole jako l/4 a nahoøe jako dlouhá anténa
bez ohledu na diagram. Nejdou obvykle nastavit libovolné kombinace kmitoètù  pásma je nutno specifikovat
výrobci. Antény tohoto typu jsou urèeny pro vícepásmové
radiostanice nebo pro nìkolik radiostanic, slouèených pøes
sdruovaè (diplexer).
Autoantény, tedy antény pro autorádio, v pasivním
provedení jsou obyèejné antény l/4. Délka prutu pro FM
pásmo vychází cca 800 mm, kabel 50 W nebo 75 W. Chceme-li souèasnì poslouchat i AM rozhlas, nastane trochu
problém: AM vstup autorádia je zpravidla vysokoimpedanèní a pøijatý signál nám znièí paralelní kapacita kabelu
(pro 50 W = 101 pF/m). Je nutno pouít vysokoimpedanèní
kabel s malou kapacitou, není bìnì dostupný, mìl by
mít impedanci 100150 W. Abychom naopak dosáhli
i kompromisu pro FM, je vhodné jeho délku volit
v násobcích l/2, pro pìnové dielektrikum je to násobek
cca 1,3 m.
Aktivní autoantény jsou dnes standardem a navíc dodávané jako bìná výbava nového vozu. Mají speciálnì
konstruovaný prut a v patce zabudovaný zesilovaè AM/
FM, èasto je zde integrovaná výhybka a výstup pro mobilní telefon. Z elektrických parametrù není dùleitý ani tak
zisk jako intermodulaèní odolnost a náchylnost k chytání
ruení. Doporuèuji, orientovat se na znaèkové výrobce.
Antény lepicí na sklo nebo pøichycené za boèní sklo
(Glass Fix, Side Fix,clip-on a pod.), jsou urèeny zpravidla pro celulární systémy vech pásem. Zajímavé jsou
zejména lepicí provedení. Pøenos energie probíhá pøes
sklo kapacitní nebo indukèní vazbou prostøednictvím rozmìrovì podobných dílù nalepených proti sobì. Problém
je s vazbou na protiváhu, kabel se upevòuje co nejblíe
k okraji skla, aby se neúèastnil záøení. Elektrické vlastnosti jsou sice horí, ale ve vyváí obchodní atraktivnost
 nemusí se vrtat støecha. Do této kategorie patøí také
antény úplnì skryté (napø. za pøedním zrcátkem) a motiSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

vy, nanesené vodivou pastou na skle èi vyuití kreseb topných systémù pro odpocování. Poslední uvedené se
pouívají vìtinou pro pøíjem autorádia.
Vozidlové sdruovaèe jsou kmitoètové výhybky, které umoòují souèasný provoz autorádia a radiostanice do
jedné antény. Vyrábìjí se na urèitá kmitoètová pásma nebo
na nìkolik pásem spoleènì. Druhý vstup (výstup) je urèen pro autorádio.
Poadované parametry jsou zhruba následující:
 vloné ztráty RDST/ANT < 1 dB, PSV < 1,5, abychom nezhorovali parametry radiostanice,
 izolace RDST-RADIO > 3040 dB = ochrana vstupu autorádia pøed zahlcením nebo znièením pøi
vysílání,
 ztráty a impedanèní pomìry ANT-RADIO nejsou
tak kritické, pokud má fungovat poslech AM rozhlasu, kabel sdruovaè-anténa má být co nejkratí
a pøívod sdruovaè-autorádio vysokoimpedanèní,
 anténu musíme ponechat tak jak je, nebo funkce radiostanice je prioritní, pro antény s prutem
kratím ne cca 0,5 m je toto uspoøádání nevhodné.

Sortiment antén T.E.S.L.A.CZ
Nae firma je výrobcem profesionálních antén pro pozemní pohyblivou slubu. Èást sortimentu, zejména
vozidlových antén, je vhodná pro radioamatérská pásma.
Tyto antény jsou shodné kvality a mají vydáno homologaèní osvìdèení na základì zkouek v autorizovaných
zkuebnách.
Dovoluji si upozornit na nìkteré typy:
VA 39  anténa pro CB v klasickém provedení,
VA 47  anténa pro CB magnetická,
VA 43  QN 404 154, magnetická anténa 5/8l
144146 MHz,
VA 45 (kloub) a VA 49 (magnet)  moderní øada
antén v èerném provedení, pruty QK 404 67 (5/8l)
a QK 404 64 (kolineární) pro pásmo 440470 MHz
jsou navreny s rezervou a fungují pro 430 MHz,
VX 48  vozidlový sdruovaè pro autorádio a radiostanici 145 MHz nebo 430 MHz.
A dalí sortiment antén pro pásma 45; 80; 160; 450;
900 MHz, sdruovaèe, filtry. Nabídka slueb zejména
v oblasti mìøení. Navtivte nás na www.teslacz.cz a kontaktujte nás na info@teslacz.cz nebo na telefonu:
040 6034 514 (obchodní oddìlení) nebo 040 6034 606
(technické oddìlení).
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]

Vl. Caha, M. Procházka, Antény, SNTL, Praha 1956
M. Procházka, ANTÉNY  encyklopedická pøíruèka, BEN  technická literatura, Praha 2000
J. Macoun, Antény, souosé kabely a konektory, AR B1/94
Firemní literatura  katalogy, montání návody
T.E.S.L.A.CZ, s.r.o.
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BAYCOM modem s obvodem FX614
GES-ELECTRONICS, a. s.
Modemù pro packet rádio byla ji v minulosti publikována celá rada, vetina z nich byla zaloena na základì
známého obvodu TCM3105, který se i pøes svou velkou
oblibu v øadách radioamatérù pøestal pøed lety vyrábet.
Nìjakou dobu sice jete trvalo, ne se vyprodaly poslední skladové zásoby a obvod tak byl stále v prodeji, ale i to
je u dnes minulostí. Pokud si tedy stále jete chcete vyrobit nenároèný a levný modem pro pøístup do sítì packet
rádia, nebo novì té pøijímat informace ze systému APRS,
je nutné hledat nìjaká jiná reení.
Na stránkách nejrùznìjích èasopisù se objevila øada
modemù, dokonce i pro vyí rychlosti, ne je onìch proslulých 1200 baudù, ale mnohdy jejich sestavení vyaduje
vlastnictví programátoru mikrokontroléru ATMEL nebo
PIC, èi alespoò znalost nìkoho, kdo má tu moc vám jej
naprogramovat. Pokud vám vak staèí rychlost pøenosu
1200 baudù a domníváte se, e v jednoduchosti je síla,
pak vás moná bude zajímat následnì popsaný modem,
který namísto ji zmíneného obvodu TCM3105 vyuívá

obvodu firmy Consumer Microcircuits Limited
(http://www.cmlmicro.co.uk) FX614.
Jedná se v podstatì o zapojení doporuèené výrobcem,
které pri troe peèlivé práce funguje na první pokus. Tento
modem je proveden technologií povrchové montáe souèástek, jen nìkteré souèástky, teko dostupné v provedení
SMD, jako napø. krystal nebo trimr, jsou nahrazeny benými souèástkami. Jsou takté zachovány stejné konektory,
které byly publikovány ji v pùvodním modemu BAYCOM
a samozøejmì je dodreno rozmístìní signálu na tìchto
konektorech. Z toho vyplývá, e je tento modem s BAYCOM
modemem pøímo zamenitelný a pokud se vám tedy nìjakým zpùsobem podaøilo znièit originální obvod TCM3105
a nemùete jej sehnat, staèí vám tento modem pouze pøehodit a mùete opìt packet rádio provozovat, bez nutnosti
jakýchkoliv úprav na kabelech.
Vechny pouité soucástky jsou benì dostupné v síti
prodejen firmy GES-ELECTRONICS, a. s. a je i moné si
je nechat poslat na dobírku.

Obr. 1 Schéma zapojení

Obr. 2 Výkres ploného spoje
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Seznam objektù PR v OK
Jan Veselý, OK1FUL

Digipeaters
CALL
OK0NA
OK0NAD

QTH
Plzeò  Koutka
Koráb u Kdynì

LOC
JN69QS
JN69MJ

OK0NAG
OK0NAL
OK0NAR*
OK0NAS
OK0NAX
OK0NA
OK0NB
OK0NBU*
OK0NC
OK0NCC

Plzeò  Krkavec
Letitì Staòkov
Rokycany
A
Plzeò Doubravka
Plzeò  Koutka
Zakletý Vrch
Ústí nad Orlicí
Praha ikov  UTB
Praha  Cukrák

JN69QS
JN69MN
JN69TR
JO60CF
JN69RR
JN69QS
JO80FF
JN89EX
JO70FB
JN79EW

OK0NCK
OK0NCM*
OK0ND
OK0NE
OK0NF
OK0NFK
OK0NH
OK0NHA
OK0NHB
OK0NHC
OK0NHD

Kladno
Mileovka
Jetìdka
Klínovec
Praha  Petøín
Letitì Bubovice
Holice  Kamenec
Pardubice
Suchý Dùl  Pohoø
Vysoká u Kutné Hory
Dvùr Králové

JO70AD
JO60XN
JO70LR
JO60LJ
JO70EC
JN79BW
JO80AC
JO70VA
JO80CM
JN79OW
JO70VJ

OK0NHK
OK0NHN
OK0NHO
OK0NHS
OK0NHX
OK0NI
OK0NIM
OK0NJ
OK0NJI
OK0NK
OK0NKB
OK0NKV*
OK0NL
OK0NLA
OK0NMA
OK0NMB

Hradec Králové
JO70WE
Náchod
JO80BK
Hlinsko v Èechách JN79XS
Sázava
JN79KU
Hradec Králové
JO70WF
Komáøí Víka
JO60WR
Dìèín
JO70CS
Hýlaèka u Tábora
JN79IJ
Jihlava
JN79TJ
Drahany
JN89KK
Skalky
JN89JM
Vykov
JN89MG
Holý kopec u Pøerova JN89SJ
Vlèák u Kromìøíe JN89PD
Brno  Královo Pole JN89HF
Brno  Kohoutovice JN89GE

OK0NMU Brno  Kraví hora

JN89HE

OK0NN
OK0NO
OK0NOJ
OK0NOG
OK0NOP
OK0NOR
OK0NOS*
OK0NP
OK0NPB
OK0NPH*
OK0NPI

dár nad Sázavou
Velký Javorník
Nový Jièín
Nový Jièín
Opava
Ronov pod Radh.
Ostrava  Poruba
Libenice
Pøíbram
kóta Praha v Brdech
Kraví hora u Písku

JN79XN
JN99BM
JN99AO
JN99AO
JN99AO
JN99BJ
JN99CT
JN79GM
JN79AP
JN69XS
JN79CH

OK0NPT
OK0NPX*
OK0NRH
OK0NS
OK0NSR*

Pøíbram
Kraví hora u Písku
Olomouc
Suchý vrch
erák

JN79AP
JN79CH
JN89QQ
JN80IB
JN80NE

*

USER QRG
144.900/1K2
144.975/1K2
438.325 7.6/9K6*
438.400 7.6/9K6
144.950/1K2
144.875/1K2*
144.8125/1K2
144.825/2K4
144.900/1K2
144.900/1K2
144.875/1K2
144.625/1K2,2K4
144.8875/1K2
438.375 7.6/9K6
144.925/1K2,2K4
438.275 7.6/1K2,9K6
144.825/1K2
144.850/1K2
144.725/1K2
144.8375/1K2
144.825/1K2
144.9125/1K2
144.9875/1K2
144.975/1K2
144.875/1K2
144.850/1K2
144.675/1K2
144.9625/1K2,2K4
144.850/1K2

144.950/1K2,2K4
144.975/1K2
144.875/1K2
144.900/1K2
438.275 7.6/2K4
144.8375/1K2
430.975 +7.6/9K6*
144.925/1K2
144.8875/1K2
144.8125/1K2
144.975/1K2
433.675/2K4
144.9375/1K2
1291.700/38K4
144.825/1K2
144.825/1K2
144.975/1K2,2K4
*
144.900/1K2
144.850/1K2
433.725/1K2,9K6*
438.050 7.6/9K6*
144.8675/1K2
438.225 -7.6/9K6*
144.9375/1K2
430.475 +7.6/1K2
*
*
144.8125/1K2
433.750 +6/9K6
438.225 -7.6/1K2*

USER QRG
430.550 +7.6/9K6
438.200 7.6/1K2

ASL SYSTEM
420 RMNC/FlexNet
785 PC/FlexNet

SYSOP
OK1GB
OK1UGV

*
433.650/9K6
*
438.350 7.6/9K6
439.350 7.6/9K6
430.550 +7.6/9K6
433.650/9K6
*
433.675/9K6
433.725/1K2,2K4
438.175 7.6/4K8
433.600/1K2,9K6
*
*
438.250/9K6*
433.725/9K6
433.700/9K6
438.475 7.6/4K8
439.825/9K6
433.700/9K6
430.475 +7.6/9K6
430.925 +7.6/9K6*
438.525/4K8,9K6
438.475 7.6/1K2*
430.425/4K8
*
438.125 7.6/1K2*

430.950 +7.6/2K4
438.100 7.6/9K6*
*
*
*
430.800 +7.6/1K2*
*
430.600 +7.6/9K6*
439.925 6/9K6
430.475 +7.6/9K6
430.825 +7.6/9K6

420
410
350
761
363
420
992
390
420
411

(X)Net
PC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
(X)Net
PC/FlexNet
PC/FlexNet

OK1FUL
OK1MR
OK1ISB
OK1VOW
OK1XOK
OK1GB
OK1FFC
OK1VOF
OK1MX
OK1IMJ

415
820
925
1244
340
427
340
220
550
472
430

RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet

OK1FMF
OK1VWK
OK1IWK
OK1AR
OK1IMJ
OK1VEP
OK1VEY
OK1ISP
OK1JVA
OK1DRY
OK1HXT

277
450
598
297
297
810
260
525
540
656
701
250
360
580
340
410

PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
(X)net
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet

OK1DXO
OK1XOX
OK1IPV
OK1XHC
OK1MKW
OK1HMA
OK1SMN
OK1AYU
OK2BGD
OK2UIZ
OK2PTC
OK2ICG
OK2BZM
OK2WX
OK2PXV
OK2XIZ

438.050 7.6/9K6

330

PC/FlexNet

OK2ICG

*
438.425 7.6/9K6
433.650/9K6
*
438.125/9K6
430.975 +7.6/9K6
*
*
438.300/9K6*
*
430.9 50 +7.6/9K6

680
917
323
320
284
600
255
650
500
862
609

RMNC/FlexNet
RMNC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet
(X)Net
PC/FlexNet
PC/FlexNet
PC/FlexNet

OK2PDE
OK2ZM
OK2ZM
OK2ZM
OK2IFS
OK2UCX
OK2BMU
OK1VFZ
OK1XGK
OK1MHU
OK1VHB

*
*
438.300 -7.6/1K2
*
*

500
609
586
992
1320

(X)Net
(X)Net
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
RMNC/FlexNet

OK1XGK
OK1VHB
OK2KK
OK2UCX
OK2JIB

Není jetì v provozu (not in use).
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CALL
OK0NSU

QTH
Letitì umperk

LOC
JN89MX

OK0NT
OK0NTB*
OK0NTK
OK0NTU
OK0NTV

Kluèovská hora
JN79XE
Moravské Budìjovice JN79VB
Tøebíè
JN79UF
Ostrava - Poruba
JN99BU
Velké Meziøíèí
JN89AI

USER QRG
144.975/1K2,2K4
433.675/9K6*
*
438.300 -7.6/9K6*
144.800/1K2
144.9125/1K2
144.875/1K2

USER QRG
438.250 -7.6/9K6*

ASL SYSTEM
340 RMNC/FlexNet

SYSOP
OK2UCX

*
1295.700/38K4*
430.450 +7.6/9K6
438.725 -7.6/9K6
430.650 +7.6/9K6

596
455
593
308
550

OK2IZS
OK1JFT
OK2IZS
OK2BMU
OK2JPR

RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet

BBS
CALL
OK0NAG-8
OK0NAL-8
OK0NJI-8
OK0NLA-8
OK0NPT-8
OK0PAB
OK0PAD
OK0PBB
OK0PBR+
OK0PBX
OK0PCC
OK0PHK
OK0PHL
OK0PKL
OK0PKR
OK0POK
OK0POV
OK0PPL
OK0PPR
OK0PRG
OK0PTU*

QTH
Plzeò  Krkavec
Letitì Staòkov
Jihlava
Vlèák u Kromìøíe
Pøíbram
Brno  Královo Pole
Koráb u Kdynì
Brno  Kohoutovice
Brno
Tøebíè  Kluèovská hora
Praha  Cukrák
Hradec Králové
Holice
Klínovec
Holý kopec u Pøerova
Plzeò  Doubrvka
Nový Jièín
Plzeò  Koutka
Praha  Petøín
Praha ikov UTB
Ostrava  Poruba

LOC
JN69QS
JN69MN
JN79TJ
JN89PD
JN79AP
JN89HF
JN69MJ
JN89GE
JN89GF
JN79XE
JN79EW
JO70WF
JO80AC
JO60LJ
JN89SJ
JN69RR
JN99AO
JN69QS
JO70FD
JO70FB
JN99BU

CALL
OK0DXB
OK0DXC
OK0DXH
OK0DXI
OK0DXP
OK0DXU*
OK0DXX

QTH
Brno  Královo Pole
Tøebíè  Kluèovská hora
Libenice
Plzeò  Krkavec
Praha ikov  UTB
Ostrava  Poruba
Praha ikov  UTB

LOC
JN89HF
JN79XE
JN79GM
JN69QS
JO70FB
JN99BU
JO70FB

CALL
OK0WXB
OK0WXO

QTH
Bratronice
Nový Jièín

QRV VIA
OK0NAG
OK0NAL
OK0NJI
OK0NLA
OK0NPT
OK0NMA
OK0NAD
OK0NMB
OK0NMA
OK0NT
OK0NCC
OK0NHX
OK0NH
OK0NE
OK0NL
OK0NAX
OK0NOJ
OK0NA
OK0NF
OK0NC
OK0NTU

LINK SPEED
115200 bd


38400 bd
115200 bd
10 MB/s


19200 bd
38400 bd
10 MB/s
1MB/s
19200 bd
38400 bd
19200 bd
10MB/s
38400 bd
38400 bd
38400 bd
10MB/s
10MB/s

SYSTEM
BayBox/Linux
BayBox/Dos
BayBox/Dos
BayBox/Dos
BayBox/Linux
F6FBB/Dos
BayBox/Dos
BayBox/Dos
F6FBB/Dos
BayBox/Linux
BayBox/Linux
BayBox/Linux
BayBox/WinNT
BayBox/Dos
BayBox/Dos
F6FBB/Win98
F6FBB/Dos
BayBox/Dos
BayBox/Dos
F6FBB/Dos
?

SYSOP
OK1FUL
OK1DLE
OK2MBG
OK2PWM
OK1XGK
OK2PXV
OK1XWO
OK2XHR
OK2PEN
OK2BXT
OK1CNN
OK1MKW
OK1VEY
OK1AR
OK2XHL
OK1FUL
OK2ZM
OK1VJ
OK1CNN
OK1FMF
OK2BMU

SYSTEM
Clusse/Dos
CLX/Linux
CLX/Linux
CLX/Linux
Pavillion/Dos
?
CLX/Linux

SYSOP
OK2PXV
OK2BXT
OK1XH
OK1IVU
OK1HH
OK2BMU
OK1HH

DXcluster nodes
QRV VIA
OK0NMA
OK0NT
OK0NPS
OK0NAG
OK0NC
OK0NTU
OK0NC

LINK SPEED
10 MB/s
38400 bd


10MB/s
10MB/s
10MB/s

WX stations
LOC
JO60XB
JN99AO

LINK SPEED
38400 bd
38400 bd

SYSTEM
BayBox
PC/FlexNet, WXinfo in (A)ctual

SYSOP
OK1UND
OK2ZM

AMPRnet Gateways
CALL
OK0NAG-11
OK0NCG*
OK0NGB
OK0NGG
OK0NHG
OK0NMG
OK0NPG
OK0NPT-11
OK0PMU
OK0NTU-11*

QTH
Plzeò  Krkavec
ÈVUT Praha
Èeské Budìjovice
Praha  Cukrák
Hradec Králové
Brno  Královo pole
Písek
Pøíbram
MU Brno
Ostrava

LOC
JN69QS
JO70FB
JN78GX
JN79EW
JO70WF
JN89GF
JN79CH
JN79AP
JN89HE
JN99BU

QRV VIA
OK0NAX
OK0NC
OK0NPI
OK0NCC
OK0NHK
OK0NMA
OK0NPI
OK0NPT
OK0NMU
OK0NOG

IP/HOSTNAME
nagano.cz
ok0ncg.feld.cvut.cz
gw.ok0ngb.ampr.org

ok0nhg.ampr.cz
147.229.35.10
gw.ok0npg.ampr.org
ok0npt.ampr.cz
prgate.sci.muni.cz
gw.ok0ntu.ampr.org

USER QRG/WWW Info
http://www.nagano.cz

144.9125/1K2

439.725/9K6
430.450 -7.6/2K4,9K6*
http://www.kufr.cz
http://ok0npt.ampr.cz



SYSTEM
Linux
Linux
TNOS
(X)Net
TNOS
TNOS
TNOS
Linux
TNOS
TNOS

SYSOP
OK1FUL
OK2JPR
OK1JXX
OK1CNN
OK1MKW
OK2PEN
OK1VHB
OK1XGK
OK2ICG
OK2BMU

HAM WEB Servers (WWW, FTP, SMTP, POP3, DNS)
CALL
OK0NAX-11
OK0NOJ-10
OK0NRH-11
OK0NT-10
*

QTH
Plzeò  Doubravka
Nový Jièín
Olomouc
Tøebíè  Kluèovská Hora

LOC
JN69RR
JN99AO
JN89QQ
JN79XE

Není jetì v provozu (not in use).
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LINK SPEED
115200 bd
38400 bd
9600 bd
38400 bd

SYSTEM/IP ADDRESS
FlexNet 95/44.177.146.254
Linux/44.177.74.1
FlexNet 95/44.177.72.253
Linux/44.177.38.254

SYSOP
OK1FUL
OK2PID
OK2POB
OK2JPR

+ OK0PBR  HF amtop/pactor MBO.
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Dva nápady z Internetu  PR modemy s AVR
Vladimír Váòa, OK1FVV

Obr. 1 Modem 9k6, digitální èást

Obr. 2 Modem 9k6, analogová èást
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002
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FSK 9k6 modem G4XYW
Najdeme na jeho domovské stránce http://www.tvipug.org/
/v3.6/, ale i v øadì modifikací v G, DL, F i jinde.
V programových balících jako SV2AGW Packet Engine
je znám jako XYW modem. Jádrem tohoto modemu je
AVR MCU AT90S1200, k nìmu je k dispozici obsah jeho
vnitøní programové pamìti i v komentovaném zdrojovém
textu. Jsou to napø. soubory fsk9k6.asm èi fsk2k4.asm a

Obr. 3 Modem 9k6, napájecí èást

dalí poèínajíc verzí 2.11 po verzi 4.05 a umoòující jak
G3RUH 9600 FSK modem, stejnì jako 2400 AFSK modem a to jak s MCU AT90S1200, tak i s AT90S2313.
Velkou výhodou je právì otevøenost kódu, take si mùeme AVR kód pøepsat tøeba na AFSK 1k2.

AFSK 1k2 modem N2RVQ
Najdeme na jeho stránce:
http://users.rcn.com/carlott/avr_projects/
Základem tohoto modemu je MCU
AT90S2313, který spolupracuje s obvodem
FX614/MX614 firmy Wireline Telecom, který je
obdobou známého TMC3105. Rovnì k této
konstrukci existuje komentovaný zdrojový kód,
napø. avr_ui_tnc_1_7.asm. Vzhledem ke kompatibilitì instrukèního souboru vech AVR MCU,
mùeme upravit zmínìné zdrojové kódy pro jiný
typ AVR MCU. Staèí pøepsat direktivu .include
2313def.inc (popø. .include 1200def.inc)
jinou, respektující jiný typ pouitého MCU, napø.
AT90S8515.
V pøípadì, e byste chtìli napsat zcela vlastní AVR kód, mìl bych dalí tip, a to Design Note:
A simple FSK-modem, Frequence Measuring
and Frequence Generation Technique uveøejnìný na http://www.AVRfreaks.net.

Obr. 4a Modem AFSK 1k2
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Obr. 4b Modem AFSK 1k2

Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma
Zhotovit amatérsky pøijímací a vysílací
zaøízení pro pásma nad 1 GHz není lehké,
dokonce lze øíci, e je to velmi obtíné
a s kadým vyím pásmem problémù pøibývá. Technologie mikrovln je odliná od
øeení elektronických obvodù. Je zde tedy
pole pùsobnosti pro vechny ty, co se
nespokojí s lacinou zábavou a hledají
v trpìlivé práci i kus dobrodruství. A to
vechno mikrovlny pøináejí.
Ve, co je v této publikaci popsáno, bylo
prakticky zhotoveno a vyzkoueno pøi radioamatérských soutìích. Konstrukce jsou provedeny s ohledem na skromné monosti, která
valná vìtina zájemcù bude mít. Protoe je
pøedpoklad, e hodnì konstruktérù bude z øad
mládee, je i popis samotných zaøízení podrobnìjí. Nechává se prostor i pro pouití
pièkových souèástek. V jednotlivých statích
jsou postupnì rozvedeny základní mylenky
pro návrh jednoduích i sloitìjích konstrukcí, pak jejich mechanické i elektrické
provedení. Popis obsahuje i nastavení vech
jednotlivých dílù a praktické zhodnocení dosaených výsledkù.
Nároènou pracovní èást, kterou pøedstavuje skromné mìøení na mikrovlnách zachycuje poslední sta  Pomùcky pro práci
na mikrovlnách. Zde je popsána nejen
øada pøípravkù a pomùcek, se kterými lze
obejít nedostatek speciálních mìøicích pøístrojù, ale i metodika práce vedoucí
k úspìchùm na pásmech.

Vìtina popisù i starích konstrukcí byla
ponechána. Díl pro 23 cm s elektronkami
je nahrazen statí o monolitických zesilovaèích pro mikrovlny. Zde, ale i pro pásmo
13 cm byla konstrukce zesilovaèe s elektronkou zámìrnì ponechána, protoe poskytuje monost levnì  jen s dávkou
ikovnosti se dopracovat vìtího výkonu.
Není na závadu, e elektronka HT323
nebo-li 2C39BA je ji inkurant. Podobnì je
ponechána sta popisující konstrukce
s varaktory. Tato souèástka byla v minulosti pøímo klíèová ve vech profesionálních zaøízeních, kde v násobièích slouila
k získání dostateèného výkonu i na tìch
nejvyích kmitoètech. A pøíchod GaAs
tranzistorù varaktory definitivnì zatlaèil
do pozadí, ale na vysokých kmitoètech
nad 50 GHz se pouívají stále.
V publikaci je i zmínka o vyváených
smìovaèích (balanèních modulátorech),
které se ji desítky let pouívají a jejich
èeské provedení pod názvem UZ07 je
v mnoha podomácku udìlaných zaøízeních.
V èervenci roku 2000 bylo pro nae
radioamatéry uvolnìno 10 MHz iroké
pásmo v oblasti 9 cm. Je popsán velmi
jednoduchý transvertor pro 3400 MHz
vyrobený OK1UFL, který poslouí hlavnì
zaèáteèníkùm.
Ve stati o pomùckách pro mìøení je
nìkolik informací o majácích pro mikrovlnná pásma, která jsou i u nás v provozu.
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Jejich prostøednictvím se dovídáme, co se
v troposféøe dìje pøi nìkterých meteorologických situacích napø., kdy se vytvoøí
podmínky pro pouití tzv. Raiming scatterm. Podobnì je toto téma rozvinuto ve
stati: Vliv atmosféry na íøení mikrovln.
Zde je i nìkolik nových dùleitých údajù
o íøení v rùzném prostøedí.
rozsah:
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Dálkovì ovládaný anténní pøepínaè
pro transceivery ICOM
Karel Koál, OK1SQK

Úvod
Konektor ACC2 na zadní stìnì transceiverù ICOM
obsahuje elektrickou informaci o pásmu, na které je tranceiver pøepnut. ARRL Handbook z roku 2000 obsahuje
návod na jednoduchou konstrukci, která umoòuje tohoto výstupu vyuít pro dálkovì ovládaný anténní pøepínaè.
Nemusí se ale jednat jen o samostatné pøepínání antén,
dekódovací èást zapojení lze vestavìt do PA a pøepínat
pásmové filtry a anténní výstupy ve výkonovém zesilovaèi, èeho vyuil napøíklad Robert OM5GT ve svém
tranzistorovém 1kW KV PA. Zapojení jsem realizoval a rád
bych o svých zkuenostech informoval pøípadné dalí
zájemce o jeho stavbu. Pøíspìvek není mínìn jako detailní stavební návod.

Popis zapojení
Pùvodní konstrukce dle uvedeného pramene se sestává ze dvou èástí:
 Dekodéru, který je svým vstupem pøipojen ke konektoru ACC2 a svým výstupem je víceílovým
kabelem propojen s vlastním reléovým pøepínaèem. Dekodér rovnì umoòuje automatické
pøepínání odpojit a ovládat reléový pøepínaè manuálnì, vestavìným otoèným, nebo tlaèítkovým
pøepínaèem.
 Reléového pøepínaèe, který je na své vstupní
stranì uvedeným zpùsobem pøipojen k dekodéru
a koaxiálním kabelem k transceiveru, na výstupní stranì je pøipojen k anténám pro jednotlivá
pásma, nebo skupiny pásem.
Jednotlivé kontakty konektoru ACC2 poskytují následující napìtí potøebná pro funkci popisované konstrukce:
Pin 1: +8 V referenèní napìtí (výstupní proud musí
být mení ne 10 mA),
Pin 2: zem,
Pin 4: 08 V, v závislosti na zvoleném pásmu,
Pin 7: +13,8 V, napájecí napìtí (max. odbìr 1 A).
Napìtí na Pin 4 odpovídá zvolenému pásmu následovnì:
Pásmo [MHz]
Výstupní napìtí [V]
1,8
78,0
3,5
66,5
7
55,5
14
44,5
18, 21
33,5
24, 28
22,5
10
0  1,2
Jak vidíme z uvedené tabulky, napìový krok mezi
pásmy není konstantní, ale blíí se k 1,0 V a pásmo
10 MHz není v øadì s pásmy ostatními, nebo patrnì bylo
doplnìno pozdìji. Pro úplnost poznamenávám, e jetì
pozdìji bylo doplnìno i pásmo 50 MHz, kde se pøepínací
napìtí pohybuje mezi 1,51,8 V a napìtí pro pásmo
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Obr. 1 Schéma dekodéru
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

10 MHz pak bývá 0 V. Popisovaná konstrukce sice
s pásmem 50 MHz neuvauje, ale pøípadné rozíøení by
zdatnìjím bastlíøùm nemìlo èinit potíe. Více ne samotná pøepínací napìtí jsou zde dùleité dìlicí pomìry
oproti referenènímu napìtí na pinu 1 konektoru ACC2.
Schéma zapojení dekodéru pásem je patrné z obr. 1.
Referenèní napìtí 8 V je dìlièem sestaveným z odporù
R1R7 rozdìleno na støední hodnoty rozpìtí pøepínacích
napìtí jednotlivých pásem. Tyto napìové úrovnì jsou pak
v komparátorech srovnávány s napìovou informací na
pinu 4 konektoru ACC2.
Pomocí tøí ètyønásobných komparátorù LM339 je tak
rozhodováno, na které pásmo je transceiver pøepnut, pøi
èem pro pásma na obou koncích øady pøepínacích napìtí (1,8 a 10 MHz) postaèí vdy jeden komparátor, pro
pásma uvnitø této øady jsou pouity komparátory dva. Jeden z tìchto dvou komparátorù detekuje, zda pøepínací
napìtí je nad specifikovaným rozpìtím pøepínacího napìtí daného pásma, druhý pak, zda je pod ním. Jestlie je
pøepínací napìtí mezi tìmito dvìmi úrovnìmi, sepne pøísluný tranzistor odpovídající výstupní relé.
Protoe komparátory LM339 mají otevøené kolektory,
mohou být výstupy jejich pøísluné dvojice pøíhodnì spojeny a pracovat do jednoho zatìovacího odporu, take
výstupní napìový signál bude na vysoké úrovni pouze
za pøedpokladu, e výstupy obou sekcí LM339 budou rovnì na vysoké úrovni. Tímto je zabezpeèena realizace
funkce AND bez nutnosti pouít dalí prvky. Diody LED
jsou pouity k indikaci pásma, které bylo zvoleno. Protoe tyto LED jsou zapojeny v obvodech bází tranzistorù

ovládajících jednotlivá výstupní relé, je zajitìno, e vdy
bude indikováno správné pásmo a to dokonce i tenkrát,
kdy bude více výstupù øídicích tranzistorù pøipojeno
k jednomu relé. Takovouto konfiguraci je moné vyuít
napø. pro práci s tøípásmovou yagi anténou. Výstupy pro
pásma 14, 21 a 28 MHz se pak jednodue pøipojí
k jednomu relé.
Reléový pøepínaè, viz obr. 2, pouívá relé s jedním pøepínacím kontaktem, take je moné zabezpeèit uzemnìní
antén, které nebyly zvoleny, za úèelem zvýení ochrany
zaøízení proti statické elektøinì. Jedno dalí relé uzemòuje svým rozpínacím kontaktem napájecí koaxiální vedení
v pøípadì vypnutí zaøízení.
Dekodér pásem lze jednodue doplnit o funkci ruèního pøepínání antén, viz obr. 3. Osmipólovým jednoduchým
pøepínaèem a pomocí dìlièe sestaveného z odporù
R15R20 je moné pøepínat antény automaticky pomocí
dekodéru, anebo ruènì, dalími polohami pøepínaèe.

Obr. 3 Schéma ruèního pøepínaèe

Provedení a pouité souèástky

Obr. 2 Schéma reléového pøepínaèe
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Pro vlastní dekodér byla navrena deska ploného spoje, viz obr. 4. Vzhledem k tomu, e celá konstrukce je
napájena z transceiveru, je moné ve realizovat s velmi
malými rozmìry. Pro pøípad, e budeme chtít vyuít
i monost ruèního pøepínání pásem je deska ploného spoje
navrena i pro osazení dìlièe z odporù R15R20. Na pozice tranzistorù Q1Q7 byly pùvodnì navreny typy ZTX 657,
nebo MPSA05, pøíp. 2N4401, které jsou vak u nás ponìkud exotické. Autor uvádí, e vyhoví témìø jakýkoli typ NPN
tranzistorù umoòujících pracovat s kolektorovým proudem
150 mA, èemu by mìly bohatì vyhovìt uplíkové KF507,
ale nestalo se tak a KFky odcházely jedna za druhou. Nevím, zda kmitaly (stálo by za to vylepit ponìkud skromné
blokování), nebo to bylo nedostateèným napìtím báze-emitor, èi nedostateènou velikostí bázového proudu.
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Nebyl èas to zkoumat a tak jsem pouil dostateènì levné
typy BC337-40, které jsou bìnì k dostání v GM Electronic, svými parametry vyhovují a popisovanou nectnost
nevykazovaly. Diody D1D7 jsou bìné 1N4003, odpory
0,25 W v pìtiprocentní toleranci. LED jsem pouil zelené
rozptylné s prùmìrem 5 mm, ale mìly by být pouitelné i
jakékoli jiné bìné typy. Desku ploného spoje lze objednat pod oznaèením ICOM u firmy SPOJ (Vladimír Kohout,
U zahrádkáøské kolonie 244, 142 00, Praha 4, tel.
02 41 728 263). Dekodér jsem vestavìl do hliníkové krabièky s rozmìry ca 120 × 45 × 110 mm, kterou jsem pøed
pár léty koupil na holickém setkání ve výprodeji firmy Conrad. Vstup dekodéru obstarává 9pinový konektor (vidlice)
Canon, výstup pak tentý, ale 25pinový konektor (zásuvka). Ètyøpramenná òùra k propojení transceiveru a
dekodéru je smìrem k transceiveru zakonèena konektorem DIN 7 P VK, smìrem k dekodéru konektorem CAN 9Z.
Provedení reléového pøepínaèe bude odpovídat konkrétním poadavkùm, zejména pokud jde o robustnost
pouitých relé, které by mìly odpovídat pøepínanému výkonu. V pùvodní konstrukci byla pouita relé s pøepínacím
kontaktem dimenzovaným na 125 V, 10 A, co by mìlo pohodlnì staèit pro výkon 100 W. Pøipomínám, e relé
z pardubických radiostanic (QN 599 25) vyhoví bez problémù do 200 W výkonu. Kilowattový koncový stupeò bude
vyadovat relé pøíslunì vìtí dimenze. Jako vstupní
a výstupní konektory lze pouít bìné konektory PL. Pokud bude reléový pøepínaè umístìn ve venkovním prostøedí,
mìla by jeho skøíò mít odpovídající krytí proti vodì.
Na závìr bych rád upozornil na jedno nebezpeèí, které se týká pouití napájecího výstupu 13,8 V/1 A na
konektoru ACC2 (pin 7). Tento výstup není v transceiverech nadproudovì chránìn, take pøi jeho náhodném
zkratu na kostru pøístroje, a u vinou ledabylé montáe
konektoru, nebo kdekoli uvnitø popisované konstrukce,
mùe dojít k rozsáhlému pokození desky ploného spoje uvnitø transceiveru. Toto upozornìní platí i pro jakékoli
jiné vyuití tohoto napájecího napìtí, a u na konektoru
ACC1, nebo ACC2. Øeením je zejména peèlivá montá

konektorù propojovací òùry s pouitím izolaèních trubièek, nejlépe smrovacích, a dále oetøení pøívodu tohoto
napájecího napìtí ihned po vstupu do dekodéru trubièkovou pojistkou F0,5A.

Seznam pouitých souèástek
Odpory (0,25 W; 5 %):
1k  (10ks), R2, R3, R4, R5, R6, R7, R16, R17,
R18, R19
1k2  (1ks), R1
1k8  (1ks), R15
2k2  (1ks), R20
2k7  (6ks), R9, R10, R11, R12, R13, R14
Kondenzátory:
10 µF/16 V elektrolytický
100 nF/50 V keramický
Diody:
1N4003 (7 ks), D1D7
LED Æ 5 mm, zelené rozptylné (7 ks), DS1DS7
Tranzistory:
BC337-40 (7 ks), Q1Q7
Integrované obvody:
LM339 (3 ks), U1U3
Ostatní souèástky:
 trubièková pojistka F0,5A, 1 ks
 drák trubièkové pojistky, 1 ks
 pøepínaè 1 × 8 poloh (napø. WK 533 36), 1 ks
 deska ploného spoje, 1 ks, viz text
 konektor CAN 9V, 1 ks
 konektor CAN 25Z, 1 ks
 konektor DIN 7 P VK, 1 ks
 konektor CAN 9Z, 1 ks
 relé dle textu, 8 ks
 koaxiální panelové konektory, zásuvky PL259, 8 ks
Literatura:
ARRL Handbook 2000, str. 22.4122.43, 30.61

Obr. 4 Výkres ploného spoje
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Obr. 5 Osazovací výkres
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Vysílaè amatérské televize
v pásmu 23 cm
Petr Voda, OK1IPV

Úvodem
Pøed ètyømi roky jsem se pustil do experimentù s cílem
postavit zaøízení pro vysílání a pøíjem amatérské televize
(ATV) v pásmu 23 cm. Prvním výsledkem pokusù, které
jsme uskuteènili spolu s OK1PHU byl èlánek ve sborníku
Holice 2000, kde jsme nastínili principy zaøízení a zpùsoby provozu ATV. Vycházeje z tìchto pokusù stanovil jsem
si za cíl zkonstruovat vysílaè pro ATV, který by vyhovoval
následujícím poadavkùm: Byl relativnì jednoduchý, postavitelný z bìnì dostupných souèástek (zakoupitelných
zcela na naem trhu  prodejny Ges, GM), levný, snadno
reprodukovatelný a nastavitelný bez speciální mìøicí techniky. Z tìchto poadavkù vychází následující konstrukce.
Jsem si vìdom toho, e by dnes jistì bylo moné pouít
mnohem modernìjích souèástek i technologií jako SMD
souèástky, titìné filtry, hybridní obvody atd. Problémem
je vak stále jejich dostupnost pro bìného amatéra. Protoe mojí snahou je postavit snadno reprodukovatelné
a levné zaøízení, volím pøece jen klasickou a vyzkouenou konstrukci, která je sice ménì elegantní, ale vem
dostupná. Doufám, e najdu mnoho pøíznivcù, se kterými
se brzo uvidím na obrazovce amatérské televize.

Konstrukce
Celé zaøízení je postaveno na øadì desek s plonými
spoji a tato modulární koncepce umoòuje jednotlivé prvky postupnì vylepovat a doplòovat. Protoe si myslím,
e tento TX bude pro mnoho televizních nadencù jen
odrazovým mùstkem k vylepování, èi experimentování
s vlastními obvody, zavrhl jsem hned na poèátku konstrukci na jediné desce, která je sice mení a snazí na výrobu,
ale jen tìko umoòuje nìjaké experimenty. Ze stejného
dùvodu jsem volil radìji pouití klasických souèástek ne
souèástek typu SMD.
U signálových obvodù lze pro stavbu pouít obyèejný
jednostranný cuprextit bez nárokù na jeho vlastnosti. Pro
vf obvody pracující v pásmu 23 cm (budiè, PA) je vak
tøeba pouít kvalitní oboustranný cuprextit s co nejmeními ztrátami. Jeho tlouka není kritická, nebo ladìné

obvody jsou dolaïovány promìnnými kapacitami
v pomìrnì irokém rozsahu. To dovoluje mírnì sníit také
nároky na provedení desky, není nezbytnì nutné ji vyrábìt fotocestou, nebo desetiny milimetru zde díky ladicím
kondenzátorùm nehrají roli. Lze tedy s úspìchem pouít
i ménì nároèné metody výroby desky ploných spojù, a
u se jedná o pøenos toneru z tiskárny, izolepu, èi lihový
fix, metody mezi amatéry tolik oblíbené.
Vf obvody lze pro zvýení jakosti støíbøit, rovnì to vak
není nutností. Nutností vak je dodrení typù ladicích
a terèíkových kondenzátorù. Místo bezvývodových kapacit skuteènì není moné pouít ádné jiné (a to ani SMD),
i kdy na jejich pøesné kapacitì zase tolik nezáleí. Rovnì ladicí kondenzátory je tøeba pouít buï typu SKY, ty
vak jsou pomìrnì drahé, nebo dvouvývodové malé foliové (prodejny Ges). Nedají se nahradit vìtími
trojvývodovými. Terèíkové kondenzátory jsou zapájeny do
podlouhlého otvoru vyvrtaného skrz desku kolmo k pásku
ladìného obvodu. Z jedné strany jsou pøipájeny k pásku,
z druhé strany k zemnicí fólii. Doporuèuji kondenzátory
dret pinzetou odvádìjící teplo a i tak pájet nízkou teplotou a velmi opatrnì, rádi praskají (Prasklý kondenzátor
bez milosti vyhodit!). Okolo vech desek jsou ohrádky
z pocínovaného plechu, pøípadnì cuprextitu. Páska pro
jejich výrobu by mìla být 2,5 cm iroká, z toho 2 cm budou nad a 0,5 cm pod deskou, u budièe 3 cm  2 nad a 1
pod deskou. Ohrádka musí být po celém obvodu peèlivì
pøipájena k zemnicí fólii.
Napájecí pøívody jsou do budièe a PA vedeny pøes prùchodkové kondenzátory zapájené právì v této ohrádce.
Vf signál je tøeba vést kvalitním teflonovým kablíkem,
vechny vývody (i souèástek) udrovat co nejkratí. Peèlivé a èisté pájení je samozøejmostí. Je tøeba si
uvìdomovat, e ikdy zde nároky nejsou tak velké jako
u ostatní mikrovlnné techniky, vstupujeme s pásmem
23 cm na pùdu mikrovln. Tomu musí odpovídat provedení konstrukce. Zaèáteèníky, kteøí nemají s vf technikou
mnoho zkueností, odkazuji pøed stavbou na knihu Pavla
íra, OK1AIY, Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma, kde naleznou mnoho zkueností a postøehù

Obr. 1 Videozesilovaè  schéma
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002
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z techniky vyích pásem. Tady najdou také popisy antén i pro pásmo 23 cm, pøípadnì podrobnìjí popisy
konstrukèních postupù. Za výe uvedených podmínek se
dá zaøízení postavit a naladit i bez velkých zkueností
s technikou VKV a s minimem mìøicí techniky.

Díl video
Na vstup obvodu (viz obr. 1) pøichází bìný videosignál z kamery, videa, nebo generátoru. Po oddìlení na
emitorovém sledovaèi T1 prochází obvodem preemfáze.
Jeho úkolem je zdùraznìní vyích kmitoètù proti niím,
èím se zlepuje pøi pøenosu pomìr signál/um. Následuje ji zesílení v IC1  irokopásmovém zesilovaèi
v bìném zapojení. Pomocí JP1 lze pøepínat výstupy 4
a 5  pozitivní èi negativní videosignál. Výstup videodílu
je pøipojen stínìným kablíkem na rezistor R15, který je
vnì budièe pøipojen k prùchodkovému kondenzátoru C33.
Videodíl je postaven na obyèejné desce o rozmìrech
110 × 40 mm (obr. 2, obr. 3). Cívka L1 v obvodu preemfáze je tlumivka vzhledu odporu (Ges). Obvod není tøeba
zvlá nastavovat, trimrem P1 nastavíme zdvih obrazu
a pøi zkuebním vysílání.

Obr. 4 Schéma obvodu mezinosné zvuku

Obr. 2 Videozesilovaè  osazení
souèástek

Obr. 3 Videozesilovaè  deska
ploného spoje

Díl SSC
Díl SSC (Sound SubCarrier), obr. 4, slouí pro výrobu
mezinosné zvuku, tedy zvukem kmitoètovì modulovaného signálu o frekvenci 6,5 MHz. Po zesílení na øiditelném
zesilovaèi T1 pøichází nf signál z kamery, pøípadnì jiného
zdroje, (1 V) na varikap oscilátoru naladìného na
6,5 MHz. Následuje oddìlení na sledovaèi T3. Výsledný
signál je veden stínìným kablíkem na rezistor R17 pøipojený vnì budièe na C33. Cívka L2 je navinuta na
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pardubické kostøe známé ze stanic typu VXN,VR a má
cca 35 závitù. Spolu s C3 a D1 obvod rezonuje na 6,5 MHz
(pøípadnì jiné SSC  5; 5,5; 6 MHz). Díl SSC je postaven
na jednostranné desce o rozmìrech 110 × 40 mm (obr. 5,
obr. 6). Nastavení spoèívá v naladìní frekvence 6,5 MHz
(pomocí èítaèe) a to jádrem cívky pøípadnì zmìnou kapacity C3. Trimrem R10 nastavíme zdvih SSC, výstupní
signál mùeme zkontrolovat na osciloskopu.

Budiè
Budiè (obr. 10) je nejsloitìjí souèástí celého zaøízení. Je nejnároènìjí na peèlivost provedení i na nastavení.
Je postaven na oboustranné desce s plonými spoji
o rozmìrech 145 × 45 mm (obr. 7, obr. 8). Ta je svým provedením ponìkud zvlátní. Budu oznaèovat její dvì strany
jako svrchní (obr. 7) a spodní (obr. 8) podle toho, jak bude
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Obr. 5 Obvod
SSC  deska
ploného spoje

Obr. 6 Obvod
SSC  osazení
souèástek

deska ve výsledku namontována. Svrchní strana (obr. 7)
je rozdìlena 2 cm vysokou pøepákou, která je pøipájena
k vnìjí ohrádce a ke hranì zemnicí plochy na svrchní
stranì, na èást oscilátorovou a na zesilovaèe. Èást oscilátorová má na svrchní stranì spoje a na spodní stranì
zemnicí fólii. Souèástky oscilátoru jsou pájeny ze svrchní
strany pøímo na spoje (viz obr. 9) v podstatì metodou
SMD, i kdy se z vìtí èásti jedná o klasické souèástky,
v provedení SMD jsou jen C26, C32, C22 a C5, ten prochází skrz desku a spojuje oscilátor a zesilovaèe.
Vývody spojené se zemí procházejí otvory v desce
a jsou pájeny ze spodní strany na celistvou zemnicí fólii.
Naopak èást zesilovaèù má na svrchní stranì zemnicí fólii
a na spodní stranì ladìné obvody a ostatní spoje. Vìtina souèástek zesilovaèù a vechny souèástky oscilátoru
jsou umístìny na svrchní stranì. Na spodní stranì zesilovací èásti jsou jen SMD kondenzátory C9, C7, C8, C14
a tranzistory T2, T3, T4 a T5. Skrz desku pak procházejí
terèíkové kondenzátory (C12, C10, C13, C15) a také SMD
kondenzátor C5, který spojuje oscilátorovou a zesilovaèovou èást. Napájení je do desky pøivedeno pøes
prùchodkové kondenzátory cca 1k (C34, C35)  body K1
a K3. Z bodu K4 vede signál 1300 MHz do obvodu PLL
stínìným kablíkem, stínìní je pøipájeno na zemnicí fólii.
Rezistory R15, R16, R17 jsou umístìny vnì desky na
vývodu prùchodkového kondenzátoru C33 (cca 10pF, lze
v nouzi pouít i prùchodku). Cívky L1, L3 a L4 jsou vinuty
drátem 0,3 mm samonosnì na trnu 3 mm a mají 6 závitù.
Cívka L2 je tvoøena jedním závitem na trnu 3 mm vytvoSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

øeném na vývodu R9.
Jako IC1 je pouit monolitický zesilovaè MAR3. Tranzistory jsou pájeny ze spodní strany desky, jsou ale
vsazeny do otvorù vyvrtaných v desce tak, aby nebylo
nutné vývody B a C tranzistorù ohýbat. Emitorový vývod je protaen otvorem vedle tìlesa tranzistoru, na
svrchní stranì ohnut a pøipájen na zemnicí fólii. Tranzistor T5 (lze pouít BFG 135, mìl by dosáhnout vyího
výkonu, nemìl jsem jej ale k dispozici) je pájen ze spodní strany desky a mezi jeho tìlo a zemnicí (emitorový)
pásek je dobré natøít silikonovou vazelínu pro lepí
odvod tepla.
Oivení celého budièe provedeme a po sestavení
celého zaøízení. K budièi pøipojíme nejprve jen obvod
PLL (vstup na K4 a ladicí napìtí na R16), na výstup
budièe (K2) zapojíme rezistor 50 W. Zapneme obvod a
do PLL poleme z poèítaèe data (Bez dat z desky CPU
nebo z PC obvod PLL nepobìí!). Pøipojíme voltmetr
na odpor R16 a sledujeme napìtí proti zemi. Nejspíe
bude maximální, nebo nulové. Pokud budeme pomalu
(plastovým ladítkem, oøezanou pejlí) otáèet kapacitním trimrem a posouvat tak vlastní frekvenci oscilátoru,
zmìní se náhle napìtí (skokem). To je signál, e PLL je
zavìen. Dalím jemným otáèením trimru naladíme
oscilátor tak, aby pøi støedním napìtí (6,5 V) byla frekvence cca 1270 MHz. Na CPU nastavíme frekvenci
1270 MHz a otáèením trimru dorovnáváme napìtí.
Funkci obvodu vyzkouíme tak, e mìníme frekvenci
(z jednotky CPU nebo PC) a sledujeme napìtí. Se zmìnou frekvence se musí ladicí napìtí plynule mìnit a to
v rozsahu cca 012 V.
Pokud se nám podaøí zavìsit smyèku PLL, mùeme
pokraèovat nastavením zesilovacích stupòù. Ty ladíme
nejlépe na maximum úbytku napìtí na kolektorových
odporech tranzistorù jednotlivých zesilovacích stupòù
(R5, R20, R6, R7). Doporuèuji pouít ruèkový voltmetr.
Nejprve nastavíme vechny kapacitní trimry zesilovací
èásti jen asi na 25 % jejich kapacity. Pak zapneme zaøízení a zkontrolujeme zavìení PLL (napìtí na R16).
Voltmetr pøipojíme paralelnì k R5 a jemnì otáèíme trimrem C11 (spíe smìrem k mení kapacitì), sledujeme
zmìnu výchylky na voltmetru. Ve chvíli, kdy je výchylka maximální, pøejdeme na C4 a opìt zvyujeme
výchylku. Potom se vrátíme zpìt k C11, oba trimry se
ovlivòují. Pokraèujeme dalím stupnìm: Voltmetr pøipojíme k R20 a dolaïujeme trimr C1. Následují dalí
tranzistory. Pokud se nepodaøí zmìnu výchylky vùbec
zachytit, nemá cenu pokraèovat na dalí stupeò. Zmìna musí být pomìrnì ostrá, ale plynulá. Mùe se stát,
e se nepodaøí tranzistor vybudit. Jak jsem si ovìøil,
tranzistory (a to i od jednoho dodavatele) mohou mít
znaèný rozptyl parametrù, je moné, e bude tøeba
zmìnit nìkterý z odporù R18, R3, R6. Na závìr pøipojíme na výstup zesilovaèe (K2) vf wattmetr pøípadnì
improvizovanou diodovou sondu (v tom pøípadì tam ponecháme 50W zátì) a naladíme výstupní propusti na
nejvìtí výchylku. Jetì jednou zopakujeme celý postup ladìní od zaèátku a vechny obvody jemnì
doladíme ji na nejvìtí výkon na výstupu. Pøi ladìní
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Obr. 7 Budiè  deska ploného spoje  svrchní strana

Obr. 8 Budiè  deska ploného spoje  spodní strana

na úbytek napìtí na kolektorových odporech je tøeba
dát pozor, abychom nepøekroèili mezní proud tranzistorù (zvlátì pokud experimentujeme s odpory v bázi),
koncový tranzistor je na toto pøekroèení obzvlá citlivý, tranzistory BFR vydrí hodnì.
Sestavení a naladìní budièe je nejpracnìjí na celém
zaøízení, vyaduje trochu cviku a trpìlivosti. Pokud pøi stavbì pracujeme peèlivì, nemìlo by být nastavení budièe
velkým problémem.

Obvod PLL
Obvod PLL (Phase Locked Loop, obvod fázového
závìsu, obr. 11) zajiuje kontrolu frekvence oscilátoru. IO TSA5511 v katalogovém zapojení umoòuje
zmìnu frekvence oscilátoru podle dat dodávaných
z poèítaèe po sériové lince I2C. Data je moné dodávat
z jednotky CPU vybavené procesorem s programem
OK1CJH, nebo z paralelního portu poèítaèe PC (LPT)
pomocí programu od OK1PHU. Obvod v podstatì porovnává frekvenci oscilátoru s frekvencí krystalu
(pøesnìji fázi) a výsledkem tohoto srovnání je napìtí
zpìtnì ovlivòující varikap oscilátoru. Zásadní souèástí
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Obr. 9 Budiè  osazení
souèástek  svrchní strana

obvodu PLL je filtr smyèky PLL tvoøený souèástkami
C1, C2, R5. Ty urèují rychlost odezvy obvodu na zmìnu kmitoètu oscilátoru. Zdá se, e by bylo ideální
nastavit filtr tak, aby reagoval co nejrychleji na sebemení zmìny kmitoètu. Je vak tøeba vzít v úvahu, e
od oscilátoru poadujeme nejen stabilní frekvenci, ale
také frekvenèní modulaci. Pokud si uvìdomíme, e kmitoètové sloky obrazu, kterými modulujeme oscilátor,
jsou øádovì nìkolik desítek Hz (synchronizace), musíme volit filtr smyèky tak, aby PLL na tyto kmitoèty
nereagoval. Z výpoètù a experimentù plyne hodnota C1
okolo 1 µF. Hodnoty øádu stovek nF (jak je prezentuje
napø. S51KQ) jsou zcela nepouitelné, obvod PLL pak
podstatnì naruuje integritu obrazu.
Konstrukce obvodu PLL nemá ádné záludnosti, obvod je postaven na obyèejné destièce velikosti 90 × 42 mm
(obr. 12, obr. 13). IO lze bez problémù vsadit do patice.
Kapacitním trimrem se nastaví pøesná frekvence vnitøního krystalového oscilátoru. Ladicí napìtí, stejnì jako vstup
1300 MHz je dobré pøipojit stínìným kablíkem. JP4 slouí pro kontrolu funkce IO (pokud je tato kontrola
v programu zapnuta).
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Obr. 11 Obvod PLL  schéma

Obvod CPU

Obr. 10 Budiè  schéma
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Obvod CPU (obr. 14) obsahuje mikroprocesor generující data pro PLL, pamì pro uchování nastavené
frekvence a jednoøádkový alfanumerický displej. Pomocí 4 tlaèítek (obr. 15) volíme frekvenci, frekvenèní krok a
zápis do pamìti (tu je moné do patice neosadit, funkci
CPU to neovlivní). Srdcem celého obvodu je mikroprocesor firmy Atmel s programem, jeho autorem je
OK1CJH. Ten také na poádání dodá naprogramovaný
mikroprocesor. Stavba obvodu nemá ádná úskalí, funkce obvodu se pozná podle správného zobrazení na
displeji pøi zapnutém napájení. Desku je zbyteèné uvádìt, zapojení se dá snadno realizovat i na univerzální
destièce. Vzhledem k ruení je dobré desku CPU umístit ponìkud dále od signálové i vf èásti.
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PA

Obr. 12
Obvod PLL  deska
ploného spoje

Obr. 13
Obvod PLL  osazení
souèástek

Obvod PA vyuívá ji mnohokrát publikované klasické
zapojení tranzistoru BFQ68 (obr. 16, obr. 17). Tranzistor
je u nás pomìrnì drahý a tak jsem nemìl chu s ním pøíli
experimentovat. S tímto tranzistorem dosáhneme spolehlivì 1W výkonu, pøi vyím buzení i více. PA je postaven
na dvou deskách ploných spojù. První o rozmìrech
80 × 25 mm (obr. 18) obsahuje regulaèní obvod a je vytvoøena z obyèejného cuprextitu, druhá deska velikosti
80 × 35 mm (obr. 19) nese vf èást a musí být vyrobena
z kvalitního oboustranného cuprextitu, stejnì jako deska
budièe. Výkonový vf tranzistor je umístìn na této desce
ze strany spojù (obr. 20) tak, e roubem a kovovou èástí
pouzdra prochází otvorem skrz desku. Ta je ze spodní
strany pokryta celistvou mìdí. Ohrádka nedosahuje pøíli
pod desku (jen tolik, aby ji bylo mono ke spodní stranì
peèlivì pøipájet) a tranzistor je za roub pøichycen ke kvalitnímu chladièi. Deska je ke chladièi pøichycena dvìma
rouby v rozích v zemnicím poli. Ohrádka je dobøe pøipájena ke spodní (celistvé) vrstvì mìdi i k zemnící vrstvì na
horní stranì desky. Pøes tranzistor BFQ68 je umístìna
dioda D1, která snímá teplotu tranzistoru (spojit silikonovou pastou) a podle ní se v regulaèním obvodu koriguje
proud tranzistorem. Regulaèní výkonový tranzistor je pøipevnìn také na chladièi a pøes jeho tìlo je stejným

Obr. 14 Jednotka CPU  schéma

Obr. 15 Tlaèítka pro ovládání jednotky CPU
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Obr. 16 Schéma PA  vf èást
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

zpùsobem pøeklenuta dioda D4, která snímá jeho teplotu
(obr. 21). Vývody z vf èásti k regulaci jsou vedeny pøes
prùchodkové kondenzátory skrz plechovou ohrádku
(obr. 20). Cívky L mají obì 6 závitù na trnu 3 mm, cívka
v bázi je z drátu 0,3 mm, cívka v kolektoru je ze silnìjího
drátu (cca 0,8 mm). Konce cívek jsou pøed pøivedením na
prùchodkové kondenzátory protaeny skrz feritovou perlu (dutý feritový váleèek). Konstrukce nemá ádná úskalí,
zesilovaè ladíme na nejvyí výkon, trimrem P1 nastavíme kolektorový proud tranzistorem BFQ68 na cca 300 mA.
Je dobré poté trimr nahradit odpory, aby jeho pøípadná
vada nezpùsobila znièení drahého tranzistoru.

Obr. 18
PA  regulace  deska
ploného spoje

Obr. 19
PA  vf èást  deska
ploného spoje

Obr. 20
PA  regulace  osazení
souèástek

Obr. 21
PA  vf èást  osazení
souèástek

Obr. 17 Schéma PA  regulace

Závìrem
Jak jsem ji uvedl, toto zaøízení si neklade za cíl být
pøekvapivým, moderním, ani dokonalým. Cílem bylo postavit jednoduché a laciné zaøízení, které by pomohlo
k rozvoji ATV v naí republice. V tomto druhu provozu,
v mnohých jiných státech velmi rozíøeného a oblíbeného,
máme co dohánìt. Touto konstrukcí se pokouím alespoò
trochu rozbít rozíøenou pøedstavu o amatérské televizi jako
o nìèem sloitém a nedosaitelném. Jak je vidìt, vysílaè
ATV není ani sloitý, ani drahý a k pøíjmu staèí vyøazený
satelitní RX, který se dá kdekoli poøídit za nìkolik stokorun.
Skuteènì se není tøeba bát, pásmo 23 cm je tímto druhem
provozu velmi dobøe zvládnutelné i bez velkých zkueností a sloité techniky. Odmìnou nám budou nezvyklé záitky
ze spojení, která nelze jiným druhem provozu dosáhnout,
nebo jedinì díky ATV si lze s protistanicí promluvit z oèí
do oèí. Doufám, e po úspìném zvládnutí této konstrukce uvidím na obrazovce svého pøijímaèe øadu nových stanic.
Pøeji hodnì úspìchù pøi konstrukci.

Podìkování
Tato konstrukce by samozøejmì nemohla vzniknout
bez øady lidí, kteøí mi pomáhali. Pavlovi OK1PHU dìkuji
za hodiny a hodiny strávené pøed zrnící obrazovkou pøi
nekoneèném ladìní, Honzovi OK1CJH za napsání software do CPU, Fandovi OK1XFC za podnìtné nápady,
radioklubu OK1OHK a jeho èlenùm za pomoc, Michalovi
OK1HMH a Fandovi OK1XFC za pomoc s pøevádìním
mých èmáranic do zveøejnitelné podoby a hlavnì Tomáovi OK1HTV za jeho stálou podporu. Bez tìchto lidí by
tento èlánek ani vysílaè zøejmì nikdy nevznikl. Díky.
Kontakty:
Petr Voda OK1IPV: ok1ipv@seznam.cz
OK1CJH: ok1cjh@seznam.cz (naprogramovaný procesor)
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Hlasový dávaè
Jiøí Èermák, OK1FUM
Hlasový dávaè je neocenitelnou pomùckou pøi vysílání, kde zastává funkci papouka pøi vysílání periodických
relací, napøíklad výzvy do závodu, veobecné výzvy, pøípadnì i relací pøi spojení MS. Výraznì etøí síly i èas
operátora, který potom lépe stíhá dalí èinnosti bìhem
vysílání jako tøeba zápis do deníku, do pøehledu spojení,
nebo i hledání kláves na klávesnici stanièního PC (mùj
pøípad).

Hlasový dávaè je sestaven z bìnì dostupných souèástek, ploný spoj je navren do sériové kabièky. Je
osazen øeèovým procesorem firmy Jablotron VM999,
umonující zaznamenat a 20sekundovou relaci. Konstrukce je jednoduchá a zvládne ji i elektronicky ménì
zkuený amatér vysílaè.
Na obr. 1 je schéma zapojení. Základem je obvod
VM999 (nebo starí plnì komatibilní VM888). Jeho èinnost
je popsána v letáèku pøibaleném k obvodu. Obvod je ovládán logikou vytvoøenou z dvou integrovaných obvodù 4011.
Èinnost logiky je pøi základní znalosti èíslicových obvodù
zøejmá. Za zmínku stojí spoutìcí obvod s tranzistorem T1.
Do jeho báze jsou pøipojeny pøes diody a pøes RC obvod
(tvoøený R = 10k, C = M1) tlaèítka CQ a QSL. Ten vytvoøí
mírné zpodìní sputìní obvodu VM999 pro vèasnou adresaci èásti pamìti (pin A7 pro sekci QSL). Tranzistor T2
slouí ke krytí ztrát na smìovacích trimrech, které sluèují
signál z mikrofonu a z øeèového procesoru. Tento zesilovaè je napájen z KO RS. Pøi relaci z øeèového procesoru je
napájení vypnuto a tím je odpojen mikrofon od vstupu TCVRu. K ostatnímu asi není co dodat.
Vechny souèástky dávaèe jsou umístìny na ploném
spoji o rozmìru 90 × 100 mm. Motiv ploného spoje je na
obr. 2. Osazení je na obr. 3. Ploný spoj je jednoduchý a je
v nìm pouito nìkolik drátových propojek. Propojovací body
jsou oèíslovány. Body se stejnými èísly se propojí. Obvod
VM999 je vlastnì hybridní obvod, umístìný na malém ploném spoji. Ten propojíme pájecími pièkami s ploným
spojem. U obvodu musíme pøeruit spojku vývodu A7 se
zemí (viz pøiloený leták). Tlaèítka jsou pouita typu DT6
z nabídky GES Electronics. LED diody jsou nízkospotøebové, èervená pro REC a zelená pro PLAY. Ostatní
souèástky jsou bìné. Celý ploný spoj je umístìn do vhod-

Obr. 1 Schéma zapojení dávaèe
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né krabièky opatøené konektory k TCVRu a k mikrofonu. U
TCVRu je vhodné do mikrofoního konektoru doplnit +12 V
pro napájení dávaèe. Mikrofon pøipojený k dávaèi je elektretový. Vnitøek dávaèe je pro pøedstavu na obr. 4.
Nastavení dávaèe spoèívá pouze v nastavení výstupních
úrovní z dávaèe do TCVRu. Výstupní uroveò je asi 100
700 mV a odpovídá zhruba citlovosti vstupu pro elektretový
mikrofon. Vyzkoueno s R2CW a NESCOM BMT-226. Pøi
jiné citlivosti vstupu modulaèního zesilovaèe je nutné zaøadit na výstup pøísluný odporový dìliè. Trimry nastavíme
stejnou úroveò modulace z mikrofonu a z dávaèe. Buïto po-

mocí generátoru, nebo tøeba pomocí ááááááááá. Èasto
pouívané pískání do mikrofonu je na naprosto nevhodné.
Nejprve si zmìøíme výstupní výkon TCVRu pøi áááááááá
do originálního mikrofonu. Trimry nastavíme stejnou úroveò
áááááááá z mikrofonu dávaèe a z nahrávky ááááááá
z dávaèe. Tím by mìlo být základní nastavení hotovo
a mùeme dávaè zkusit na pásmu.
Obsluha dávaèe je následující. Nejdøíve nahrajeme pøísluné relace do pamìti. Pamì je rozdìlena na dvì èásti.
Èást QSL je 4 s a èást CQ je 16 s. Pokud se nepouije
èást QSL, lze vyuít celou pamì pro èást CQ, tedy 20 s.
Stisknutím obou tlaèítek REC se spustí nahrávání do
pamìti CQ. Relace se namluví pøipojeným mikrofonem, bez
stisknutého PTT a musí být dlouhá max. 16, resp. 20 s.
Úroveò hlasitosti nahrávky je øízena automaticky obvodem
VM999, ale je lepí si poslechem vyzkouet vhodnou hlasitost mluvení. Èást QSL se nahrává stisknutím QSL a obou
tlaèítek REC. Tlaèítko QSL musíme stisknout døíve, nebo
bychom si vymazali èást CQ. Tato èást musí být dlouhá
max. 4 s. Tlaèítka REC jsou dvì a jsou zapojena v sérii,
aby nedolo pøi náhodném stisku jednoho k vymazání pamìti. Relace v pamìti zùstanou i pøi výpadku napájení.
Pøi provozu tlaèítkem CQ spustíme relaci výzva
v závod, zde OK1XXX. Po ukonèení relace CQ dávaè
èeká cca 34 s a znovu spoutí CQ. Pokud nám nìkdo
na výzvu odpoví, dávaè zastavíme buï tlaèítkem STOP
na dávaèi, nebo do 34 s tlaèítkem PTT na mikrofonu pøi
odpovìdi na zavolání. Po pøedání závodních kódù ukonèíme spojení tlaèítkem QSL, a dávaè vyle potvrzovací
relaci  potvrzuji 73 OK1XXX. Potom èeká na dalí zavolání. Pokud nikdo nevolá, po 34 s spustí sekci CQ,
tedy výzva v závod . Dávaè nám spojení potvrdí a my
máme více èasu na zalogování spojení do deníku.

Obr. 2 Výkres ploného spoje

To bylo pouití dávaèe pøi závodech. Lze ho vyuít i pøi
bìném provozu pro volání veobecné výzvy. Obsluha je
jednoduchá a ji pøi prvním závodì si na dávaè zvyknete.
Díky velké úspoøe èasu si budete øíkat, e dnes to jde
nìjak pomalu i kdy budete mít rate 150.
Dávaèe pouíváme na vysílacím støedisku
OK1KLX OK6DX ve spojení s TCVRy R2CW a NESCOM
BMT226. Jeden je jetì se starím obvodem VM788, kde
je trochu jiná logika ovládání. Jeden taky dostal Olda
OK1AID ke svým ...esátým narozeninám (viz foto).
Uvedený návod je publikován na JJXWEBu na adrese www.webpark.cz/jjx v oddìlení FUMùv koutek. Tam lze
stáhnout potøebné soubory pro výrobu ploného spoje ve
formátu .lay a .bmp, tento text, popis obvodu VM999
a nìkolik fotek konstrukce. Pøeji Vem, co se pustí do stavby hodnì zdaru a hodnì úspìchù na pásmu.

Obr. 3 Osazovací výkres
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Kontakt:
Jiøí Èermák OK1FUM
e-mail: fum@centrum.cz
web: www.webpark.cz/jjx oddìlení FUMùv koutek
PR:
OK1FUM@OK0PPL
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Duplexer pro pásmo 13 cm
Tomá Mádr, OK2MTM

Úvod
Po úspìné realizaci duplexeru pro pásmo 23 cm (viz
[5], doporuèuji k prostudování), jsem se pro dalí experimentování s konstrukcí linkových TRXù pustil do duplexeru pro
nejblií vyí pásmo a to 13 cm. Po hledání vhodného návrhu jsem na internetu nael popis 13cm linkového TRXu
od Heniga DF9IC i s popisem vhodného duplexeru [6], dalí
informace o konstrukci interdigitálních filtrù pro pásma 23,
13 a 9 cm jsem nael v [1]. Tato koncepce duplexeru (pásmové propusti pro vymezení propustného pásma

Obr. 1 Principiální elektrické schéma duplexeru

kombinované s pásmovými zádremi pro dosaení izolace)
umoòuje zjednoduit i vlastní TRX. Vstupní filtr pro potlaèení zrcadlového smìování a signálù z okolních pásem a
výstupní propust pro potlaèení neádoucího vyzaøování vysílaèe mohou být jednoduí nebo zcela odpadnout.

Konstrukce
Na obr. 1 je principiální schéma, na obr. 2 geometrické
uspoøádání. Duplexer je tvoøen spojením 11 rezonátorù. Tøi
z nich jsou pouity jako vstupní/výstupní, dvakrát tøi tvoøí
pásmovou propust a oba zbývající tvoøí odlaïovaèe pro pøísluné nepropustné kmitoèty. Tìlo duplexeru tvoøí hliníkový
obdélníkový profil do kterého jsou vyvrtány potøebné otvory
a vyøíznuty potøebné závity, viz obr. 3. Jsou potøebné dva
rùzné typy rezonátorù, pro jeden duplexer jsou to 3 kusy
s délkou 28 mm pro pøipojení konektorù a 8 kusù s délkou
25,5 mm pro vlastní rezonátory. Rozmìry obdélníkového
profilu (vnitøní) a rezonátorù jsou kritické a je potøeba je dodret (prodlouení rezonátorù z 25,5 mm na 28 mm vedlo
ke sníení maximálního nastavitelného kmitoètu na 2,2 GHz
místo potøebných 2,4 GHz). Dále jsou potøeba ladicí rouby
a to nejlépe s jemným závitem (M5 × 0,5), ty se mi sice nepodaøilo zakoupit, take bylo potøeba je vyrobit, ale
nastavování se rouby s normálním stoupáním je velmi obtíné a dosaené elektrické parametry horí. Bylo by vhodné
vechny mosazné souèásti postøíbøit, nebo jinak vhodnì povrchovì upravit pro zlepení elektrické vodivosti a odolnosti

Obr. 2 Geometrické uspoøádání duplexeru

proti korozi pøechodu hliník-mosaz. Konektory jsem po dobrých zkuenostech z pásma 23 cm pouil typu N z produkce
bývalého východního Nìmecka, mimo jiné i pro jejich cenu.
Není dnes ale problém koupit konektory kvalitnìjí od renomovaných firem. Dalí monost je pouít konektory SMA a
nebo kombinaci N pro anténu a SMA pro RX a TX. Nedoporuèuji pouívat konektory BNC a to pro jejich patnou
mechanickou stabilitu.

Obr. 3 Rozmìry a vrtání hliníkového profilu

Obr. 4 Rozmìry rezonátorù
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Obr. 5 Prùchozí útlum trasy 1 v kmitoètovém rozsahu 21002600MHz

Já jsem pro mìøení pouil network analyzer HP. Dosaené výsledky jsou velmi
dobré a plnì opodstatòují mechanickou práci vloenou do konstrukce. Prùchozí útlum
v rozmezí 0,91,1 dB (íøka pásma pro pokles o 3 dB cca 14 MHz), izolace pro rozdíl
kmitoètù 35 MHz lepí ne 90 dB. Nastavování je s vhodným mìøicím vybavením
relativnì jednoduché a rychlé. Problém nastává s nastavením izolace, pøi hodnotách
kolem 90 dB a ménì je ji signál vìtinou
v úrovni umu vlastního mìøicího pøístroje
a dále je potøeba pouít kvalitní mìøicí propojovací kabely (ne RG58 apod.) s kvalitním
stínìním pro omezení pøeslechù pøímo mezi
kabely. Toto je vhodné dodret i ve vlastním
TRXu, bylo by koda pracnì získané parametry degradovat snahou o uetøení. Velmi
vhodný je napø. kabel RG223, RG142 nebo
AIRCELL. Mohu doporuèit i konstrukci TRXu
ve formì modulù pøímo pøiroubovaných
konektory na duplexer.

Dosaené parametry

Obr. 6 Prùchozí útlum trasy 2 v kmitoètovém rozsahu 21002600MHz

Obr. 7 Prùchozí útlum trasy 1 v kmitoètovém rozsahu 17 GHz

Nastavení
Pøesné nastavení je moné jenom s pouitím mìøicích
pøístrojù. Pro bezchybné nastavení je potøebný network
analyzer s dynamickým rozsahem alespoò 100 dB, nebo
spektrální generátor s tracking generátorem.
Doporuèený postup nastavování:
a) Vechny nastavovací rouby úplnì zaroubovat
a na doraz na horký konec rezonátoru.
b) Nastavení obou pásmových propustí.
c) Nastavení obou zádrí na maximální izolaci (toto
nastavení je kritické).
d) Jemné dostavení obou pásmových filtrù.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Zhotovil jsem jeden pár duplexerù podle
tohoto popisu, první mìøení provedl Jirka
OK1DCI, kterému chci tímto podìkovat, dalí mìøení jsem ji provádìl sám v laboratoøi
mikrovlnné techniky na FEKT VUT v Brnì,
za pomoci ing. Tomáe Urbance. Jednotlivé
rezonátory jsou vysoustrueny ze slitiny hliníku a pøed montáí povrchovì pøeletìny
(jemnou zabruovací pastou na automobilové laky). Konektory jsem pouil typu N
z produkce bývalého východního Nìmecka
(s trolitulovou izolací), jsou srovnatelné
s podstatnì draími od renomovaných firem. Prodlouení jejich støedního vývodu
jsem øeil naroubováním prodluovacího
dílu z mosazi, tyto konektory mají toti ve
støedním vývodu závit M2, take není tøeba
nic pájet. Ladicí rouby jsem pouil mosazné (vlastní výroby), protoe duralové nebo
nerezové se mi nepodaøilo sehnat, vhodné
je tyto rouby postøíbøit, ale i bez toho se mi
podaøilo dosáhnout následujících výsledkù:
prùchozí útlum do 0,6 dB, izolace pøes
100 dB a útlum odrazu na vech portech
lepí ne 25 dB (PSV lepí ne 1 : 1,12).
Kontakt:
PR: ok2mtm@ok0pbb
email: ok2mtm@rsys.cz

Literatura:
[1] Vollard D., DL3NQ: Schmalbadige Filter für Bänder 23 cm, 13 cm und 9 cm. UKW-Berichte
2/1977, 97106
[2] Rech W.-H., DF9IC, Thilges, J., DJ0VL: Tagungsheft VHF-UHF München 1990, 105
[3] Rech W.-H., DF9IC, et al.: Der LinkTRX III Dokumentation 1991, 4450
[4] Rech W.-H., DF9IC: Hochwertiger Duplexer für
23-cm-Band, Adacom 1991, 1018
[5] Rech W.-H., DF9IC, pøeklad Mádr T., OK2MTM,
Duplexer pro pásmo 23 cm, Sborník Holice 2001,
3638
[6] www.adacom.org
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Kontrolér rotátoru AVROT
Pavel Váchal, OK1DX
V tomto èlánku bych chtìl pouze pøedloit struèný popis jedné konstrukce. Vekeré technické detaily potøebné
pro relizaci najde zájemce na Internetu na adrese
http://www.callbook.ws.
Nejprve k èemu je taková vìc dobrá. Amatér má doma
smìrovou anténu, s kterou otáèí pomocí rotátoru. Pøi zakoupení rotátoru k nìmu obvykle obdrí ovládací skøíòku.
Ta mu umoòuje pomocí tlaèítek s anténou otáèet. Dále
má amatér doma poèítaè, který mu umoní spoèítat,
v jakém smìru se vyskytuje pro nìj zajímavá stanice. Èili
vcelku logický krok je postavit nìco mezi, co na základì
dat z poèítaèe maèká za amatéra tlaèítka ma ovládací
skøíòce tak, aby anténa sledovala tuto stanici. A to je právì zmínìný kontrolér. Rozsah pouití si kadý domyslí
sám  od automatického natáèení antény na druice pøes
závodní provoz na KV èi VKV.
Zmínìná kontrukce umoòuje souèasnì ovládat rotátory dva, jeden co otáèí anténou ve vodorovné rovinì
(azimutální) a ve svislé rovinì (vertikální). Samozøejmì je
moný provoz jen s jedním z nich. K ovládání rotátoru
(motoru) jsou v kontroléru relé, jejich kontakty se pøipojí
paralelnì k tlaèítkùm na ovládací skøíòce. Vìtina rotátorù pouívá ke zjitìní kam je anténa natoèena mìøení
napìtí na odporovém dìlièi (potenciometru) v rotátoru.
Toto napìtí se pøivádí rovnì do kontroléru a ten dle jeho
velikosti usuzuje na úhel natoèení.
Teï otázka pøipojení k poèítaèi. V souèasné dobì je nejpouívanìjí spojení pøes sériový port. Bohuel existuje celá
øada protokolù kterými programy komunikují s kontroléry (staèí se podívat do setupu nìkterých lépe vybavených
programù). Souèasná verze kontroléru podporuje protokol
pouívaný rotátory firmy M2 a rovnì tak (v rámci dostupných informací) i protokol Yaesu GS232. Pro uivatele

programu WinOrbit je k dispozici prográmek (DDE klient),
který odebírá data v programu pøes DDE a který je odladìn
pro daný kontrolér na míru. Jinak celé programové vybavení kontroléru je volné  HAMWARE, take nic nebrání
ikovným experimentovat a implementovat dalí protokoly.
Nyní pár slov k technické realizaci. Srdcem celého kontroléru je jednoèipový mikropoèítaè Atmel AT90S4433. Jeho
cena se v USA pohybovala kolem 6 USD. Ten obsahuje
ve potøebné  procesor, pamìti RAM, flash, EEPROM,
analogovì digitální 10bitový pøevodník s multiplexem, komunikaèní UART, bitové porty... Je radost s takovou
souèáskou dìlat, v jednom pouzdru je ve. Dále je souèástí konstrukce dvouøádkový LCD displej, zobrazující status
popø. dalí informace (kontrolér pracuje i bez nìj, ale toto
vøele nedoporuèuji), cena cca 200300 Kè. No a drobnosti
okolo, jako transformátor, stabilizátor, pár tranzistorù a
zmínìná relé. Mikropoèítaè je tøeba naprogramovat, k èemu ale není nezbytné pouívat profesionální programátor
(ale kdo jej má, mùe jej pouít), ve se dá relizovat doma
s pomocí PC pøes paralelní port (na zmínìné www stránce
je nejen binární program k vypálení, ale i program, kterým
lze toto vypálení provést a popis nutného hardware = konektor na paralení port, 1 odpor a pár drátù). V pøípadì
potøeby (napø. jakmile bude k dispozici nová verze programu) lze brouka kdykoliv znovu pøeprogramovat (výrobce
garantuje 1000 cyklù).
Pøi prvním startu kontroléru se provede nakalibrování na
konkrétní rotátor (jaké napìtí odpovídá jaké pozici apod.) a
toto se uloí do pamìti EEPROM, take je k dispozici pøi dalím startu. Samozøejmì tuto kalibraci lze kdykoliv opakovat.
Na zmínìné www stránce je rovnì hrubý návrh ploného spoje, fotografie konstrukce apod. Prostì ve co se
mùe hodit.

Obr. 1 Schéma zapojení
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Pøepínání antén pomocí relé
Jiøí Vaisar, OK1JVA
V loòském Holickém sborníku jsem popisoval mechanické natáèení jedné antény do vertikální a nebo
horizontální polarizace. Nyní vám popíi mnou pouívané elektronické pøepínání dvou antén do jednoho svodu.
Protoe na panelovém domì není vìtinou jednoduchý
pøístup na støechu, co jistì mnoho z vás zná a kupovat
dvakrát drahý kabel na dvì antény taky není to pravé oøechové, sestavil jsem si následující pøepínaè. Schéma
neuvádím, jeliko následující obrázek je víc ne zøejmý.

K jeho stavbì potøebujete:
 1 ks hliníkové krabièky s víèkem na vypínaèe do
vlhkého prostøedí,
 1 ks relé QN 59925 nebo QN 59926 podle ovládacího napìtí relátka 12 nebo 24 V,
 3 ks panelového konektoru PL 259 nebo konektory typu N se 4 otvory,
 cca 30 cm 50ohmového koaxiálního kablíku, nejlépe co nejslabí,
 12 ks roubkù M4 s kuelovou hlavou a matic
12 ks M4, nejlépe pokovené,
 2 ks 10 × 20 mm pocínovaného plechu S = 0,6 mm,
 2 ks roubku M3 × 5,
 nìjaký impregnaèní fujtabl.
Postup:
U pouité hliníkové krabièky* nejprve musíme nejlépe odfrézováním odstranit pøebyteèné výstupky
a vývody, které by nám pøekáely kromì vnitøního výstupku, který slouí na pøipojení zemnicího kablíku. Po
té do tøí bokù vyvrtáme otvory pro konektory PL
(Æ16 mm) nebo konektory N. Dále zhotovíme otvor pro
kablík +12 V. To podle prùmìru pouitého kablíku a to
tak, aby otvor po montái na koneèné místo u antén
smìøoval dolù. Spolu s tím vyvrtáme 3× 4 otvory pro
pøiroubování tìchto konektorù a z vnìjí strany krabièky provedeme zahloubení kuelových hlav roubkù
M4. Pak si zhotovíme 2 ks plechových proukù
z pocínovaného plechu. Ohneme je uprostøed a tím nám
vznikne úhelníèek. V jedné stranì úhelníèku vyvrtáme
otvor Æ3,2 mm v kadém z nich. Neprovrtanou stranou
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

po té tyto úhelníèky pøiletujeme u vrchu relé, kadý
z jedné strany. Tím nám vývody smìøují nahoru smìrem k víèku. Pak si zmìøíme rozteè tìchto otvorù a ve
dnu krabièky zhotovíme otvory v této rozteèi pro závit
M3. Jestlie máme toto hotovo, vsadíme zevnitø pouité konektory a pøiroubujeme je roubky.
Pak do otvorù ve dnì pøiroubujeme relátko s pøiletovanými úhelníèky. Tím máme prakticky mechanickou
èást hotovou a nyní dle obrázku zapojíme koaxiální
kablíky pro propojení konektorù a jednotlivých vývodù relátka. Stínìní pøipojujeme co
nejkratí a to hned na konektor a na relátko.
Pak na jeden vývod ovládací cívky pøipojíme
kablík, který pøiroubujeme v rohu krabièky
zemnicím roubkem. Na druhý kontakt cívky
pøipojíme kablík ovládacího napìtí. Je dobré zhotovit uvnitø krabièky na kablíku uzlík,
aby nedolo nedopatøením k utrení tohoto
kablíku z relátka. Pokud máme ve propojeno, provedeme kontrolu spojù, vyzkouíme
funkci pøepínání. Jestlie je ve OK, doporuèuji ve naimpregnovat nìjakým fujtajblem,
nejlépe asi Resistin. A to jak zevnitø, tak
i z vnìjku. V kompletu krabièky je sice tìsnìní, které by mìlo ve øádnì utìsnit, ale
mám ovìøeno, e to není na 100 %. Proto
impregnujte. A tím je vlastnì ve hotovo
a hurá s tím k anténám. Nìkde jsem èetl, e toto relátko
snese asi tak 3050 W VF výkonu, proto nedoporuèuji
pouívání vìtích výkonù.
Co se týká mìøení PSV, mìøil jsem antény pøed zapojením pøepínaèe a po zapojení. Mohu øíci, e není patrný
ádný rozdíl mezi obìmi verzemi a to jak na horizontální,
tak na vertikální polarizaci.
Moje domácí verze funguje dobøe u druhý rok a bez
nejmeních problémù. Polarizaci pøepínám ruènì pouhým pøipojením na kladné napìtí. Ale urèitì by se nala
monost, jak pomocí pøepnutí TRX do módu FM a nebo
SSB èi CW antény pøepínat automaticky. U mého TRX
Allamat 88 by byla jednoduchá monost pøipojit ovládání napø. od indikaèních LED módu TRXu. Nejlépe asi od
signalizaèní LED FM, protoe ostatní módy USB, LSB
a CW mají vìtinou shodnì horizontální polarizaci. Urèitì vak pøes tranzistor, protoe relátko bere okolo
60 mA, co by výstupy Atmelu nemusely unést. Ale to
snad nìkdy pøítì a nebo to mùe jako pøíspìvek publikovat nìkdo dalí. Na konektorech DIN jsou jetì volné
piny a v TRXu je místa dost.
Podotýkám vak, e toto je pouze námìt na automatické pøepínání, není to odzkoueno a zaruèeno.
Proto je na kadém z Vás, jestli si svùj TRX nevhodným a neopatrným zásahem pokodíte.
* Mìl jsem monost pouít krabièku, u které bylo víèko s nevyøíznutým
otvorem pro vypínaèovou kolébku. Nevím, zda se Vám podaøí takové
víèko sehnat, ale urèitì nebude problém toto víèko nahradit napø. duralovým plechem apod., pøípadnì u vyøíznutý otvor nìèím zaslepit.
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VF rozmítaè k osciloskopu
Jaroslav Klátil, OK2JI
Pøi konstrukci nového TRXu na 144 MHz jsem potøeboval pøesnì nastavit øadu filtrù a propustí. Protoe
tovární rozmítané generátory jsou drahé a amatérùm
málo dostupné, snail jsem se tento problém øeit zhotovením pøídavného zaøízení k bìnému osciloskopu,
mìøièi kmitoètu a digitálnímu voltmetru tak, jak je uvedeno na obr. 2. K mylence této sestavy mne pøivedl
èlánek z Holického sborníku 2000, kde je popsán Miliwatmetr do 500 MHz s logaritmickou stupnicí
vyuívající obvod AD8307, co je univerzální zesilovaè a detektor s moností kompenzace zesílení
v závislosti na kmitoètu.
Tento obvod jsem tedy pouil pro zesílení výstupního napìtí z mìøeného filtru a pro následnou detekci.
Zapojení zùstalo stejné jako v uvedeném èlánku, výstup je navíc opatøen ruèkovým pøístrojem, který je
cejchován v hodnotách dBm a W, viz obr. 1. Tento jednoduchý pøístroj je velmi uiteèný a uplatní se i pro
jiná mìøení v oblasti KV i VKV. Hodí se zejména jako
citlivý detektor pro rùzné vlnomìry, mìøení malých výkonových úrovní pøi nastavování smìovaèù, budièù
atd. Významnou vlastností je mìøení v dynamickém
rozsahu témìø 90 dB. Pro ty, kteøí si chtìjí toto jednoduché zaøízení postavit bude nejlepím vodítkem
èlánek v uvedeném sborníku. Pro vyí kmitoèty je
mono pouít obvod AD8313, konstrukce vak musí
být upravena.
Nastavení miliwatmetru:
1. Aripot 1K nastaven do polohy, kdy je na støedním vývodu napìtí 4 V (levá poloha).
2. Pøi zkratovaném vstupu je na výstupu B napìtí
asi 1,6 V. Na toto napìtí musí být vybrána LED
dioda, kterou je získáno napìtí pro 0 polohu
diferenciálního voltmetru (bez signálu na vstupu AD8307 je vdy na výstupu B klidové
napìtí).
3. Na vstup in.HF je pøiveden signál o úrovni
0 dBm = 223,6 mV o kmitoètu asi 10 MHz. Digitální voltmetr pøipojíme na bod B (výstup 100
mV/dB).

6. Pøívod + diferenciálního voltmetru M odpojíme
od bodu B a pomocí odporù R22, R23 a externího zdroje nastavíme max. rozsah pøístroje
pøivedením +10,5 V. Pomocí digitálního voltmetru nacejchujeme ruèkový pøístroj M tak, e
hodnotì:
10,5 V odpovídá +30 dBm
9,5 V ................ +20 dBm
8,5 V ................. +10 dBm
7,5 V ...................... 0 dBm
6,5 V ................. 10 dBm
atd...
2,5 V ................. 50 dBm
Pøístroj mùeme rovnì cejchovat pøímo pøivedením VF napìtí o známé úrovni na vstup,
pøes kvalitní atenuátor.
Protoe kadý osciloskop nemá vyvedenu èasovou
základnu a tato nemá dostateènou výstupní úroveò,
byla navrena externí základna s dobrou linearitou a
výstupním napìtím 14 V, které je dostaèující pro rozmítání napìovì øízeného oscilátoru VCO. Schéma je
na obr. 3.
Výstup základny je mono pøepínat a to tak, e
v jedné poloze je na výstupu pilové napìtí a v druhé
promìnné napìtí regulované aripotem do 14 V, co
je max. hodnota pilového napìtí. Pøepínáním je pak
mono na obrazovce a dig. èítaèi odeèítat pøesnì kmitoèet v kterémkoliv místì rezonanèní køivky. V poloze
bod vlastnì nahradíme bìící èasovou základnu plynule promìnným napìtím a lze tak ruènì proladit
celou køivku a sledovat kmitoèet. Zháecí impulzy
není tøeba na osciloskop pøivádìt, jeliko zpìtný bìh
pilového napìtí je velmi krátký a prakticky neruí sledovanou køivku. Zapojení èasové základny
i oscilátoru VCO je patrné z obrázku. VCO je tøeba
zhotovit do mechanicky pevného boxu a pøívody opatøit prùchodkami. Útlumové èlánky ve výstupu slouí
pro pøizpùsobení mìøeného objektu a dalích pøipojených zaøízení.

4. Pomocí aripotu 1K nastavíme na digitálním voltmetru úroveò 7,5 V. Pøi zmìnì vstupní úrovnì
signálu o ±10 dB se musí mìnit výstupní napìtí o ±1 V (6,58,5 V).
5. Pokud pomocí potenciometru R13 nastavíme
linearitu pøístroje tak, aby strmost køivky byla
100/dB, bude hodnotì +30 dBm odpovídat napìtí 10,5 V v bodì B.
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Obr. 1 Rozíøené zapojení miliwatmetru

Obr. 2 Typické zapojení mìøicího pracovitì
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Obr. 3 Externí èasová základna
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OptoInterface
Miroslav Linduka, OK2MLI
V pøíspìvku je struènì popsáno jednoduché zaøízení,
které slouí ke galvanickému oddìlení TCVR od zvukové
karty poèítaèe. Tento pøíspìvek si neklade za cíl podrobný popis interface. Mìl by poslouit jako moná inspirace
pro kutily jak nahradit galvanické oddìlení TCVR od poèítaèe s oddìlovacími transformátory apod.

Èinnost zaøízení je patrná ze schématu (obr. 1) a není
potøeba ji blíe vysvìtlovat. Ploný spoj a jeho osazení
jsou na obr. 2 a obr. 3. Pro nastavení se JP1 a JP2 nechají rozpojeny. Svítivé diody v optoèlenech OK3 a OK4
se pøes odpor 560 W rozsvítí napájecím napìtím a trimry
R5 a R6 se na pinech 4 optoèlenù OK3 a OK4 nastaví

Obr. 1
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polovièní hodnota napájecího napìtí. Potom se JP1 a JP2 propojí
a zaøízení je pøipraveno
k pøipojení mezi PC a TCVR. Po
pøipojení mezi PC a TCVR je jetì potøeba trimrem R12 (doporuèená hodnota 1015 kW) nastavit
základní úroveò NF signálu pro
zvukovou kartu.
Drtivá vìtina radioamatérských programù pouívá ke klíèování TCVR signál DTR ze
sériových portù COM1 nebo
COM2. V nìkterých pøípadech
(napø. PacketEngine v reimu DualPort) se pouívá i signál RTS.
Pokud je jumper JP21 rozpojen
bude TCVR klíèován pouze signálem DTR, v opaèném pøípadì
bude TCVR klíèován buï signálem DTR nebo signálem RTS.
Optoèlen OK2 lze pouít ke klíèování dalích zaøízení potøebných k èinnosti TCVR.

Obr. 2

Vem realizátorùm tohoto jednoduchého zaøízení pøeji hodnì
úspìchù a hlavnì trpìlivost pøi
nastavování potøebných NF úrovní pro zvukovou kartu. Jednoduchý recept neexistuje a chce to
trochu experimentovat.

Obr. 3

Zaèínáme s mikroøadièi AVR
Vladimír Váòa, OK1FVV
Jednoèipové mikropoèítaèe a mikroøadièe MCU se
bìnì pouívají jako základ øady konstrukcí vèetnì radioamatérských ji delí dobu. Mezi nejpouívanìjí patøí
napø. jednoèipové mikropoèítaèe vycházející z intelovské
8051, která pochází u z roku 1980. Známé jsou i mikroøadièe PIC od Microchipu ale i dalí typy rùzných výrobcù.
Tyto jednoèipáky jsou pøi své práci øízeny programem,
který je uchováván v jejich vnitøní pamìti EPROM, novìji
i pamìti Flash. K uloení programu do takové pamìti se
pak obyèejnì pouívají programátory, jejich èinnost je
zaloena na paralelním pøístupu k vnitøní programové
pamìti jednoèipáku. Ta je umonìna tím, e jeden pin
jednoèipáku slouí jako vstup vnitøního pøepínaèe, který
k pinùm (ke kterým jsou v bìném provozu pøipojeny I/O
piny portù) obvodu pøipojí vývody vnitøní pamìti a naopak
odpojí tyto piny obvodu od portù. K pøepnutí do reimu
paralelního programování je vìtinou potøeba pøivést na
pøísluný pin øídicí vnitøní pøepínaè vìtí napìtí, cca 12 V.
Je zøejmé, e pøi takovém programování musí být jednoèipák v patici programátoru, mimo vlastní aplikaci. Toté
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platí pøi jakékoli zmìnì programu. Proto je práce
s takovými obvody zdlouhavá a èasovì nároèná.
K usnadnìní a zrychlení vývoje aplikací s jednoèipáky
se objevují typy, které lze naprogramovat, ani jednoèipák
opustí desku s aplikací. Mezi významné pøedstavitele MCU
umoòujíci ISP (In System Programming) patøí i øada AVR
firmy ATMEL. Jde o 8bitové MCU dobøe propracované architektury RISC a s výpoèetním výkonem vìtím (a 12×),
ne dosud pouívané obvody, pøi stejném kmitoètu krystalu. Obvody této øady jsou ji dostupné i v maloobchodním
prodeji a zaèínají se objevovat i v amatérských konstrukcích. Pøi publikování nìkterých konstrukcí vak autor
neuvolní pouitý program s tím, e uveøejní adresu, na které
si lze objednat naprogramovaný jednoèipák. Ostatnì se to
objevuje i u jiných konstrukcí, ne jsou konstrukce s AVR.
Týká se to i známého PR modemu PICPAR s PIC16F84.
Øada konstruktérù by ale chtìla mít své zaøízení zcela pod
kontrolou, mít zdrojový kód MCU a mít monost v nìm provádìt vlastní úpravy a samozøejmì si ho i sami
naprogramovat èi pøeprogramovat.
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Na Internetu jsem objevil i nìkolik konstrukcí
PR modemù s AVR MCU, a to vèetnì komentovaných zdrojových kódù v asembleru AVR. Je to 9k6
FSK modem od G4XYW a G8ECJ s AT90S1200
(cena cca 65 Kè) a 1k2 AFSK modemu od N2RVQ
s AT90S2313 (cena cca 105 Kè).
Firma ATMEL navíc vyrábí jetì dva typy s jádrem x51 a pamìtí Flash, které umoòují ISP, take
napø. typ AT90S8252 s 8 kB programové pamìti
mùeme pouít k modifikaci zapojení modemu
TNC51 atd. Pøitom AT89S8252 je pinovì kompatibilní s AVR AT90S8515 (a na úroveò RESETu).
Pokusím se proto velice struènì v tomto èláneèku
seznámit pøípadné zájemce s prací s AVR MCU.

Programování
Máme-li k dispozici ji pøeloený program pro
pøísluný AVR MCU, potøebujeme obsah pøíslu- Obr. 2
ného souboru nacpat do programové pamìti
MCU. K tomu potøebujeme nìjaký programátor ISP, který
je pøipojen k PC a na druhé stranì komunikuje s AVR MCU
pomocí tøí signálù MISO, MOSI a SCK (a jetì RESETu).
Mùeme pouít nìkteré z mnoha jednoduchých zapojení
publikovaných na Internetu vèetnì pøísluných obsluných
programù na PC. Tyto programy existují pro DOS, Win-

dows i Linux. Jako pøíklad takového velice zdaøilého programu pro Windows i Linux lze uvést PonyProg, který lze
stáhnout z jeho domovské stránky http://www.LanOS.com.
Existuje k nìmu i sluná dokumentace a monost práce
programu v øadì jazykù vèetnì èetiny a sloventiny. Kromì AVR umí naprogramovat (pøes pøísluný interface) i
jiné typy MCU jako PIC, nebo EEPROM s I2C atd. Pro
informaci uvádím na obr. 1 a obr. 2 interface pro programování MCU AVR pøi komunikaci s PC pøes sériový èi
paralelní port PC ve spolupráci s PonyProg. Dalí informace lze najít napø. na http://www.hw.cz.
Dalí moností je pouít profesionální programátor
podporovaný vývojovým SW firmy ATMEL. Vývojovým SW
firmy ATMEL je AVRstudio, které je zdarma k dispozici na
webu ATMELu www.atmel.com a rovnì na jejich CD, které si lze rovnì zdarma na této stránce objednat. Toto CD
mi pøilo v pomìrnì krátké dobì po objednání od nìmecké firmy CODICO z Percholdsorfu, která má zastoupení
pro ATMEL.

Obr. 1

Obr. 3
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AVRstudio je naprosto dokonalé vývojové integrované prostøedí obsahující
atmelovský AVR assembler a umoòující
do AVRstudia integrovat i vyí jazyky jiných výrobcù SW. Na webu i CD ATMELu
je publikována i spousta aplikaèních listù
s rùznými zapojeními i zdrojovými kódy
v ASM èi C. V aplikaèním listu AVR910 je
podrobnì popsána funkce a pøíkazy ISP
i zapojení AVR ISP programátoru podporovaného AVRstudiem. Z tìchto dùvodù
jsem pro práci s AVR navrhl a pouívám
programátor, který je s AVR ISP programátorem kompatibilní (obr. 3, orb. 4 a orb. 5).
K aplikaènímu listu AVR910 patøí i soubory
AVR910.ASM a AVR910.hex s obsahem
programové pamìti AT90S1200.

Obr. 4

Obr. 6

102

TECHNIKA A KONSTRUKCE

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Dalí, co potøebujeme pro práci s AVR, chceme-li vytváøet vlastní programy, je nìjaký
kompilátor generující kód pro AVR. Kromì ji
zmínìného AVR assembleru od ATMELu je napø.
FREE ASM od IAR. Na webu èi CD ATMELu najdeme i odkazy na producenty SW pro vývoj
programù pro AVR. Najdeme zde nìkolik kompilátorù C, napø. pro nekomerèní uití FREE
AVR-GCC www.afreaks.net, PASCAL od e-lab na
www.e-lab.de, jeho demoverze pracuje do 160
pøíkazù ve zdrojovém kódu, èi nìkolik BASICù,
napø. Bascom na www.mcselec.com, jeho demo
umoní naprogramovat a 2 kB pamìti Flash atd.
Obr. 5

Obr. 7

Startkit
Pro seznámení se s AVR
MCU a vývoj rùzných zaøízení
s tìmito MCU jsem navrhl a realizoval jednoduchou základní
desku s AT90S8515 (obr. 6,
obr. 7 a obr. 8).
Kromì vlastního MCU a 5V
stabilizátoru obsahuje ji jen
konektory pro vyvedení signálù ètyø 8bitových portù PORT A,
PORT B, PORT C a PORT D
s pøipojenými pull-up odpory,
krystal s kondenzátory, tlaèítko
reset s resetovacím obvodem,
konektor pro ISP a MAX232
s CANON9 pro pøípadnou komunikaci aplikaèního programu
po RS232 (AVR v sobì mj. obsahují i UART). Protoe instrukèní soubor AVR øady je u
vech typù základní øady stejný (ovem s respektováním
poètu portù èi vybavení perifériemi), mùeme si na tomto kitu
vyzkouet i zapojení a programy pùvodnì urèené pro jiné
AVR MCU, ne je AT90S8515.
Pro nekomerèní pouití dávám
podklady (soubory pro EAGLE)
volnì k dispozici, stejnì jako
u kitu s FPGA. Toté platí i
o kitu s ISP MCU AT89S8252
s jádrem x51. Dá se programovat mj. i stejným programátorem jako AVR MCU a i
s pouitím AVRstudia. Protoe
se jeho zapojení lií jen resetovacím obvodem, uvádím zde ji
jen jeho schéma na obr. 9.

Obr. 8
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Obr. 9

Moderní radioelektronika
Publikace shrnuje v úvodní èásti teoretické základy radioelektroniky, pøièem se zamìøuje pøedevím na problematiku determinovaných a náhodných signálù. Dále podrobnì
probírá analogové a digitální modulace, zdrojové a kanálového kódování a vímá si i otázek multiplexování. V dalích
kapitolách se zabývá pasivními a aktivními elektronickými
prvky a nejdùleitìjími radioelektrickými obvody, a to hlavnì zesilovaèi, smìovaèi, oscilátory, modulátory a demodulátory. Pozornost je zde vìnována i sloitìjím subsystémùm,
pøedevím fázovým závìsùm a syntezátorùm frekvencí.
Zbývající èást knihy je zamìøena na aplikace radioelektroniky v oblasti pozemské i druicové vysílací i pøijímací techniky. Dùraz je vìnován digitálnímu rozhlasovému vysílání
(DAB), digitálnímu televiznímu vysílání (DVB), podrobnì se
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potom probírají systémy pozemní mobilní komunikace 
zejména radiotelefony, bezòùrové telefony a pagingové
systémy. Zvlátní kapitola je vìnována i otázkám softwarové radiotechniky (softwarového rádia).
Publikace vychází ve druhém, podstatnì pøepracovaném vydání, v nìm je kladen dùraz na rychle postupující
digitalizaci vech radiokomunikaèních prostøedkù. I kdy
v úvodní èásti pøináí elementární teoretické poznatky,
hlavní její tìitì spoèívá v popisu a øeení technických
problémù radioelektroniky, vèetnì konkrétních návrhù
radioelektronických obvodù, subsystémù i systémù.
rozsah:
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autor:
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Programovatelná hradlová pole FPGA
Vladimír Váòa, OK1FVV
Programovatelné souèástky a zejména hradlová pole
jsou velmi dùleité prvky dnení elektroniky. Díky nim si
kadý mùe vyrobit vlastní zákaznický integrovaný obvod itý pøesnì na míru dané aplikaci s minimálními
náklady. Kdy ale sledujete èeské odborné èasopisy (jak
papírové tak i elektronické),tak zjistíte e vyuití tìchto
souèástek u nás je mnohem mení ne by si zaslouily.
Urèitou výjimkou je pomìrnì rozíøené pouívání YAM
modemu od Nica, IV3NWV.Tento modem, publikovaný
napø. ve Sborníku pøíspìvkù HOLICE '98 je zaloen na
FPGA firmy XILINX. FPGA od XILINXu jsou základem
i dalích konstrukcí jako napø. FSK/AFSK BayCom modemu který se k PC pøipojuje pøes USB rozhraní, stejnì
jako 76,8 kbit/s modem od Thomase HB9JNX.
Tímto pøíspìvkem bych chtìl informovat èeské radioamatérské konstruktéry o tom, jak snadné je s tìmito
obvody pracovat a pouívat pøitom FPGA v cenì cca 1 $
èi cca 2 $ .

Trocha teorie
Realizaci logických funkcí èíslicovými obvody sloenými z hradel, klopných obvodù, popø. i doplnìných
pamìtmi RAM, PROM, EPROM apod., zná kadý konstruktér, stejnì tak ví o monosti realizovat tyto funkce
programovì pøi pouití jednoèipù jako je napø. PIC16F84,
klony 8051, AVR a dalí. Výhodou pouití jednoèipákù
jsou jednoduchá zapojení, funkce se realizuje programovì. Nevýhodou je nutnost nauèit se vytvoøit software pro
pøísluný typ MCU a dále to, e takto realizované obvody
jsou pomalejí, ne pøímo vytvoøené hardwarovì (pøi stejné technologii). Výhody obou pøístupù jsou slouèeny do
FPGA. Je to rychlý hardware, ale dá se programovat.
Pokud vás zajímají podrobnosti, jak to vlastnì pracuje,
pøeètìte si tøeba èlánek Nebojte se FPGA na
http://www.hw.cz. Pro jednoduchost si mùeme pøedstavit, e FPGA je integrovaný obvod sloený z nìkolika
desítek bunìk. Kadá z bunìk je vlastnì zapojení vytvoøené z hradel a klopných obvodù. Má nìkolik vstupù
a výstupù. Dále má nìkolik dalích pomocných vstupù.
Logické úrovnì na tìchto pomocných vstupech urèují, jak
se tato buòka bude chovat. Tyto pomocné vstupy kadé
buòky jsou pøipojeny k výstupu pamìti, která je rovnì
souèástí obvodu. Je zøejmé, e obsah této pamìti urèuje
chování bunìk. Buòky jsou vzájemnì propojeny logickými propojkami a obdobnými propojkami jsou pøipojeny
k pinùm obvodu. Rovnì tyto propojky jsou ovládány logickými úrovnìmi uchovávanými v pamìti. Take obsah
této pamìti urèuje, jak se FPGA chová navenek. Zmìna
obsahu pamìti zpùsobí, e se pak FPGA chová jako úplnì jiný obvod. Naprogramování FPGA tedy není nièím
jiným, ne naplnìní této pamìti vhodným obsahem. Protoe buòky i propojky jsou sloené jen z hradel a klopných
obvodù, je výsledkem hardwarový obvod, tj. je rychlý
a navíc je programovatelný.
Výe zmiòovaná pamì v FPGA firmy XILINX je typu
RAM, tj. po pøipojení k napájení se musí naplnit poadovaným obsahem  nakonfigurovat buòky a propojky.
Uivatelé modemu YAM toto dobøe vìdí. Výhodou je moSborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

nost témìø nekoneènì krát zmìnit obsah této pamìti,
nevýhodou nìkdy mùe být nutnost po kadém zapnutí
znovu provádìt konfiguraci, mít FPGA pøipojený k PC.
Tato nevýhoda odpadá u FPGA konkurenèní firmy
ALTERA, která v FPGA pouívá pamìti EEPROM. Zaruèuje vak jen 200× pøeprogramování.

Praktické pouívání FPGA ALTERA
Pøed rokem jsem byl poádán, abych externì vyuèoval
na SPE v Jeèné ul. v Praze a uèil studenty tøetích roèníkù
programovat FPGA Altera. Pro pøípadné zájemce z øad
svých studentù a dále radioamatérù jsem vytvoøil dále popisovaný jednoduchý kit. Spolupracuje s vývojovým
software firmy ATMEL, který je pro studijní, nekomerèní,
úèely volnì k dispozici na http://www.altera.com v tzv. ALTERA UNIVERSITY a dále i na CD ALTERA Digital Library,
který po vyplnìní formuláøe na webu firma ALTERA zdarma zale (CD mi pøilo za 10 dní). Na webu èi CD najdete
i podrobný popis vech výrobkù této firmy a aplikaèní listy
k jejich obvodùm.

Pouité FPGA a programátor
Jde o nejjednoduí typy z dnes ji zastaralé øady
3000, EPM 3032 èi pinovì kompatibilní EPM3064. Výhodou je velmi nízká cena. Tyto obvody jsem získal
u èeského zastoupení firmy ALTERA, co je praská firma EBV Elektronik s. r. o., V Holeovièkách 29, Praha 8.
Jeho zapojení ukazuje obr. 1.

Obr. 1
Význam pinù je zøejmý  GND a VCC je napájení 3,3 V,
TDO, TCK,TMS a TDI jsou signály, pouívané pøi programování tohoto obvodu  pøipojení k JTAG interface, kterým
v naem pøípadì bude ByteBlaster ekvivalentní zapojení. Jeho zapojení, rozloení souèástí i jednostranný spoj
jsou na obr. 2, obr. 3 a obr. 4.
TECHNIKA A KONSTRUKCE
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Obr. 2

Obr. 3
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Stabilizátor na desce programátoru je typu 78L05,
odpory v signálových cestách mají hodnotu 68 a 100
ohmù, pull-up odpory, pøipojené vdy jedním koncem na
+5 V mají hodnotu 2k2. Konektor 25pin CANON slouí
k pøipojení k LPT portu PC, 10pinový konektor k zaøízení
s obvodem FPGA Altera.

Pokusná deska, StartKit
Pøi popisu významu pinù FPGA Altera EPM3032
a EPM3064 jsem se nezmínil o tìch podstatných, oznaèených I/O. Jsou to piny, které mùeme libovolnì pouít
jako vstupní èi výstupní naeho, námi navrhovaného zákaznického obvodu. V praxi vìtinu nezapojíme
a zùstanou volné. Na pokusné desce, obr. 5, obr. 6 a

obr. 7, jsou tyto uivatelské piny pøipojené ke konektorùm
slouícím k pøipojení nìjakých periferií. Mám na mysli rùzné zdroje signálu jako pøepínaèe, konektory pro pøípadnou
spolupráci napø. s PC, vstupní zesilovaèe atd. a k výstupu
na LEDky, do PC, k spínacím tranzistorùm atd.
Na desce je jetì stabilizátor +3,3 V pro vlastní FPGA
ALTERA a stabilizátor +5 V pro zbylou èást kitu. Kromì
toho jetì pull-up odpory 10k mezi +5 V a I/O piny FPGA.
Potom jetì konektor pro pøipojení k programátoru. Na
desku jsem dal i integrovaný krystalový generátor. Pouívám typy ze starých PC motherboardù s kulatým
kmitoètem, napø. 20 MHz. Je tam pro strýèka Pøíhodu,
tøeba kdy budu programovat hodiny nebo mìøiè kmitoètu. U kombinaèních obvodù ho pochopitelnì nebudu
potøebovat.

Obr. 5
Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

TECHNIKA A KONSTRUKCE

107

Návrháøský SW a zkuenosti s FPGA
Pro vývoj pouijeme zdarma dostupný MAX+plusII
verze 10. Na CD èi webu ALTERA je k dispozici i uivatelská pøíruèka v PDF. Pouití programu pracujícího pod
Windows nebo Linuxem je ale velice intuitivní. K jeho
plné funkènosti je po instalaci tohoto programu pouít
licenèní textový soubor, který zdarma obdríme e-mailem po vyplnìní formuláøe na webu firmy ALTERA, v èásti
ALTERA UNIVERZITY. Kromì obvyklých údajù musíme
vyplnit i 8místné èíslo naeho HD, ve formátu hex (získáme ho napø. po pouití pøíkazu DIR v pøíkazovém èi
DOSovém reimu PC).
Pouití programu je pak jednoduché. V grafickém
reimu nakreslíme schéma, vstupním a výstupním pinùm námi navrhovaného obvodu pøiøadíme èísla pinù
obvodu FPGA a potom celý projekt necháme pøeloit
kompilátorem, který je souèástí tohoto SW. V pøípadì,
kdy ji nebude hlásit ádné chyby, spustíme reim programování a po jeho ukonèení ji máme vlastní,
zákaznický obvod. Pøi kreslení námi navrhovaného obvodu pouíváme knihovny, které jsou souèástí
nainstalovaného SW. Mj. obsahuje i knihovnu, která
obsahuje i modely TTL, tj. napø. 7400, 7490 atd. Zámìrnì píi modely, protoe s TTL to nemá nic
spoleèného kromì ekvivalentní funkce, ale s vyím
mezním kmitoètem. Zajímalo mì, jak vysoko bude
FPGA pracovat a tak jsem namaloval a naprogramoval schéma mìøièe kmitoètu. Pouil jsem modely 7490,

Obr. 6
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7475, 7447 atd., tj. nakreslil si schéma 8místného
mìøièe tak, jak se bìnì pouíval v dobì poèátkù TTL
a kdy dosahoval tak 25 a 30 MHz. V provedení FPGA
pracoval nad 220 MHz.
Kromì grafického návrhu mùeme pouívat i návrh
pomocí jazyka VHDL. Pak se vytvoøení programu bude
trochu podobat psaní programu, tak jak jsme zvyklí, tj.
napsat text zdrojového kódu, pøeloit, naprogramovat atd.
Nicménì v øadì pøípadù vystaèíme s grafickým editorem.
Ostatnì i program pro modem YAM není nic jiného, ne
schéma, sloené z hradel a klopných obvodù.
Vytvoøení programu pro FPGA tak lehce zvládají
i studenti SPE, kteøí mají jen základní znalosti
z èíslicové techniky. Pro jejich seznámení s prostøedím
programu MAX+plusII jsem sepsal jakousi kuchaøku
 25 stránek textu ve Wordu. Pro pøípadné zájemce
z øad radioamatérù je pro nekomerèní pouití volnì
k dispozici, stejnì jako soubory brd, sch a LBR programu EAGLE verze vyí ne 4.0 obsahující podklady
pro výrobu spojù a schémata programátoru i STARTKITU. Protoe dohromady (jako soubor ZIP) má délku
937 kB, nedal jsem ho do BBS PR. Pøípadným zájemcùm polu e-mailem (mùj je vladvana@atlas.cz),
s pøípadným uveøejnìním na webu (napø. bude-li nìjaký v souvislosti s Holicemi) souhlasím (pøi uvedení
autora). V pøípadì, e mi zbude trocha èasu a s dalími
mými konstrukcemi dám tento soubor s FPGA na web,
dám na PR odkaz na tuto stránku.

Obr. 7
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Jak za víkend na AO-40
Vaek Valenta, OK1VVT
Je to pøiblinì rok, co jsem se na mikrovlnném setkání
setkal s Mirkem OK2AQK a popovídali jsme si o vyhlídkách nejnovìjí druice AMSAT AO-40. Ji tehdy bylo
témìø jisté, e na ádném pásmu, které mám k dispozici
ji signál této druice neuslyím. Rozhodl jsem se tedy
pro stavbu pøijímaèe pro pásmo 13 cm a protoe èlovìk
je od pøírody v podstatì líný tvor hledal jsem cestu nejmeního odporu. Do ruky se mi dostalo nìkolik tehdy jetì
funkèních MMDS konvertorù, které pracují v blízkém pásmu cca 21002300 MHz. To ji je jen cca 100 MHz od
poadovaného kmitoètu a bylo rozhodnuto. Na internetu
jsem zaèal hledat jestli se ji podobnou cestou nìkdo
nevydal a mìl jsem tìstí. Na stránkách Fernanda CX6DD
http://chasque.chasque.apc.org/franky/mmdseng.htm
jsem narazil na úpravu konvertoru MMDS od výrobce
California Amplifiers, který se vzhledovì shodoval
s v Èeské republice bìnì pouívaným konvertorem stejného výrobce a lidovì oznaèovaným jako vrták. Zde jsem
pochytil nìkolik klíèových informací jako je dìlicí pomìr
ve fázovém závìsu a informace o tom, co je pøi úpravì
klíèové a bylo vyhráno. Take jsem nevydrel a ze støechy jsem demontoval v té dobì jetì funkèní televizní
anténu a zaèal laborovat. Díky rozliènému pøidìlování
kmitoètù v rùzných regionech je bohuel pùvodní konstrukce mírnì odliná, pøesto bych ji vak povaoval za
jednoduí ne v pùvodním pøípadì. V naich konèinách
se toti bìnì vyskytuje typ 130332, kterých se mi dostalo do ruky hned nìkolik kusù. Parametry udávané
výrobcem jsou pro úpravu více ne pøíznivé a z hlavních
vyberu napøíklad:
pùvodní vstupní kmitoèet ...... 21002300 MHz
kmitoèet LO .......................... 1950 MHz
výstupní kmitoèet .................. 150350 MHz
umové èíslo ......................... 1,7 dB
Ostatní parametry jsou dostupné v katalogovém listu
výrobce na jeho www stránkách na adrese:
http://www.calamp.com/pages/pb_part.php?prt_id=10
Z uvedených údajù je patrné, e celá úprava je zaloena na vhodné zmìnì LO tak, aby pøijímaný signál
z druice AO-40 padnul do nìkterého z radioamatérských
pásem. Jak je také vidìt, nabízí se tu hned dvì monosti
a to je pouití s mezifrekvencí v pásmu 2 m nebo
s mezifrekvencí v pásmu 70 cm. Jak jsem ji v úvodu
nastínil, jsem v podstatì líné povahy, a tak jsem si na první pokus vybral cestu nejmeního odporu, kterou je pásmo
70 cm. V následující tabulce nastíním zmìny poadovaných kmitoètù a jejich rozdíly:
nový vstupní kmitoèet ....... 24002401 MHz ..... zmìna +100 MHz
nový kmitoèet LO .............. 1968 MHz ................. zmìna +18 MHz
nový výstupní kmitoèet ..... 432433 MHz ........... zmìna +82 MHz
Je tedy zøejmé, e úprava LO bude na poadovaném
kmitoètu jen symbolická a v praxi to znamená ukrábnutí cca
1mm na pøipraveném krabacím meandru oscilátoru a výmìnu krystalu. Kmitoèet krystalu lze spoèítat podle vzorce
Flo = 256 . Fk
kde Flo je kmitoèet lokální oscilátoru a Fk kmitoèet krystalu. Pùvodní krystal o kmitoètu 7,617 188 MHz jsem
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nahradil krystalem vyrobeným na zakázku v Hradci králové s kmitoètem 7,687 500 MHz. Výpoèet pro pásmo 2 m
je obdobný a krystal vychází na 8,812 500 MHz, ale pøi
takové zmìnì kmitoètu LO se objevují jetì problémy
s propustí za oscilátorem, která je dostateènì selektivní
a LO o kmitoètu 2256 MHz ji nepropustí. Dalí teoretické úpravy jsou ve zmìnì kmitoètové propusti z mikropáskù
za vstupním pøedzesilovaèem, ale praxe ukázala, e je
dostateènì iroká a kmitoèet 2400 MHz jetì výraznì
neoøízne. Obdobné je to s výstupní propustí, která je dostateènì iroká jak pro 2 m tak pro 70 cm.
To by bylo, co se teoretických informací týèe, pravdìpodobnì ve a nyní k praktickému postupu, jak na úpravu.
Pøedevím je tøeba zkontrolovat typ MMDS, protoe nemusí být shodný s popisovaným typem a oscilátor mùe
kmitat na jiném kmitoètu. Dále je tøeba mít pøipraven krystal o poadované hodnotì, kterou si podle výe uvedených
informací mùete upravit pro zaèátek pásma napøíklad
na 433 èi 145 MHz. Je vhodné být vybaven také èítaèem
alespoò do 3 GHz, ale praxe mì utvrdila, e to není pro
pásmo 70 cm nutnost! Zdroj napájecího napìtí je samozøejmostí a jako poslední pøístroj je klasický voltmetr pro
kontrolu zavìení LO.
Jako první je kompletní demontá desky souèástek
z kovového pouzdra vlastního konvertoru, která je pøipevnìna nìkolika roubky a na vstupu a výstupu
pøiletována ke konektorùm. Po odletování a odsátí jde
deska bezpeènì vyjmout z krytu a zjistíme, e na zadní stranì je pøiletován pouze vlastní krystal. Pokud jste
vybaveni mìøením kmitoètu v øádu GHz, mùete krystal vyjmout a pøeruit smyèku fázového závìsu podle
obrázku a na varikapu nastavit napìtí 3 V jako støed
ladicího napìtí. Pokud takto vybaveni nejste a pøecházíte na pásmo 70 cm, staèí jen podle obrázku
ukrábnout meandr v oscilátoru cca o 1 mm a tím celá
úprava konèí. U mezifrekvence v pásmu 2 metrù je to
sloitìjí, protoe je tøeba upravovat meandr jak u tranzistoru tak u varikapu. A dále je tøeba upravit èi pøemostit
výstupní filtr z oscilátoru, který kmitoèet o cca 300 MHz
vyí ji bezpeènì filtruje. Já pøi jedné z dalích úprav
pouil pøeklenutí pomocí kapacity cca 1 pF. Nyní je tøeba vletovat nový krystal a ovìøit, e se závìs posadil
na správný kmitoèet a vyzkouet jestli jej dokáe i udret. Jednoduchou zkoukou je mìøení ladicího napìtí,
které se mùe pohybovat v rozmezí cca 06,5 V. Pokud namìøíte hodnoty kolem 2,53,5 V, je
pravdìpodobnì oscilátor na svém kmitoètu a mùete-li
mìøit je mono si to ovìøit èítaèem.
Napìtí na mezích rozmezí svìdèí o rozladìní oscilátoru a je tøeba hledat problém v nedostateèném èi
pøíliném krabání. Opìt pozor u pásma 2 m, zde je tøeba ukrábnout cca 1,5 cm na obou èástech oscilátoru
jinak budete trvale s kmitoètem LO nízko. Tím je celá
úprava hotova a mùete konvertor otestovat na laboratorním zdroji signálu èi pøímo na signálech z AO-40
(Pozor na moný ofset kmitoètu ±50 kHz). Ten je pøi pouití originální antény dostateènì èitelný nad umem i
pro nìkteré SSB signály.
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Celou úpravu zvládne i zaèínající radioamatér v oblasti
mikrovln s bìnou znalostí chování VF v oblasti mikrovlnných pásem a myslím, e i u prvního zaøízení to
musí za odpoledne zvládnout. Jako uplink, je moné pouít jak signál v pásmu 70 cm tak
signál z 23 cm, který jsem vyuil pro
poslech vlastních signálù. Stabilita oscilátoru mì osobnì

mile pøekvapila, protoe dlouhodobì se pohybuje do
50 kHz a po vytemperování a ustálení cca do 10 kHz za
hodinu co je i pro CW spojení dostaèující. Hodnì
úspìchù v práci a naslyenou na pásmu. Detailní fotografie úprav na 2 m i 70 cm
naleznete na stránkách serveru www.satelit.cz.

Antény  encyklopedická pøíruèka, 2. vydání
Kníka zaplòuje dlouholetou mezeru v èeské
odborné literatuøe. Od posledního vydání souborné publikace o anténách uplynulo ji témìø
dvacet let. Mladí generace odborníkù si musí
opatøovat informace o nejnovìjím stavu anténní techniky v zahranièní literatuøe, její specializované tituly se v tuzemských knihovnách
objevují jen zøídka a cena dovezených originálù pøedstavuje nemalé èástky. Na Internetu lze
sice získat øadu informací ale ve znaènì roztøítìné formì a samozøejmì cizojazyènì. Anténáøská encyklopedie je pokusem o moderní
pøístup k technickým informacím formou encyklopedické pøíruèky, která dovoluje rychlou
orientaci po oboru a souèasnì podává
v dùleitìjích heslech i podrobnìjí informace o problematice. Poslouí jako základní
zdroj informací nejen pro odborníky speciali-
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zované v oboru antén, ale i pro irí technickou
veøejnost vèetnì velké rodiny radioamatérù,
kteøí zde naleznou odpovìdi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené
s komunikací na KV, VKV a UKV. Vdy právì
radioamatéøi se celosvìtovì zaslouili o vznik
celé øady modifikací základních typù antén.
Vìtina hesel je doplnìna pøíslunými obrázky, jejich poèet je znaènì vìtí ne je bìné
u encyklopedií. Tím se dílo blíí spíe odborné
pøíruèce.
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Úpravy spektrálního analyzátoru S53MV
Martin Èihák, OK1UGA

Úvod
Pøi stavbì spektrálního analyzátoru S53MV podle [1]
jsem se setkal s øadou problémù, které mì nakonec donutily pøedìlat vìtinu modulù v mezifrekvencích 70 a
10,7 MHz. Zásadním problémem se ukázalo být pouití
miniaturních cívkových tìlísek. Ty sice lze snadno koupit
napøíklad v GES-Electronics, ale pouitá jadérka jsou
velmi køehká a po nìkolika protoèeních praskají. To
v zásadì znemoòuje jakékoliv delí laborování. Proto
jsem se rozhodl celý mezifrekvenèní zesilovaè a filtry postavit znovu za pouití osvìdèených komponentù. Na
místì vech cívkových tìlísek jsem pouil oblíbené Pardubické kostøièky.
Dalí problémy byly zpùsobeny nekvalitní dokumentací  zcela chybìly navíjecí pøedpisy cívek. Mìl jsem
k dispozici pouze údaj o indukènosti. V mém popisu jsou

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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vechny navíjecí pøedpisy uvedeny. Uvedena jsou rovnì jména souèástek a osazovací pøedpisy, které
v pùvodní dokumentaci rovnì chybí. Domnívám se, e
leckomu by se mohly mé zkuenosti s konstrukcí hodit
a proto vznikl tento popis.

Tøetí smìovaè
Kromì pouití miniaturních cívkových kostøièek byl
hlavní problém v zakmitávání vstupního zesilovaèe
osazeného dvoubázovým FET tranzistorem BF998.
Bylo sice moné najít nastavení, kdy zesilovaè fungoval, ale nastavení bylo nestabilní. Navíc byla
v pùvodním zapojení cívka L2 zatlumená odporem cca
1k. Pravdìpodobnì mìl se zakmitáváním problémy i
autor. Toto zatlumení vak zbyteènì degraduje vlastnosti filtru.

Proto jsem na první stupeò pouil
MMIC MAR8. Tento obvod se vyznaèuje
vysokým ziskem, nízkým umem
a relativnì vysokým IP3. Zapojení je naprosto stabilní a funguje velmi dobøe.
Obvod L2, C6 a C12 ji není nutno zatlumovat a tím dosahujeme lepí
charakteristiky filtru 2 MHz.
V pùvodním zapojení mìl tento filtr
íøku 4 MHz. Takovou íøku lze sice
pouít, ale vlivem znaènì nadkritických
vazeb se neúmìrnì zvìtuje útlum filtru a nastavení rovné propustné
charakteristiky filtru je velmi obtíné.
V praxi jsem nakonec zjistil, e kvalitní
osciloskop (u mì BM566 nebo M221)
bez problémù zpracuje i uí stopy vytváøené filtrem irokým jen 2 MHz.
Zbytek zapojení jsem ponechal tak, jak
byl v originálu.
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Za filtrem následuje smìovaè s jedním dvoubázovým
FET tranzistorem BF (KF) 981. Toto je podle mého názoru nejslabí místo popisovaného analyzátoru.
Intermodulaèní odolnost tohoto stupnì jistì není vysoká
a obávám se, e právì tento stupeò limituje dynamický
rozsah celého pøístroje.
Schéma, osazovací plán a DPS je na obr. 1, obr. 2 a obr. 3.

Filtr 800 kHz
V tomto filtru byla chyba v zapojení obvodu L4.
V pùvodním zapojení toti chybìl C39 a nebyl tedy uzavøen rezonanèní obvod tvoøený cívkou L4. Navíc vazební
kondenzátory C5 a C8 mìly pøíli malou hodnotu. Proto
byl útlum filtru tak veliký, e jej nebylo moné dorovnat ziskem tranzistoru T1. V pùvodním zapojení byl na místì T1
pouit BFR96. S tímto typem tranzistoru ale nemám
v poslední dobì pøíli dobré zkuenosti a proto jsem místo
nìj pouil výborný BFG135. S tímto tranzistorem dosahuji
vyího zisku a nemusím se obávat pøebuzení stupnì.
Schéma, osazovací plán a DPS je na obr. 4, obr. 5 a
obr. 6 spoleènì s filtrem 150kHz.

Filtr 150 kHz
Tento filtr zùstal v pùvodním zapojení, jen jsem zvýil
hodnoty kondenzátorù C17 a C28. S pùvodní hodnotou
1 pF byla vazba silnì podkritická a tranzistor T3 svým ziskem nedokázal nahradit útlum filtru.
Na výstup místo C36 jsem byl pozdìji nucen dodateènì dosadit emitorový sledovaè s T5. Pokud jsem výstup
pøipojil pøímo na vstup 50 ohmù logaritmického detektoru, byl silnì zdeformován frekvenèní prùbìh filtru 800 kHz.
Sledovaè svou vysokou vstupní impedancí zamezuje rozladìní obvodù pøi zatíení nízkou impedancí. Mechanicky
je sledovaè osazen na malé destièce SMD souèástkami
a umístìn místo C36.
Dalí námìt na vylepení vech filtrù je nahradit pouité PIN diody BA479 kvalitními diodami s vyí
intermodulaèní odolností, nebo radi pro pøepínání filtrù
pouít relé. Tím by se sníil nemalý prùchozí útlum, který
diody v uvedeném zapojení mají a zvýila by se intermodulaèní odolnost. Tuto úpravu jsem ale nerealizoval.
Osazovací plán a DPS sledovaèe je na obr. 13 a obr. 14.

Obr. 4

Obr. 13 (mìøítko 2 : 1)

Obr. 5

Obr. 14 (mìøítko 2 : 1)
Obr. 6

112

TECHNIKA A KONSTRUKCE

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Filtr 15 kHz
Pùvodní filtr se mi pøíli nevydaøil. Pouil jsem krystaly
z FM krystalového filtru o íøce pásma 15 kHz z radiostanic
TESLA. Bohuel pøi pøepínání íøky pásma se vlivem zatlumování obvodù znaènì mìní amplituda výstupního
signálu. Navíc ani zmìna íøky pásma nebyla pøíli výrazná. Filtr se choval velmi patnì pøi rozmítání. Na strmých
bocích docházelo k silnému zakmitávání a doznívání filtru.
Po mnoha pokusech o lepí nastavení jsem tento filtr nakonec zavrhnul. Uvedené problémy mohou být zpùsobeny
nevhodným typem krystalù. S53MV v pùvodní dokumentaci upozoròuje, e filtr s kadými krystaly nefunguje.

Po neúspìchu s pùvodním filtrem jsem jako jeho náhradu vyvinul filtr se íøkou 15 kHz osazený dvìma bilitickými
filtry Tesla 2MLF 10,7-15. Tyto filtry se pouívaly ve starých
radiostanicích Tesla a není problém je získat. Zaøazení dvou
tìchto filtrù do série je ponìkud neobvyklé, ale modul s jedním
filtrem má pøíli malý stopband. Výrobce jeho hodnotu udává na cca 80 dB, ale v praxi lze dosáhnout jen cca 60 a
70 dB. To je hodnota pro tento pøístroj na hranici pouitelnosti a proto jsem radi pouil dva sériovì øazené filtry.
O bilitickém filtru je známo, e je velmi citlivý na správné pøizpùsobení. V zapojení popisovaném v [6] lze údajnì

Obr. 17

Obr. 15

Obr. 16
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filtr pøizpùsobit tak, e zvlnìní v propustném pásmu nepøesahuje 1 dB. Na vstupu filtru je dvojitá pásmová propust
L1 a L3. K obvodu L1 je kondenzátory C1 a C2 pøizpùsoben vstup prvního bilitického filtru. Na jeho výstup je pøímo
pøipojen vstup druhého bilitického filtru. Jeho výstup je
pøizpùsoben pomocí R12, C4, C3 a L2. Zmìnami hodnot
uvedených souèástek lze dosáhnout potøebného tvaru
prùbìhu filtru. Laïte na co nejmení zvlnìní v propustném
pásmu filtru. Pøi laborování s pøizpùsobením se ukázalo,
e se prùbìh v propustném pásmu nepatrnì zlepí, pokud propojku mezi filtry zatííme SMD odporem R14
s hodnotou cca 22k. Tento odpor není zakreslen ve výkresu DPS. Tuto hodnotu je dobré experimentálnì
odzkouet abychom dosáhli nejmeního zvlnìní
v propustném pásmu filtru. To je velmi dùleité. I tento filtr
toti má snahu pøi rozmítání na hranách prùbìhu zakmitávat a doznívat. Nejlepího prùbìhu uvedených
neádoucích jevù dosáhneme právì pøi nejlepím pøizpùsobení. Mì se podaøilo dosáhnou zvlnìní cca 3dB. To jistì
není ideální hodnota, ale i tak je filtr dobøe pouitelný. Za
filtrem je zapojen zesilovaè, který má za úkol nahradit
útlum filtru a nastavit tak úroveò celkového zisku na 0 dB.
Zisk zesilovaèe ze nastavuje trimrem R13. Potøebný zisk
není pøíli velký  cca 810 dB, take je nastavené napìtí
na G2 pomìrnì nízké. Výstupní transformátor TR1 pøizpùsobuje impedanci kolektoru T1 pøiblinì na výstupních
50 ohmù.
Jak ji jsem napsal, i pøi dokonalém pøizpùsobení dochází pøi rychlém rozmítání na strmých hranách filtru
k zakmitávání a doznívání filtru. Není tedy moné (ani
úèelné) filtr pouívat pøi vìtích íøkách rozmítání a je
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vhodné pøi jeho zaøazení prodlouit dobu bìhu èasové
základny potenciometrem SWEEP-T v èasové základnì.
Dalím problémem je posloupnost pøepínání íøek filtrù. Máme filtr íøky 150 kHz a hned po nìm následuje filtr
15 kHz. Mezi nimi by ale mìl být filtr se íøkou cca
5070 kHz. Bohuel realizovat tak úzký filtr s obvody LC
na kmitoètu 10,7 MHz je ji velmi obtíné a krystalový filtr
uvedené íøky nemám k dispozici.
Schéma zapojení, osazovací plán a DPS filtru je na
obr. 15, obr. 16 a obr. 17.

Logaritmický detektor
V pùvodní dokumentaci bylo pouito zapojení s 10 diferenèními zesilovaèi s 20× BF199 a následný
videozesilovaè. Bohuel toto zapojení se mi naprosto neosvìdèilo. Detektor zakmitával a díky tomu byl jeho
dynamický rozsah cca 40 dB namísto udávaných 100 dB.
S tím jsem se nehodlal smíøit a proto jsem pátral, jak tento problém øeí jiní. Velmi rychle jsem narazil na vynikající
obvody od Analog Devices, které tuto problematiku øeí
zcela dokonale aèkoliv nejsou právì nejlevnìjí. Výhodou je, e je lze u nás snadno sehnat  prodává je firma
AMTEK s. r. o. Pouil jsem katalogové zapojení
s AD603 + AD8307. První obvod pracuje jako øízený VF
zesilovaè, druhý pøedstavuje vlastní logaritmický detektor. V tomto zapojení by dynamický rozsah mìl být a
120 dB. Mezi obvody je zapojená pásmová propust cca
815 MHz. Tato íøka pásma byla navrena s ohledem
na první filtr o íøce 4 MHz. Vzhledem k tomu, e jsem
pozdìji pouil íøku 2 MHz, bylo by vhodné zúit tuto propust na cca 912 MHz. Byl jsem také na rozpacích, zda
pouít pevné, pøedem spoèítané, indukènosti nebo laditelné. Pouil jsem laditelné a tím mohu v malém rozmezí
mìnit charakteristiku propusti. Doporuèuji ladit na plochou
charakteristiku v propustném pásmu a rovný a strmý pokles v pásmu nad 15 MHz. Ladìní je ploché a nevýrazné.

V oblasti pod 8 MHz útlum strmì klesá o cca 20 dB, pak
je cca 2 MHz iroká ploina a pak dále klesá. Tento prùbìh neodpovídá vypoèítané charakteristice propusti
a nemám pro to vysvìtlení. Nicménì to nijak neovlivòuje
funkci zaøízení, take jsem nemìl dùvod k dalím laboracím. V øídicí smyèce R2, R11, R12, R7 a R9 jsem pouil
sérioparalelní kombinace odporù standardní øady, abych
se co nejpøesnìji pøiblíil nestandardním hodnotám, které jsou pøedepsány v datasheetu. Na spoji mezi R7, R9
a R12 je ji k dispozici výstupní videosignál s kalibrovanou
velikostí 10 mV/dB. Tento signál je vak na vysoké impedanci a nehodí se k dalímu zpracování. Proto je zesilován
OZ TL071P. Trimr R24 slouí pro jemné dotaení zisku
zesilovaèe na vhodnou úroveò. Na výstupu zesilovaèe ji
je signál v úrovni cca 50 mV/dB s vhodnou nízkou impedancí. V popisovaném spektrálním analyzátoru je
charakteristika výstupního signálu lineární v rozsahu cca
70 dB, co povauji za sluný výsledek.
Tranzistor T1 funguje jako zesilovaè signálu NF. Vstupní obvod AD603 vyaduje napájení ±5 V a AD8307 +5 V.
Proto jsou pouity stabilizátory IC1 a IC3 vyrábìjící poadovaná napìtí.
Schéma, osazovací plán a DPS je na obr. 7, obr. 8 a obr. 9.
V tomto provedení logaritmického zesilovaèe dosáhl
dynamický rozsah celého analyzátoru 60 dB. Dalí analýzou èinnosti pøístroje jsem zjistil, e pøedchozí stupnì mají
malý zisk na plné vybuzení detektoru. Ten má mít na vstupu maximální úroveò +15 dBm. Pøi tak velkém signálu by
vak vìtina popisovaných blokù ji dávno limitovala. Proto je nutné tìsnì pøed detektor vsadit zesilovaè se ziskem
cca 1520 dB, jeho maximální výstupní výkon je nejménì +15 dBm. Vhodný typ je napø. MMIC ERA5. Jeho cena
je vak ponìkud vysoká. Lze se spokojit i s levnìjím ERA2,
aèkoliv jeho maximální výkon je pouze +14 dBm. Zesilovaè jsem realizoval na miniaturní destièce, kterou jsem vloil
do pøívodního kabelu k detektoru. Destièka není souèástí
dokumentace  vyfrézoval jsem ji zpamìti zubaøskou fré-

Obr. 7
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Zdroj obsahuje NE555 zapojenou jako stabilizovaný
impulzní zdroj. Vstupní napìtí je +12 V, výstupní 12 V
stabilizovaných. Na místì C2, C3, C4 a C5 pouijte tantalové kondenzátory. Pøi pouití bìných kondenzátorù
nemusí být zaøízení díky vysokým ztrátám schopno dodat plné záporné napìtí pøi odbìru proudu. Obvod 555
musí být pouit typu C-MOS. Pøi pouití obvodu ze uplíkových zásob nebude fungovat regulace díky pøíli
vysokým odporùm R1 a R2. Tlumivky TL.1 a TL.2 dimenzujte na proud alespoò 100 mA.
Schéma, osazovací plán a DPS je na obr. 10, obr. 11
a obr. 12.

Obr. 8

Obr. 9

zou. Je to tak jednoduché, e si s tím jistì kadý poradí.
Protoe jsem nemìl k dispozici doporuèované MMIC typu
ERA, pouil jsem provizornì MSA0204. Ta ale nemá dostateèný zisk ani výkon. Pøesto jsem touto úpravou dosáhl
zvýení dynamického rozsahu na 70 dB pøi nejirím filtru.
Dalí námìt na vylepení je pøepínat v detektoru alespoò 2 filtry  jeden stávající se íøkou pásma cca 34 MHz
a druhý se íøkou cca 150 kHz. Tím by se zvýil dynamický rozsah vlastního detektoru pøi pouití uích filtrù.

Zdroj 12 V
Tento zdroj je nutný pro napájení logaritmického zesilovaèe a pozdìji i nové øídicí logiky, pokud se mi podaøí
získat YIG oscilátor místo pùvodního VCO.

Obr. 10
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Obr. 11

Obr. 12

Zdroj +37 V
Zapojení i DPS zùstaly pùvodní. Mám jen drobnou
poznámku. Na místì cívky 100 µH jsem nejprve pouil
kvalitní cívku navinutou na toroidu a obvod nefungoval 
 oscilace pøi vyím odbìru vypadávaly. Nakonec jsem
zjistil, e nejlepí je pouít mohutnou NF tlumivku ze spínaných zdrojù PC a bylo po problému. Zdroj funguje a
dává s rezervou dostateèný proud pro vechny obvody,
které jsou z nìj napájeny. Nezáleí pøíli na pøesné hodnotì tlumivky, ale na provedení.

VCO1
V pùvodní dokumentaci jsou dvì verze
DPS. Verze iroka
izvedba a ozka izvedba. Podle popisu
iroka izvedba by mìla
mít lepí parametry, ale
oscilace hùøe nasazují. To mohu potvrdit,
tato verze se mi nepodaøila rozkmitat (zde by
moná zdálo za zkouku
pouít
lepí
tranzistor  napø.
BFP620). A pokud u
se podaøilo (napø. pøiblíením
prstu),
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mosazné. Je moné je i postøíbøit ale to ji nemá valný úèinek. Po doladìní roubky zafixujte kontramatkami.
Potøebný hliníkový profil jsem koupil ve firmì Alupa
v Pardubicích.
Zmìøené parametry filtru jsou (TNX OK2DGB) uvedeny v tab. 1.

oscilace pøi pøelaïování zase vypadly. Verze ozka izvedba by mìla mít horí spektrální èistou a frekvenèní
charakteristiku, ale zase funguje. Zásadní dùleitost pøi
konstrukci tohoto VCO má pouití DPS z autorem uvedeného materiálu i tlouky. Nedodrení tlouky materiálu
o 0,1 mm znamená buï to, e se VCO vùbec nerozkmitá, nebo naopak bude kmitat na celé øadì kmitoètù. Viz
[2]. Druhou podmínkou je pouití varikapù uvedených
v pùvodní dokumentaci pøípadnì v [2]. Nepokouejte se
dávat tam bìnì dostupné varikapy. Samozøejmou zásadou je èistá práce s pouitím jen nejnutnìjího mnoství
cínu nejlépe s obsahem støíbra.
Ideální by bylo na tomto místì pouít profesionální YIG
oscilátor. Ty vyrábí celá øada výrobcù a na internetu jsem
nael vhodných typù celou øadu. Bohuel ale u nás asi
nebude jednoduché je sehnat a jejich cena je znaènì
odrazující.

Rozmítaný generátor pily
Pøi výrobì modulu filtru 15 kHz jsem zjistil, e mnou
pouívaným Woblerem není moné tento filtr rozmítat.
Potøeboval jsem delí èasovou základnu a lepí stabilitu.
Proto jsem vyrobil tento jednoduchý generátorek pilového prùbìhu, obr. 18, obr. 19 a obr. 20. Pilu pouiji
k rozmítání VF generátoru s externím vstupem modulace
FM. Je ale nutné aby tento vstup mìl stejnosmìrnou vazbu. Støídavá vazba by zkreslila prùbìh pily  nezapomeòte,
e pila má délku cca 20400 ms. Délka pily se pøepíná
poèítaèovým jumperem. Odpory R8R11 se nastavuje
délka pily. Pøesnou hodnotu je tøeba vyzkouet. Na místì
C1 pouijte tantalový kondenzátor.

VCO2
Ponechána pùvodní konstrukce. Bezpodmíneènì nutné je dodret materiál a tlouku DPS. Jinak s konstrukcí
nejsou problémy.

První a druhý smìovaè
Ponechány beze zmìny tak, jak byly popsány
v pùvodní dokumentaci. Pouze se mi nepodaøilo sehnat
pùvodnì pouitý semirigid UT85. Proto jsem pouil neznámý semirigid o vnìjím prùmìru 2,2 mm, který jsem
mìl k dispozici. Oba smìovaèe pracují i pøes tuto úpravu bez problému. Smìovaèe i VCO musí mít víèka, která
dokonale pøiléhají k krabièce, ve kterém jsou umístìny.
Navíc je vhodné volný prostor nad DPS vyplnit èernou
tlumící vodivou hmotou  prodávají se v ní zapíchnuté
souèástky citlivé na statickou elektøinu. Tím se dokonale
odstraní vechny parazitní záznìje, které jinak mohou
dosahovat úrovní cca 45 dB oproti maximálnímu signálu. Vyplatí se tedy pohrát si se zmínìným zatlumením. Ze
stejného dùvodu udìlejte propojku mezi 2. a 3. smìovaèem z kvalitního koaxiálního kablíku. Odhalený støední
vodiè zkrate pouze na nejnutnìjí minimum. Pøi prvních
pokusech jsem oba smìovaèe propojil cca 40 mm drátu
a parazitní spektrum dosahovalo úrovní cca 35 dB.

Obr. 18

Filtr 2,1 GHz
Tento filtr funguje velmi dobøe. Mechanické rozmìry je
nutno pøesnì dodret a pak se naladí snadno. Doporuèuji
jednu drobnou úpravu. Na stranì, kterou jsou rezonátory
pøiroubovány k základnì profilu, je vhodné na soustruhu
udìlat cca 1mm zápich tak, aby zbyl jen obvodový prstýnek. Viz výkres v [5]. Tak je jisté, e je rezonátor k profilu
dokonale pøitaen po celém obvodu. Jeho íøka pro 3 dB
je cca 30 MHz, pro 70 dB cca 90 MHz. Prùchozí útlum
v propustném pásmu je asi 3 dB. Pøed smontováním filtru
je vhodné rezonátory vyletit. Dolaïovací roubky pouijte

Obr. 19

Tab. 1 Vstupní úroveò pro mìøení: 10 dBm, Zo = 50 W
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Pro synchronizaci osciloskopu
s pilovým signálem slouí výstup synchro. Na tomto výstupu je plné napìtí
bìhem vybíjení èasovacího kondenzátoru a jeho sestupná hrana udává
zaèátek pilového prùbìhu.

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2002

Závìr

Obr. 20

Mechanická konstrukce
Mechaniku pøístroje jsem udìlal pøesnì podle dokumentace. Doporuèuji o 10 mm zvìtit íøku pøístroje, takto
se mi nevely SMA konektory, kterými jsem pùvodnì chtìl
VHF moduly propojit.
Vzhledem k tomu, e mechanika ji byla hotová, musel jsem se s velikostí modulù pøizpùsobit pùvodní
velikosti.
Moje VF moduly jsou vyrobeny na oboustrannì plátované desce ploných spojù tlouky 1,5 mm. Na materiálu
pøíli nezáleí vzhledem k nízkému kmitoètu. Celá horní
fólie desky je pouita jako zemní a stínicí plocha. Kolem
vývodù souèástek, které nejsou spojeny se zemí, je odfrézován izolaèní krouek. K tomu pouívám frézièku
vybrouenou z vrtáku 3,2 mm. Její tvar je podobný plochému vrtáku na døevo.
U pùvodních VF modulù je tøeba dodret materiál FR4
i jeho tlouku.
Moduly jsou zapájeny do krabièek z pocínovaného plechu tlouky cca 0,30,5 mm. Krabièky jsou opatøeny
dobøe tìsnícími víèky ze stejného plechu aby nedocházelo k pøeslechùm VF mezi jednotlivými moduly. Ani na
okamik nesmíme zapomenout, e pracujeme
s dynamickým rozsahem pøes 70 dB. Jednotlivé krabièky
jsou pøiroubované k nosné hliníkové desce, která zároveò stíní horní a dolní stranu pøístroje mezi sebou.

Spektrální analyzátor je zaøízení, které by nemìlo chybìt
na stole nikoho, kdo pracuje s VF technikou. Bohuel vysoká
cena takového zaøízení ho pro vìtinu z nás odkazuje do kategorie snù. Obvykle není zásadní problém hotový pøístroj
odnést nìkam na profesionální pracovitì ke koneènému
zmìøení. Málokdo má ale monost na takovém pracoviti delí
dobu laborovat. Popisovaný analyzátor samozøejmì nepatøí
ke pièce, nicménì funguje a má dynamický rozsah cca 70 dB
pøi nejirím filtru, co je na amatérskou konstrukci sluné.
Jde asi o nejlepí konstrukci, se kterou jsem se setkal. Je
nutné poèítat s tím, e funguje cca od 45 MHz a nikoliv od 0,
jak udává autor. Pod 45 MHz ho nemá smysl pouívat, protoe se ji se signálem VCO1 dostáváme do propustné
charakteristiky filtru 2,1 GHz. Maximální kmitoèet v mém provedení je udávaných 1750 MHz. Hlavní je, e je celé zaøízení
skuteènì realizovatelné a funguje. Tím ale nechci øíci, e vyrobit ho je snadné. Právì naopak. Nastavení mezifrekvenèních
filtrù je velmi pracnou záleitostí a bez wobleru se do toho
vùbec nepoutìjte. Nicménì postavit alespoò jednoúèelový
rozmítaè pro nastavení filtrù asi nebude problém pro nikoho,
kdo se pustí do tak nároèné konstrukce.
Pøedem upozoròuji na to, e jde o velmi nároènou konstrukci a nemá smysl se do ní poutìt bez zkueností ve
VF technice. Není v mých èasových monostech ani silách oivovat zaøízení tomu kdo neuspìje. Proto po mì
prosím takovou pomoc neádejte.
Seznam literatury:
[1] Matja Vidmar (S53MV): VF spektrální analyzátor 01750 MHz  Sborník BEACON-99,
http://www.s53m.com/download.php?op=
viewdownload&cid=2&min=0&orderby=
titleA&show=10
[2] Matja Vidmar (S53MV): irokopásmový
a nízkoumový mikrovlnný VCO  Sborník Holice 1999
[3] Analog Devices: Datasheet k obvodu AD603
[4] Analog Devices: Datasheet k obvodu AD8307
[5] DF9IC (pøeklad OK2MTM): Duplexer pro pásmo
23 cm  Sborník Holice 2001
[6] Josef Dane + kolektiv: Amatérská Radiotechnika a Elektronika 2
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Kompletní sortiment ICOM.
Plná záruka 2 roky.
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ANTÉNY prakticky
Èeský pøeklad polského bestselleru, známého pod názvem Poradnik antenowy,
by mìl vyjít ku pøíleitosti Mezinárodního
setkání radioamatérù Holice 2002.
V knize jsou obsaeny praktické konstrukce antén, které jsou mezi radioamatéry nejoblíbenìjí. Stavba je dokumentována
parametry a principem pùsobení antén.
A dále na problematiku navazuje doporuèení týkající se materiálù a dílù pouívaných ke stavbì, montái a uzemnìní:
symetrizace, baluny, cívky, uzemnìní, nutná teorie, reflektometry, montá, stoáry,
úchyty, Ve s konkrétními rozmìrovými
výkresy a fotografiemi  ve prakticky, tak
jak to známý polský odborník na antény
postavil a zmìøil (http://www.antena.dir.pl).
Postupnì jsou probírány antény vech

bìných provedení  drátové, mobilní, Yagi,
Quad, magnetické, logaritmicko-periodické, úzkopásmové i irokopásmové,
na
radioamatérská pásma: 1,8  30 MHz, 144
MHz, 430 MHz, 1,2 GHz. Prostì praktická
kníka tak, jak má být.
Kniha je urèena zaèáteèníkùm vyspìlým
i radioamatérùm, odborníkùm spojových
slueb a vem, kteøí se zajímají o problematiku KV a VKV antén.
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CD Ham Radio 1
Na tomto CD pøináíme sbírku Sborníkù Holice z let 19911998 ve formátu PDF, knihu
Packet Radio od A skoro a do Z rovnì ve formátu PDF, programy pro Packet rádio pro
DOS i Windows, stavební návody PR modemu Manchester, popis stále oblíbeného TNC2,
program pro výuku morseovky a mnoho dalího. Nechybí ani potøebné utility a prohlíeèe.
Navíc je na CD umístìn pøehled souèasné poèítaèové, elektrotechnické a technické literatury ve formátech HTML a PDF.
Sestavili Martin Hrdlièka OK2IDB a Janusz Bubik OK2JBU, vydala Rada sysopù Paket
Radio v nakl. BEN  technická literatura, vylo v srpnu 1999, obj. èíslo 910051, MC 150 Kè.

CD Ham Radio 2
Na tomto CD je opìt Sborník Holice z roku 1999 ve formátu PDF a spousta dalího
radiomatérského software. Prohlíecí program je napsán v HTML kódu.
Sestavili Martin Hrdlièka OK2IDB a Janusz Bubik OK2JBU, vydala Rada sysopù Paket
Radio v nakl. BEN  technická literatura, vylo v srpnu 2000, obj. èíslo 910054, MC 150 Kè.

CD Ham Radio 2000
Jedná se o aktualizované a pøepracované CD z roku 1999, vydané Karlem Karmasinem.
Náplní jsou opìt kompletní roèníky 19911999 AMA magazínu ve formátu PDF, OK/OM
Callbook s vyhledáváním  Windows 95/98 s aktualizací k 20. 7. 2000, Ham software 
sbírka nejnovìjího radioamatérského software pro CW, DX, RTTY, SSTV, PSK31, Paket
Radio, radioamatérské výpoèty, Logy atd.  pro DOS a Windows 95/98, programy pro Internet a tvorbu Web stránek, uiteèné software pro kadého, radioamatérské web stránky
v Internetu. Nechybí ani instalaèní soubory prohlíecích programù Acrobat Reader 4.0,
Internet Explorer 5.5 a dalí uiteèné utility.
Sestavil a vydal Karel Karmasin, AMA v nakladatelství BEN  technická literatura k pøíleitosti konání Mezinárodního setkání Holice 2000, obj. èíslo 910055, MC 180 Kè.

CD Ham Radio 3
CD opìt obsahuje Sborník Holice 2000 ve formátu PDF, programy ke Sborníkùm Holice
2000 a 2001, Radioamatérské programy pro Paket Radio, KV a VKV, CB, Instalaèní soubory prohlíecích programù: MSIE 5.5CZ, Acrobat Reader 5.0 EN, ARJ32 3.0, WinARJ32
a dalích uiteèných utilit. Pøehled nejen souèasné technické a poèítaèové literatury,
ale i programù na CD ROM ve formátu HTML. Off-line prezentace  rùzné www stránky
s radioamatérskou tématikou.
Sestavili opìt OK2IDB a OK2JBU, vylo v srpnu 2001, obj. èíslo 910061, MC 170 Kè..

Letoní CD Ham Radio jsme se rozhodli nevydávat vzhledem k malému mnoství nového
(aktuálního) software. Nové vydání tedy vyjde k pøíleitosti setkání Holice 2003. Pøedpoklad
je takový, e by CD vycházelo vdy kadý druhý rok, tj. 2003, 2005,
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