
Radioamatér 1/2001 1

Klubové zprávy
X. Mistrovství svìta v ROB...............................................2
Malé pøipomenutí.............................................................2
Èeský radioklub pøedstavuje svého mluvèího ..................2
Zprávièky..........................................................................4
Silent key OK1MAA, OK1AIR, OK1EF, OK1ZIP, OK1SQ...4
Upozornìní DX-manùm....................................................5

Zaèínajícím
Závody .............................................................................6 
Radioamatérské spojení v ruštinì a japonštinì ..........7, 31
Mistrovství ÈR na KV - kategorie posluchaèù (SWL).......7

Radioamatérské souvislosti
Formát EDI .......................................................................8
Diplomy ...........................................................................9

Provoz
Radioamatérský provoz z vesmírné stanice ......................5
WF1B od Nového roku zdarma!........................................5
Telegrafie versus nové tisíciletí ......................................10
Dlouhé vlny ....................................................................10
„Expedice“ Èerná Hora...................................................11
Povídání k vzteku, pláèi i radosti ....................................11

Technika
Nová øada VKV rádiových stanic v AÈR .........................12
Smyèková anténa na 160m ............................................13
Zásady konstrukce moderních SSB vysílaèù ..................14
LW antény panelákových radioamatérù ..........................15

Lineární výkonový zesilovaè G2DAF (II) .........................16
2-el. anténa pro WARC - poznatky z praxe.....................18
Drátová vícepásmová anténa „windom“ .........................19
Jak pracují pøizpùsobovací LC reaktanèní èlánky? (1) ....20
Ladicí kondenzátory pro PA ...........................................22
Hlavní údaje galvanických èlánkù ..................................23

Závodìní
Všeobecné podmínky závodù na VKV - zmìny...............24
Kalendáø závodù na VKV (únor, bøezen) .........................24
Regulativ pro pøidìlování kót pøi závodech VKV.............26
Vìci, které vás nauèí jenom maminka ............................26
VHF Contest 2000 - OL7M ............................................27
Podmínky závodù OK CW a OK SSB..............................28
OK - QRP závod 2001 ....................................................28
Proè to vlastnì dìláme...................................................29
CZEBRIS 2001 ...............................................................31

Výsledky závodù
UHF/Microwave Contest 2000 .......................................25
Provozní aktiv VHF - UHF - SHF 2000 ....................26, 27
ARRL DX Contest 2000 - SSB........................................29
Výsledky vnitrostátních závodù ......................................30
Závody CQ WWW DX - „Tabulky pravdy“ ......................30
Plzeòský pohár 2000......................................................31

Rùzné
Soukromá inzerce ..............................................24, 28 ,31
Opravy............................................................................19

RADIOAMATÉR
Èasopis Èeského radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport

Vydává: Èeský radioklub prostøednictvím spoleènosti Cassiopeia Consulting a. s.
ISSN: 1212-9100
Tisk: Tiskárna Printo, s. r. o., Dùm Járy da Cimrmana II, 
Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava
Distribuce: ÈR: Send Pøedplatné s. r. o.; SR: Magnet-Press Slovakia s. r. o.
Redakce: Radioamatér, Vlastina 23, 161 01 Praha 6, tel.: (02) 96400 610, fax: 96400 921
WEB: www.radioamater.cz, e-mail: redakce@radioamater.cz, PR: OK1CRA 
Na adresu redakce posílejte veškerou korespondenci související s obsahem èasopisu
(pøíspìvky, výsledky závodù, inzeráty, ...) - vše nejlépe v elektronické podobì e-mailem
nebo na disketì (na požádání zašleme diskety zpìt).

Šéfredaktor: Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
Výkonný redaktor: Martin Huml, OK1FUA
Pøedseda redakèní rady: Radmil Zouhar, OK2ON
Sazba: Alena Dresslerová, OK1ADA
WWW stránky: Zdenìk Šebek, OK1DSZ
Vychází periodicky, 6 èísel roènì. Toto èíslo bylo pøedáno do distribuce 26. 1. 2001.
Uzávìrka pøíštího èísla je 23. 2., distribuce do 15. 3. 2001.

Pøedplatné: Pro èleny Èeského radioklubu je èasopis bezplatnou èlenskou službou. Další
zájemci jej mohou objednat na adrese redakce. Roèní pøedplatné pro r. 2001 v ÈR èiní
288,-Kè (48,- Kè za èíslo), v SR 342,- Sk (57,- Sk za èíslo). Pøedplatné pro ÈR zabezpeèuje
redakce. Predplatné pre Slovenskú republiku zabezpeèuje: Magnet - Press Slovakia s.r.o.,
Teslova 12, P. O. Box 169, 830 00  Bratislava 3, tel. / fax (07) 44 45 45 59 (predplatné),
44 45 45 28 (administratíva), fax: 44 45 46 27, e-mail: magnet@press.sk.

Èeský radioklub (zkratkou ÈRK) je sdružením obèanù, které sdružuje zájemce o radioama-
térské vysílání, techniku a sport v ÈR. Je èlenem Mezinárodní radioamatérské unie (IARU).
Pøedchozí pøedsedové: Ing. Karel Karmasin, OK2FD (1990 jako pøedseda pøípravného
výboru), Ing. Josef Plzák, OK1PD (1990-1991).

Pøedseda ÈRK: Ing. Miloš Prostecký*, OK1MP (1991 - dosud), zástupce ÈRK v IARU
a diplomový manager.
Èlenové Rady ÈRK: místopøedseda: Jan Litomiský*, OK1XU, zástupce pøedsedy: Ing.
Jaromír Voleš*, OK1VJV, hospodáø: Stanislav Hladký*, OK1AGE, manažer PR: Svetozar
Majce*, OK1VEY, VKV kontest manager: Antonín Køíž, OK1MG, VKV manažer: Mgr. Karel
Odehnal, OK2ZI, pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, KV manažer:
Martin Huml, OK1FUA, Manažer pro mladé a zaèínající amatéry: Vladislav Zubr, OK1IVZ,
èlenové: Petr Voda, OK1IPV, Stanislav Endler, OK2ISZ, Ing. Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin
Korda, OK1FLM, Pavel Slavíèek, OK1WWJ.
Poznámka: * ... èlen výkonného výboru ÈRK. 
Další koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav
Hakr, OK1VUM, koordinátor majákù: Ing. František Janda, OK1HH, koordinátor VKV závodù:
Stanislav Korenc, OK1WDR, koordinátor AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, OK2AQK, koordinátor
HST: Adolf Novák, OK1AO, koordinátor ARDF: Ing. Jiøí Mareèek, OK2BWN, WWW stránky:
Aleš Zelený, OK1UUE.
Poznámka: ÈRK jako èlen IARU spolupracuje s dalšími radioamatérskými organizacemi
v ÈR; ne všichni koordinátoøi jsou èleny ÈRK. 
Revizní komise ÈRK: pøedseda: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, èlenové: Jiøí Štícha,
OK1JST, Silvestr Hašek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: Tajemník: Jindøich Günther, OK1AGA, asistent tajemníka: Petr Èepelák,
OK1CMU, ekonomka: Libuše Ermlová.
Tiskový mluvèí ÈRK: Petr Èepelák, OK1CMU.
QSL služba ÈRK: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Olga Panochová, OK1MPW, Ludmila
Procházková, OK1VAY.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7, IÈO: 00551201, telefon: (02)
872 2240, fax: (02) 872 2242, QSL služba: (02) 872 2253, e-mail: crklub@mbox.vol.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://crk.mlp.cz. Zásilky pro QSL službu
a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pošt. schr. 69, 113 27  Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá každou pracovní støedu od 16:00 UTC na kmi-
toètu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pásmu 2m na pøevádìèi OK0C (Èerná hora, 145,700
MHz) a OK0G (Kle•, 145,675 MHz).

Nìkolik vìt 
výkonného redaktora

Vážení ètenáøi,
je tu první èíslo druhého roèníku èasopisu
Radioamatér. Doufám, že odlišná barva obálky zvolená
pro tento rok se vám bude líbit a pomùže na první
pohled rozlišovat jednotlivé roèníky. Nové tisíciletí
zahajujeme s novými spolupracovníky - jsou jimi Jiøí
Škácha, OK1DMU a Václav Henzl, OK1CNN. Vìøím, že
se nám vzájemnì bude dobøe spolupracovat a že to
bude vidìt i na kvalitì èasopisu. Rovnìž bychom chtìli
zkvalitnit naše webové stránky - chystáme napøíklad
fulltextové vyhledávání nejen v minu-lém roèníku
Radioamatéra, ale pokusíme se vytvoøit i rejstøík AMA
Magazínu. 

Místa je málo, takže dìkuji jménem redakce za
pøízeò a pøeji v dnešní podivné dobì pøedevším pevné
zdraví. 

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y

Diplom „Receptáø“ (str. 9), soutìžní QTH OL7M (str. 27), program Sun Clock (str. 5), mluvèí ÈRK Petr Èepelák OK1CMU (str. 3), 2-el anténa pro WARC u OK1DXW (str. 18).
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Toto prvé èíslo v roce dostávají také samozøejmì
všichni noví èlenové ÈRK, kteøí podali svoji pøihlášku
koncem roku 2000 èi ještì zaèátkem mìsíce ledna.
Chci vás všechny upozornit, že obdržení TOHOTO èísla
NENÍ zpìtným signálem o tom, že vaše platba èlen-
ských pøíspìvkù ÈRK pro rok 2001 probìhla v poøád-
ku. Jestliže jste již èlenský pøíspìvek zaplatili, prosíme
vás  - pøekontrolujte si prosím, zda jste øádnì vyplnili
složenku - ve správné výši, s patøièným variabilním
symbolem.

Letos jsme ustoupili od nutnosti posílat kopii
platebního dokladu na sekretariát ÈRK - za pøedpok-
ladu, že valná vìtšina poukáže èlenské pøíspìvky pøes-
nì dle uveøejnìného návodu (RA 6/2000). Jestliže
nìkdo z vás omylem ještì použil ve variabilním sym-
bolu své plné rodné èíslo - zatím to pro nás není prob-
lém odesilatele identifikovat. V dalších jiných chyb-
ných pøípadech pak doporuèujeme, aby odesilatel ve
vlastním zájmu co nejdøíve kontaktoval sekretariát èi
zaslal kopii platebního dokladu, abychom i u nìj
v databázi mohli provést záznam o zaplacení èlenského
pøíspìvku. Od koho se nám nepodaøí platbu jedno-
znaènì identifikovat, nebo kdo pro rok 2001 nezašle
èlenský pøíspìvek do konce února 2001, ten bohužel
neobdrží klubový èasopis RADIOAMATÉR èíslo
2/2001. To bude pro toho, kdo zaplatil, signálem
o tom, že jeho platba na konto ÈRK nedošla, èi je pro

nás odesilatel neidentifikovatelný. Pak je na místì CO
NEJDØÍVE se spojit se sekretariátem ÈRK (tlf. 02-
87222420) k objasnìní platby - doporuèujeme mít po
ruce doklad o platbì pro upøesnìní údajù. Jedinì takto
bude možno napravit vzniklou situaci. Daleko hùøe pak
probíhá reklamace, kdy se ke konci roku ozve èlen, co
je to za nepoøádek, že ještì krom prvého èísla nedostal
žádný èasopis a on už je (napø.) øíjen... 

Rovnìž je tøeba si uvìdomit, že dostáváte-li èasopis
bìhem roku v poøádku a „najednou nic“, že to není
„manýr“ sekretariátu èi odesilatele. Na tom nikdo
z uvedených nemá zájem. Nejspíše došlo ke „ztrátì“
napø. cestou: podací pošta - poštovní pøeprava do
tøídírny zásilek - pøeprava do vaší pošty - doruèovatel
- vaše poštovní schránka. Všude zde mùže pùsobit
„lidský faktor“. Jsou to sice jen vyjímky, nicménì exis-
tují a každé èíslo je takto zasaženo zhruba v pìti až
deseti pøípadech... Pro takovéto ztráty, vèas ohlášené
VÝHRADNÌ na sekretariát ÈRK, zasíláme ZDARMA
náhradní výtisk. Reklamace smìrem k tiskárnì, redak-
ci a podobnì pouze zdržuje její vyøízení - stejnì je
nakonec pøíjemcem zaslána na ÈRK. Pøeji Vám, abyste
klubový èasopis dostávali všichni vèas, v poøádku
a abyste v nìm pokaždé našli celou øadu informací,
které vás zaujmou, pouèí, pomohou i pobaví. Chcete,
aby byl zajímavìjší? - pøispìjte svými poznatky i Vy!

Jindøich Günther, OK1AGA
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X. Mistrovství svìta v ROB
Ve dnech 12. - 18. øíjna 2000 se uskuteènilo X. mistrovství
Svìta v rádiovém orientaèním bìhu (ARDF) a jelikož patøí
reprezentanti Èeské republiky již po dlouhá léta k tìm
nejlepším, nemohli chybìt ani na tomto mistrovství v Èín-
ském Nan Jingu. Odlet družstva z Prahy pøes Amsterodam do
Šanghaje byl sice dlouhý, ale bezproblémový. Po pøíletu nás
již oèekávali poøadatelé na letišti a po nezbytných formalitách
jsme nastoupili do autobusu k pøevozu do 5.5 mil. mìsta Nan
Jingu asi 300 km severozápadnì od Šanghaje. Tam nás èeka-
lo ubytování v hotelu NEW CENTURY patøící China Telecomu
(hlavní sponzor mistrovství) v opravdu luxusním provedení -
30-ti poschoïová budova s komfortem svìtové úrovnì.
V následujících dnech probíhala aklimatizace šestihodi-
nového èasového posunu. Sobotní trénink v blízkosti hotelu
nám nic neøekl o terénech, kde budou probíhat soutìže,
protože byl pøipraven v parku na kraji jezera, které je pøímo
v centru mìsta vedle hotelu. Výkony vysílaèù a znaèkovací
zaøízení u kontrol - vše bylo trochu jinak, než doma.
Pøedstartovní horeèka všech závodníkù z 26 zemí stoupala.

V nedìli, den prvního závodu v pásmu 144 MHz, nás
kolona autobusù za doprovodu poøádkových služeb odvezla
asi 60 km od mìsta do prostoru závodu. Byl krásný sluneèní
den a oèekávaly se teploty kolem 25 stupòù, kromì zrych-
lených pohybù nìkterých závodníkù na ona místa (vinou
nezvyklé èínské stravy) byl zdravotní stav všech našich závod-
níkù uspokojivý. V terénu nás èekalo 5 kontrol a na startu
mapa, na které bylo více než z 80% tmavì zelené barvy.
Každý, kdo trochu s orien•áckou mapou dìlal, ví co to zna-
mená.

O výsledku rozhoduje dosažený cílový èas a poèet
nalezených kontrol. Pro naše barvy to dopadlo následovnì:
v ženách se Mistryní Svìta stala naše Míša Omová a v ju-
niorech Petr Vána. Družstva žen a juniorù rovnìž bodovala
a obì získaly medaile. Celkem 4 medaile po prvním dni neby-
lo až tak málo, i když jsme ve skrytu duše oèekávali trošku
více, hlavnì k kategorii mužù.

Pøed námi byl ale ještì druhý závod v pásmu 3,5 MHz,
který se konal za dva dny v úterý. Opìt odvoz autobusy do
nových prostor, ale v již zamraèeném sychravém poèasí
s trvalým drobným deštìm. Opìt zhruba 250 závodníkù se
v pìtiminutových intervalech rozbíhalo do prostoru soutìže.
Co se nám podle pøedstav nepodaøilo v prvním závodì tak
jsme si v druhém vše vynahradili. Mistr Svìta v pásmu 3,5
MHz v mužích se stal Karel Fuèík a vícemistr na druhém místì
Michal Voráèek, což v družstvech znamenalo jasné vítìzství,
v ženách utekla Míše Omové obhajoba titulu o fous a obsadi-
la druhé místo. V juniorech pro zmìnu získal titul Jarda Krèál
a tøetí pøíèku obsadil Petr Váòa, což bylo rovnìž zlato
v družstvech. Aby této medailové úrody nebylo dost, tak v ka-
tegorii Old Timer nad 41 let získalo družstvo ve složení
Mareèek OK2BWN, Sukeník OK2UMO a Javorka OK2WM
bronzovou medaili. Za zmínku stojí, by• se jednalo o medaili
bramborovou (4. místo) v kategorii veteránù, umístìní Karla
Koudelky s pøíznaènou znaèkou pro poøádající zemi,
OK1MAO.

Takže celkový poèet získaných medailí èinil 12, èímž se
Èeská republika stala nejúspìšnìjší zemí na X. Mistrovství
Svìta v Rádiovém orientaèním bìhu. Taková teèka na konci
tisíciletí, postavila vysoko la•ku pro nový realizaèní tým
a samotné sportovce ROB v ÈR. Za dva roky pojedeme obha-
jovat tato umístìní do zemì pro nás velmi blízké - do sloven-
ských Tater.

Karel Javorka, OK2WM

Redakce gratuluje všem úèastníkùm k vynikajícím umístìním!

Malé pøipomenutí
Milí pøátelé, dostáváte do rukou první èíslo dalšího roèníku našeho klubového èasopisu. Možná,
že u Vás, stejnì jako u nìkterých dalších ètenáøù, vyvstane na mysl otázka: „Vždy• jsem na letošek
zatím žádné èlenské pøíspìvky ÈRK neposlal, tak proè mi to posílají??“. Pøátelé, je to tím, že
každým rokem je 1. èíslo èlenského èasopisu rozesíláno VŠEM èlenùm ÈRK, kteøí mìli v MINULÉM
roce øádnì zaplacené èlenské pøíspìvky. Termín pøedání adres k rozeslání èasopisu je PØED ter-
mínem zaplacení èlenských pøíspìvkù ÈRK (pro rok je to konec února 2001). Aby tedy nikdo nebyl
zkrácen ve svých èlenských právech, i když se svoji jedinou èlenskou povinnost rozhodne splnit na
poslední chvíli, øešíme to právì tímto zpùsobem. Zároveò je to takové malé taktní pøipomenutí.
To, že èasopis dostane rovnìž nìkdo, kdo se rozhodl v daném roce ve èlenství v ÈRK nepokraèo-
vat, není až tak velikou ztrátou. Mùže nakonec posloužit i jako urèitý druh propagace.

Mezi zamìstnanci ÈRK èinitelem opravdu klíèovým je
tajemník. Pøedseda a èlenové rady ÈRK jsou èinovníky
dobrovolnými a neplacenými, a záležitostem ÈRK se
mohou vìnovat až ve volném èase. Tajemník je však
èlenùm, partnerùm ÈRK i všem ostatním k dispozici
každý pracovní den - na telefonu, e-mailem, v síti PR
i osobnì. Po listopadu 1989 byl prvním tajemníkem
ÈRK Jirka, OK1VIT, a v onìch bouølivých letech
vložil do vínku novì vznikající organizace ohromnou
životní moudrost a toleranci, ducha skuteènì radio-
amatérského - schopnost ne jitøit, ale stmelovat, pro
kterou ho mnozí máme trvale rádi. Po jeho odchodu do
dùchodu vedl sekretariát Mirek, OK1FGW, a pøinesl

zkušenosti z práce s mladými a zaèínajícími radio-
amatéry. Po nìm se práce chopil Jindra, OK1AGA.
S Jindrou mùžete v tom èi onom souhlasit èi nesou-
hlasit, ale o nìèem nemùžete pochybovat nikdy:
O ohromném zápalu pro jeho celoživotní lásku, radio-
amatérství, a o solidním fundamentu životních
zkušeností, který se vyplatí respektovat, i když tøeba
vidíte svìt trochu jinak. Jindrùv vìk ale nìkdy v dohled-
nu pøinese nárok na zasloužený odpoèinek. 

Rada ÈRK v uplynulém volebním období rozhodla
o pøijetí dalšího zamìstnance, který by pøevzal èást
Jindrovy agendy jako jeho asistent, a v pøípadì, že se
podaøí najít dobré formy spolupráce, byl èasem i jeho

Èeský radioklub pøedstavuje svého mluvèího
Aèkoli vìtšina toho, co èiní radioamatérské dìní u nás radioamatérským, se opravdu dìje obìta-
vou, dobrovolnou a neplacenou souèinností provozovatelù pøevádìèù, prvkù sítì PR, poøadatelù
a vyhodnocovatelù závodù, organizátorù setkání a HAM-festù a mnohých jiných, dìlej co dìlej,
radioamatérská organizace, jakou je Èeský radioklub, se neobejde bez placených zamìstnancù.
Poskytujeme služby pøíliš mnoha amatérùm a jsme ve styku s pøíliš mnoha vnìjšími partnery na
to, abychom se obešli bez tajemníka, máme pøíliš mnoho pøíjmù, výdajù a majetku na to, aby-
chom nepotøebovali kvalifikovanou ekonomku, a standard práce QSL služby, na který si naši
amatéøi  zvykli, je pøíliš vysoký na to, abychom v ní mohli postrádat placené spolupracovníky.



nástupcem. Hledání nového spolupracovníka nebylo
jednoduché. Je jistì pøirozený požadavek, aby èinitelem
radioamatérského spolku byl amatér, avšak inzerce
v amatérských èasopisech ani nìkolikerá oznámení
v OK1CRA nepøinesly jakékoli výsledky. Teprve inzerát
v denním tisku pøivedl do místností ÈRK nìkolik zájem-
cù. Byla to hlavnì pøehlídka, jak se èeští lidé, kteøí se
ocitli v pro nì dosud nezvyklé situaci nezamìstnaného,
neumí ucházet o místo, a jak se nìkteøí dokonce domní-
vají, že to nejlepší, èím se mají pøipravit na vstupní
pohovor, je doušek alkoholu. Mezi všemi mile zapùso-
bil mladý muž, sice viditelnì nervózní a nezvyklý hledat
- hned po maturitì a splnìní vojenských povinností -
práci, zato zcela pøesvìdèivý ve vùli dìlat dobøe to,
k èemu bude pøijat. Když i psycholog, pøizvaný ke
druhému kolu výbìru, jednoznaènì ukázal právì na
tohoto uchazeèe jako na správnou volbu, bylo po nejas-
nostech. Rada ÈRK a Petr Èepelák se skamarádili,
a pøinejmenším rada nemá zatím dùvod toho litovat.

Petr je úplnì normální mladý 23-letý èlovìk pocháze-
jící z historického støedoèeského mìsteèka. Støedoškol-
ské vzdìlání na ekonomické škole v Podìbradech ho
vybavilo fundamentem teoretických i praktických orga-
nizaèních a ekonomických znalostí, jaký je pro práci
v ÈRK potøebný. Ve volném èase si rád zahraje fotbal
s kamarády z místního sportovního klubu, letní dovole-
nou strávil s pøítelkyní ve Støedomoøí a zimní zase
s kamarády na èeských horách. Tìžko bychom hledali
typiètìjší pøíklad mladého muže z té lepší èásti generace
dorostlé po revoluci: Petr umí pružnì a asertivnì reago-
vat na vnìjší podnìty, a zároveò také cítíme, že dovede
podržet integritu a nezávislost své osobnosti. 

Petrovy asistentské poèátky nebyly medové: prvé dny
po nástupu do práce se pìknì protáhl pøi stìhování
nábytku v sekretariátu ÈRK, aby mìl kde sedìt, ale nestì-
žoval si. Rada ÈRK zase byla nejprve trochu nervní, když
se dozvìdìla, že po èást pracovní doby jedním z nástrojù
komunikace mezi tajemníkem ÈRK a jeho novým asisten-
tem je telegrafní abeceda. Jindra peèlivì a dobøe Petra
pøipravil ke složení koncesních zkoušek, a díky poctivé
snaze je od srpna 2000 Petr držitelem znaèky OK1CMU.
Tìžko pøedvídat, zda se vysílání stane koníèkem jeho
srdce, ale jen obtížnì nìkdo popøe, že se ke své práci pro
radioamatéry postavil s plnou profesionalitou. 

Postupnì se Petr zúèastòuje jednání rady ÈRK,
výkonného výboru i pracovních skupin, a dnes už dobøe
zná mechanismy práce ÈRK, jejich složitosti i úskalí, ví,
kdo je kdo a èím se zbývá. Celkem logicky se nová rada
ÈRK, kterou zvolil øíjnový sjezd, rozhodla pro Petra,
OK1CMU, když hledala svého mluvèího. Petr je
pøipraven odpovídat na otázky èlenù i veøejnosti,
v bìžných záležitostech podle vlastních poznatkù z jed-
nání ÈRK, ve speciálnìjších záležitostech s pomocí
zkušenìjších èlenù rady, odborných manažerù a vedou-
cích pracovních skupin. K lepší informovanosti èlenù
bude rada ÈRK vydávat na konci každého mìsíce elek-
tronický Bulletin ÈRK - i jeho obsah bude náplní práce
mluvèího ÈRK. 

Jakými informacemi mluvèí ÈRK posloužit mùže,
a jakými naopak nemùže? Mluvèí jedná jménem ÈRK,
a mùže tedy mluvit hlavnì o práci a jednáních ÈRK,
rady a pracovních skupin. Mùže podávat informace
o èlenských službách ÈRK, o závodech a jiných pod-
nicích poøádaných ÈRK. Naopak není a nemùže být
chodící radiotechnickou pøíruèkou, callbookem, infor-
mátorem o závodech èi diplomech poøádaných ve
Rwandì Burundi èi o koncesních podmínkách

v Tasmanii. Takové informace sice mùže zkusit
zprostøedkovat, ale bez záruky, že pro tazatele získá
uspokojivou odpovìï. Mluvèí ÈRK také tìžko odpoví na
dotaz, která skopová hlava vymyslela ten èi onen zákon
(takové otázky pøísluší parlamentu a vládì ÈR), jak obe-
jít ty èi ony pøedpisy (to nejlépe vìdí nìkteøí obyvatelé
Bahamských ostrovù), nebo kolik váží Ala Pugaèeva.
Tyto principy jsou asi obecnì jasné a srozumitelné.

Zklamání pøinese tìm, kdo oèekávají, že ÈRK bude
reagovat na otázky jaksi neadresnì a jaksi anonymnì
vznášené v rozlièných veøejných diskusích a fórech:
„Jsem zvìdav, kdo mi odpoví na adresu mého boxu: že by
ÈRK?“. I když vìtšina èlenù rady ÈRK tato fóra sleduje,
rada na otázky, které nebyly zaslány a doruèeny pøímo jí,
dost dobøe reagovat nemùže, jinak by se dostala do role
onoho orwellovského Velkého bratra, který všechno slyší
a do všeho mluví, do role neslušného a nevychovaného
komentátora cizí korespondence. Mluvèí bude reagovat
jen na to, co bude doruèeno ÈRK, nebo co bude zjevnì
pøedmìtem širší diskuse radioamatérù. Kdokoli tedy chce
nìco konkrétního vìdìt, nech• píše pøedevším na nìkte-
rou z adres ÈRK. Rada se navíc rozhodla, že bude
doruèené otázky i odpovìdi na nì zveøejòovat
v Bulletinech ÈRK, takže i reakce na otázky hodnì
speciální bude veøejnì k disposici na internetu a v síti PR.

Jedna ze zásad HAM Spiritu sice praví, že „vlídná
pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou pun-
covními znaèkami radioamatérského ducha“, ale v mys-
lích nìkterých skororadioamatérù je HAM Spirit kladi-
vem na všechny, nikoli pravidlem pro všechny, a už
vùbec ne závazkem pro nì samé. První poznatky, jichž
mohl nový mluvèí mezi radioamatéry nabýt, nejsou
proto o HAM Spritu, ale o hulvátství a sprostotì. Pro
nepatrnou, ale o to køiklavìjší èást radioamatérské veøej-
nosti, jež se øídí heslem -  co od ÈRK jest, od ïábla jest,
a Petr „jest od ÈRK“ a proto a priori darebák. Žijí v nás
husitské tradice, a jednou z metod støedovìké strategie
útoku na pevnost bývalo i metání soudkù s fekáliemi za
její hradby. Nový èlen rady, Petr, OK1IPV, oznámil
ustavení mluvèího ÈRK v síti PR 2. prosince 2000,
a smrdutá kanonáda ihned zaèala se vší udatností, k níž
vzmužuje šesté a další vypité pivo:“
§ znaèka mluvèího není v žádném callbooku (inu, on
tìžko mùže odpovídat za pružnost, s níž èeští dobrovol-
ní tvùrci callbookù presentují nové znaèky),
§ mluvèí nemá zøízen v síti PR svùj box (jako kontaktní
adresy mluvèího ÈRK byly zøetelnì a jednoznaènì zve-
øejnìny adresy ÈRK, a je to velmi logické), 
§ mluvèí nereaguje na dotazy zasílané do jeho osobního
boxu v síti PR (proè by mìl svùj osobní box užívat
k vyøizování služebních záležitostí? - navíc za situace,
kdy jsou naši „husité“ tak stateèní, èestní a tak milují
HAM Spirit, že si na jeho znaèku ihned „zaèernili“?),
§ mluvèí je zamìstnancem ÈRK, a znaèku tedy nutnì
musel získat stejnì, jako døívìjší dùstojniètí zamìstnan-
ci Svazarmu (nìkdo si pošetile myslí, že rozhodnutí
pùsobit ve prospìch ÈRK automaticky znamená
i závazek nechat si od kdekoho líbit naprosto cokoli
a nikdy nepodat žalobu na ochranu osobnosti - to je ale
opravdu velký omyl),
§ atd. atd., struènì øeèeno, pro pár lidièek se doslovná
štvanice na mluvèího ÈRK stala lahùdkovou pøed-
vánoèní atrakcí. Èemu a komu to mùže prospìt, ví jen
Bùh. Uprostøed všeho toho halasu a tartasu dostal mluv-
èí za celý mìsíc jediné dvì otázky. 

Stojíme na prahu nového století i tisíciletí, v nichž
lidé jako jednotlivci i jako celek budou postaveni pøed

problémy dosud nepoznané, kdy praktická a skuteèná
demokracie bude spoèívat zejména v tom, jaký bude mít
jeden každý z nás pøístup k informacím, jak s nimi bude
umìt nakládat a jak bude schopen nakládat s infor-
maèními zdroji. Ustavením mluvèího ÈRK se nová rada
ÈRK naprosto upøímnì snaží poskytnout èlenùm
i amatérské veøejnosti jeden z nástrojù takové praktické
demokracie. Jak jej budou èeští radioamatéøi umìt
využít, je na nich. Pøejme si všichni, aby se tak stalo
ke spoleènému prospìchu; rada je pøipravena pro to
uèinit vše, co je v jejích silách. 

Nepøijde Vám tento text jako trochu smutný úvodník
našeho radioamatérského èasopisu pro rok 2001?
Nemáte pocit, že pro lepší pøíští radioamatérù v OK
bychom mìli nìco udìlat všichni, a že se naše snahy
zdaøí jen tìžko, nebudeme-li o jejich naplnìní usilovat
spoleènì?

Rada Èeského radioklubu

Klubové zprávy
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a mluvèí Èeského radioklubu se
pøedstavuje...
Vážení pøátelé - radioamatéøi,

jak jste se doèetli v pøedchozí
èásti èlánku, pøipadla mi
nelehká úloha mluvèího
Èeského radioklubu a já bych
vám chtìl touto cestou o sobì
øíci pár slov. Jmenuji se Petr
Èepelák a je mi 23 let. Od
svého dìtství bydlím v malém
mìsteèku Kouøim, které leží asi v pùli cesty mezi
Prahou a Kolínem (lokátor JO70LA). Vystudoval jsem
gymnázium v Èeském Brodì a ekonomickou školu
v Podìbradech. Poté jsem mìl splnit svou brannou
povinnost vùèi státu. Já jsem si radìji vybral civilní
službu v místním Domovì dùchodcù, protože si mys-
lím, že èlovìk je tímto zpùsobem více užiteèný a navíc
se lze od moudrého stáøí ledasèemu nauèit. V souèas-
né dobì jsem zamìstnán jako asistent tajemníka ÈRK.
Pøed tím, než jsem v Èeském radioklubu zaèal praco-
vat, o radioamatérství jsem nevìdìl témìø nic. Ihned po
nástupu mì však do tajù radioamatérského sportu zaèal
zasvìcovat Jindra, OK1AGA. Nabyté znalosti vyústily
v úspìšné absolvování zkoušky a získání volací znaèky
OK1CMU (tøída C). Doposud jsem toho moc
nenavysílal, a to proto, že zatím nevlastním obstojné
zaøízení a taktéž s anténou mám v pøízemí paneláku
problém. To jsou ale, jak doufám, jen doèasné potíže.
Vzhledem k široké škále mých zájmù nezbývá mi na
radioamatérství tolik èasu, kolik bych si pøál. I toto je
jeden z mých budoucích cílù, stejnì jako získání ales-
poò OK tøídy B, samozøejmì po osvojení si dalších
potøebných vìdomostí a hlavnì praxe. 

Osobnì si myslím, že vytvoøení pozice tiskového
mluvèího je dobrá myšlenka, i když pro mne to zna-
mená práci navíc, hi. Jako u každé nové vìci i zde
pravdìpodobnì chvíli potrvá, než vše zaène fungovat
tak, jak by mìlo. Proto vás chci závìrem poprosit
o pochopení a trpìlivost, zejména pokud vaše otázka
nebude zodpovìzena ihned. Já se na oplátku budu
snažit odpovídat všem v co nejkratší dobì a co možná
nejkvalifikovanìji. Snad se nám tímto zpùsobem podaøí
nastolit oboustrannì prospìšné vztahy.

73! Petr, OK1CMU



Klubové zprávy
Zprávièky

Pøed 55. lety

Pøi listování v novinách Demokratický hlasatel,
týdeníku Èeskoslovenské strany lidové ze 17. 5.
1946 pro Val. Meziøíèí jsem narazil na èlánek:

Amatérské vysílaèky

Od  5. kvìtna  t.r. bylo  povoleno vysílání  amatér-
ských pokusných vysílacích stanic, a to prozatím
18 bývalým koncesionáøùm, kterým byla koncese
v záøí 1938 zrušena.  Všichni tito koncesionáøi  byli
za doby okupace vìznìni  za ilegální vysílání.  Další
koncese budou  udìlovány podle toho  postupnì,
jak bude docházet  souhlas ministerstva vnitra
a ministerstva národní obrany. Vysílání je omezeno
na pásmo 160 m, 10 m a 5 m a na pásmo pod 5 m.

OK2BUS

10. mezinárodní radioamatérská 
EME konference bude v OK 
Skupina èeských radioamatérù pod vedením
Zdenka OK1DFC byla povìøena uspoøádáním 10.
mezinárodní EME konference v Praze ve dnech 17.
až 18. srpna 2002. Dovolujeme si pozvat všechny
zájemce k úèasti na této konferenci. Podrobné
informace na www.emeconference2002.cz. 

Milan Gütter, OK1FM

Internet a radioamatéøi

K rychlé výmìnì informací mezi èesky a slovensky
mluvícími radioamatéry z celého svìta slouží
diskuzní kluby, které najdete na adresách serveru
eGroups.com. Jsou to:
http://www.egroups.com/group/OK-KLUB pro
všeobecné informace; 
http://www.egroups.com/group/KV-KLUB pro KV
informace; http://www.egroups.com/group/VKV-
KLUB pro VKV informace

Každý, kdo navštíví uvedené stránky, se mùže
pøihlásit (subscribe) k úèasti. Po zaregistrování
dostává informace od ostatních úèastníkù klubu,
mùže èíst a tøídit uložené zprávy, atd.

Konference jsou nemoderované. To znamená, že
vše, co je odesláno na adresu klubu, server rozešle
bez omezení všem úèastníkùm. Každý úèastník se
mùže kdykoliv z konference odhlásit (unsubscribe).

Milan Gütter, OK1FM

Nový diplom DXCC 15m

DXCC klub s potìšením oznamuje pøidání 15m
jednopásmového diplomu DXCC. Poèínaje 1.
èervnem 2000 DXCC vydalo tiskopisy pro tento
diplom. Nový diplom je vydáván od 1. èervence
2000. Diplomy jsou datovány, nejsou èíslovány.
Neplatné entity (zrušené zemì DXCC) pro tento
diplom neplatí! Ti, kdo mají aktivní diplom 5B
DXCC v poèítaèi DXCC a nemají 100 platných
(aktivních entit-zemí) v pásmu 15m, mohou pouze
doložit zbývající entity a požádat na tiskopisu

o nový diplom. Cena diplomu je $10. Je nutné
pøipsat pouze èíslo Vašeho 5B DXCC diplomu
a datum vydání v pøíslušné kolonce.

Pokud si nejste jisti stavem svých aktivních
entit-zemí v pásmu 15m, kontaktujte DXCC pro
zjištìní vašeho aktuálního stavu na adrese
dxcc@arrl.org. Pokud nemáte pøístup k internetu,
zašlete na adresu DXCC žádost a 1,5 USD. 

Podle QST 9/2000 pøeložil OK1DXW

Setkání Pøerov

Radioklub OK2KJU Pøerov uspoøádá jarní setkání
radioamatérù a „CB-èkáøù“ ve velkém sále pivo-
varu Pøerov v nedìli dne 25. 3. 2001 od 8 do 12
hod. Sál bude otevøen pro návoz materiálu prodej-
cù od 7:30 hod. Srdeènì všechny zveme. Radim
Varak, OK2PRW.

Gratulace - OK7HZ

Dne 24. prosince se dožil 80 rokù cestovatel,
spisovatel, radioamatér, èerstvý držitel ceny mìsta
Zlína, p. Ing. Miroslav HANZELKA, OK7HZ.
Blahopøejeme k životnímu jubileu, pøejeme pevné
zdraví a moho dlaších procestovaných kilometrù. 

Rada ÈRK a redakce èasopisu Radioamatér.

Telegrafie - oblastní pøebor 

Jako první v tomto roce probìhl oblastní pøebor
v telegrafii ve Vrchlabí. Je to ukázka toho, jak dobrá
práce poøadatele, v tomto pøípadì Franty, OK1WC,
ve spolupráci s firmou Labit, dokáže k takovému
klání pøivést i radioamatéry, kteøí se normálnì
sportovní telegrafií nezabývají. 
Sešlo se 12 závodníkù, z toho i dva zaèínající
junioøi. Pøíjem a vysílání samozøejmì nedìlalo
zkušeným HAMùm žádné zvláštní potíže. Jinak to
bylo se soutìží v programu PED. Jeho používání
vidìli mnozí poprvé, ale po úvodním tréninku se
všem líbil a dosahovali v nìm dobrých výsledkù. Je
to pøíklad toho, že nová vìc vzbuzuje neodùvod-
nìné obavy, aèkoliv na ní nic zvláštního není. Je
každému radioamatérovi blízká, protože vychází
z radioamatérského provozu a není produktem jen
sportovní telegrafie. 

Oblastní pøebory jsou tempy a zjednodušenými
pravidly vhodné pro všechny radioamatéry, spojují
sportovní soutìžení se setkáním HAMù v regionu,
nejsou nijak finanènì nároèné a propaguji je
zvláštì proto, aby telegrafie zùstala živou disciplí-
nou a my se nestali spolkem fonistù a digitálních
„stahovaèù“. 

Zvítìzili samozøejmì zkušení závodníci v TLG,
ale to nikterak nesnižuje výkony ostatních. Nakonec
byli úèastníci odmìnìni i vìcnými cenami, protože
záštitu nad soutìží mìly firmy LABIT
a SCHWEIGER z Vrchlabí. Je to ukázka dobré práce
poøadatele.

Na závìr ještì poøadí: OK1MNV, OK1WC,
OK1QM, OK1MZO, OK1ATT, OK1JC, OK1-35616,
OK1-22557, OK1KA, OK1MT, OK1AMM,
OK1OMZ.

Adolf Novák OK1AO

Silent key OK1MAA

Amatérù okresu Ústí nad Orlicí, ale i ostat-
ních z Èech a Moravy, se hluboce dotkla
smutná zpráva, že dne 21. prosince 2000
náhle ve vìku 72 let skonal náš dobrý
kamarád Jaroslav Lokr OK1MAA ze
Žamberka. 
Jarda byl dlouhodobým a aktivním èlenem radioklubu OK1KOK
v Jablonném nad Orlicí. Souèasnì mnoho let vedl každé ráno
(pokud nebyl právì na léèení) Delta-kroužky na pøevádìèi OK0F
a OK0C. A dokud mu voda pøi záplavì v roce 2000 nezatopila
jeho chaloupku a neznièila jeho KV-zaøízení, tak se rovnìž brzo
ráno zúèastòoval meteokroužku SSB na pásmu 3,5 MHz.
I když byl jako invalida zdravotnì postižen, tak ho radioamatérská
èinnost na KV i VKV psychicky udržovala v dobré pohodì, a to
zejména poté, co se u nìho v posledních 2 letech objevily další
zdravotní potíže.
Všichni, kdo jste znali Jardùv charakteristický a vitální hlas
z amatérských pásem, vìnujte mu se mnou tichou vzpomínku.

Pepa OK1AEM a radioamatéøi okresu Ústí nad Orlicí

Ztichla znaèka OK1AIR

Ve vìku 61 let náhle a neèekanì opustil naše øady 15. 11. 2000
Ing. Stanislav Horský, OK1AIR. Po studiích nastoupil základní
vojenskou službu a zvolil si povolání v ÈSLA.  Povolení k radio-
amatérskému vysílání obdržel v roce 1961 a od té doby se aktivnì
zúèastòoval provozu na radioamatérských pásmech. Všichni
jsme jej znali jako zdatného operátora. Své technické i provozní
vìdomosti rád pøedával tìm, kteøí se na nìho obrátili se svými
problémy. Nelze zapomenout, že mìl velkou oporu ve své
manželce. Vychovali spolu dvì dìti a Stano jako dìdeèek mìl
radost ze svého vnuka. Rodina i amatérská veøejnost v nìm ztrácí
výborného èlovìka - kamaráda. Èest jeho památce! 

Radioklub Litomìøice

OK1EF, SK

S velikou lítostí oznamuji, že ve ètvrtek nás náhle opustil výborný
telegrafista a závodník tìlem i duší, Márty OK1EF (ex OK1JEF).
Prosím, vzpomeòte si na nìj nìkdy... 

Mára, OK1FUI (ex OL1BYF)

Silent key OK1ZIP

S hlubokým zármutkem jsme obdrželi zprávu o úmrtí èlena
radioklubu a kamaráda Davida Štvána, OK1ZIP, z Rožmitálu pod
Tøemšínem. David tragicky zahynul dne 31. 12. 2000 ve vìku 21
let. Byl èlenem radioklubu OK1ROZ, se kterým se zúèastòoval
rùzných spoleèných akcí (nejen radioamatérských). Jeho volací
znaèka umlkla, ale pøátelské vzpomínky na dobrého kamaráda
a radioamatéra zùstanou trvale. Vìnujte mu prosím tichou
vzpomínku, kdož jste ho znali. 

Za kolektiv pøátel: Pepa Cink, OK1JFH, Vašek, OK1CKV

Silent key OK1SQ

Oznamujeme všem radioamatérùm, že náš radioklub OK1KNA
opustil ve vìku 77 let dlouholetý pøedseda Vladimír Martinec,
OK1SQ. Zemøel po krátké, tìžké nemoci dne 11. 11. 2000. Kdo
jste jej znali, vzpomeòte s námi na kamaráda, který nám bude
navždy chybìt. 

Za OK1KNA, Zdenìk Borùvka
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Èlenové první posádky jsou: velitel Bill Shepherd,
KD5GSL, velitel lodi Soyuz Jurij Gidzenko, U5MIR,
letový inženýr Sergej Krikalev.
První radioamatérské spojení z ISS bylo
oèekáváno v pùlce listopadu, možná i døíve.
Znaèka NA1SS je pøidìlena kolektivní stanici
Amerièanù na ISS, znaèka NN1SS bude používána
Goddardovým støediskem pro vesmírné lety v Marylandu.
Nìmci budou používat z paluby ISS znaèku DL0ISS,
Rusové RZ3DZR. Radioamatérské zaøízení bylo již na ISS
dovezeno raketoplánem Atlantis. Bude instalováno touto
posádkou v modulu Zaria. Toto zaøízení zatím tvoøí ruèní
2m stanice, TNC a náhlavní souprava s voxem. Vše je
pøichyceno gumovými pruhy ke kovové
desce.
První spojení budou navazována pouze 2m
FM a paketem. Jsou plánována tradièní
pravidelná výuková spojení se školními
skupinami, stejnì jako v programu SAREX
z Amerických raketoplánù. Bìhem jednoho roku je
plánováno umístìní celkem ètyø radioamatérských antén
a rádií. Jsou plánované atraktivní pøenosy obrázkù. Dráha
obletu ISS kolem zemì umožòuje asi 13-ti minutovou
komunikaci s kosmonauty.
Pøedbìžné kmitoèty:
svìtový downlink pro FM voice a paket: 145,800 MHz

svìtový paket uplink: 145,990 MHz
Region 1 (Evropa) voice uplink: 145,200 MHz
Region 2 a 3 voice uplink 144,490 MHz
Paket rádio bude provozováno tím nej-
jednodušším druhem provozu, a to AFSK 1200

Bd. Lze tedy použít i nejlevnìjší BayCom modem.
Pokud to dovolí energetické podmínky na ISS, bude

TNC spuštìno vždy, když nebude 2m rádio používáno
k hlasové komunikaci. Je možné zanechávat v TNC vzkazy
pro kosmonauty, nezanechávejte zde prosím jiné zprávy.
QSL lístky a SWL reporty zasílejte na ARRL Kanada.
Grafický návrh QSL ještì není dokonèen. Plánuje se
rozesílání QSL zaèátkem tohoto roku.

Èasový plán radioamatérského provozu
bude upøesnìn s upøesnìním èasového
rozvrhu kosmonautù. Posádka bude žít
podle UTC. Jejich den zaène v 8:00
a bude konèit v 19:00, pøestávka na obìd
v 12:00. Posádka bude mít volno od

12:00 v sobotu do konce nedìle. Takže nedìle bude zøej-
mì ideální èas na spojení s kosmonauty.
Nìco z historie. První radioamatérské spojení z vesmíru
bylo uskuteènìno v listopadu 1983 kosmonautem
Owenem Garriotem z paluby raketoplánu. Kosmonaut
vysílal na anténu, kterou držel u okénka.

Podle www.arrl.org pøeložil Vojta Bubník, OK1IAK

Radioamatérský provoz z mezinárodní vesmírné
stanice (ARISS)
31. øíjna 2000 odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu raketa Sojuz, která dopravila první
posádku na ISS. 2. listopadu posádka pøipojila raketu Sojuz k vesmírné stanici. Tato raketa bude dále
sloužit jako záchranný prostøedek pro dopravu na Zem. Od tohoto okamžiku je plánovaná stálá pøítom-
nost lidí na ISS. První posádka bude na ISS žít 4 mìsíce a jejím nejdùležitìjším úkolem je otestovat
a doladit stanici tak, aby mohla sloužit k vìdeckým výzkumùm následující posádce. 

Klubové zprávy
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WF1B od Nového
roku zdarma!
Vážení RTTY závodníci,
Mám pro vás dùležité oznámení: Pøemýšlel jsem
hodnì a dlouho o možnosti dát svùj RTTY program
k dispozici závodní veøejnosti. Nejdùležitìjší body
mého sdìlení jsou:
- RTTY bude dostupný zdarma
- podpora bude placená (pozn.: podle informací
z webové stránky 25 USD roènì)
- zdrojové kódy budou uvolnìny.

V pøípadì neplaceného RTTY to myslím opravdu
vážnì. Kdokoliv si mùže stáhnout program z internetu
a používat jej s jakoukoliv znaèkou. Nadále již nebu-
dou žádná registraèní èísla. Pøipravím verzi 5 tohoto
programu, která se bude lišit od verze 4.5 jen tím, že
bude vyjmuta registrace (pozn.: verze 5 je již k dis-
pozici na http://www.wf1b.com/ a obsahuje i utilitu
k exportu do Cabrillo formátu).

I nadále budu nabízet podporu tomu, kdo za ni
bude ochoten zaplatit. Podle mì je to zcela fér.
Program a technická podpora mi zabírají velkou èást
èasu a pokud moji podporu pøijmete, je logické si za
ní nechat zaplatit. Opravdu slibuji, že moje podpora
zákazníkùm bude dobrá. Pokud si nezaplatíte tuto
službu, máte možnost zdarma využívat WF1B-RTTY
reflector a získávat tak rady od velké skupiny uživatelù
RTTY. Pøíjmy z plateb za podporu budou používány na
zaplacení providera, který pro nás provozuje wf1b.com
a WF1B-RTTY email list. Nìkteøí se ptali, zda je
v poøádku použít dotace na podporu softwaru a inter-
netových služeb; ano, rád bych použil tyto dotace ke
snížení cen za dané služby.

Programátoøi, kteøí ètou tyto øádky, se mohou zají-
mat o zdrojové kódy a jejich uvolnìní. K jádru vìci:
RTTY jsem zaèal psát pøed více než 10 lety, používal
jsem Borland Turbo Pascal, Borland Database Toolkit
a nìkolik dalších Turbo Power profesionálních kni-
hoven. Hlavním dùvodem tohoto rozhodnutí je, že
produkty od Borlandu nejsou již nadále bìžnì dostup-
né a TurboPower knihovny nejsou urèeny pro veøe-
jnost. Jediné, co mohu udìlat a také udìlám je, že
uveøejním všechny zdrojové kódy, které jsem napsal,
aby si je všichni mohli prohlédnout a vyjádøit svá
doporuèení a své rady. Budu souhlasit se zmìnami
tìchto kódù, platit dárce a nabízet novìjší verze toho-
to programu. Zdrojové kódy jsou pod ochranou
známkou Wyvern Technology a nadále tak i zùstanou.
Nebude dovoleno distribuovat RTTY pod žádným
jiným jménem. Z vaší štìdrosti a programátorského
talentu bude mít užitek celá skupina uživatelù RTTY.
Mnohými programátory bylo doporuèováno, aby bylo
využito snah pøepsat zdrojové kódy pro Linux nebo
Windows. To bude pravdìpodobnì realizováno užitím
GNU kompilátorù a knihoven, což považuji za možné.
Tìším se na diskuzi, která po uveøejnìní této zprávy
zákonitì nastane.

Závìrem bych chtìl podìkovat mnoha svým
pøátelùm ze skupiny RTTY operátorù. Nerad bych zde
pøipojoval jejich výèet, nebo• bych nechtìl ani na jed-
noho zapomenout a poškodit tak naše pøátelství. Díky
Vám. Víte, kdo jste.

Podle zprávy Raye WF1B ze dne 4. 1. 2001 

pøeložil Oldøich Linhart, OK1YM

Upozornìní DX-manùm
QSL manažer ÈRK pro zahranièí upozoròuje naše radio-
amatéry, a to jak vysílaèe, tak i posluchaèe, že ne všechny
zemì DXCC mají fungující QSL bureau. Týká se to hlavnì
zemí, které nejsou bìžnì na pásmu a hlavnì expedic.
Znamená to tedy zjistit si manažera nebo bureau, pøes které
je možno této konkrétní stanici zaslat QSL lístky. Pro
usnadnìní orientace, ve kterých zemích pracuje QSL
služba, uvádím tyto zemì v následujícím seznamu.

3A - 3B - 3D2 - 3D - 3V - 4S - 4X - 5B - 5H - 5N - 5W
- 5X - 5Z - 6W - 6Y - 7P - 7X - 8P - 8R - 9A - 9G - 9H -
9J - 9K - 9L - 9M - 9Q - 9V - 9Y - A2 - A3 - A4 - A7 - A9
- AP - BA - BV - C3 - C6 - C9 - CE - CM - CN - CP - CT
- CX - DL - DU - EA - EI - EL - ER - ES - ET - EU - EY -
EZ - F - FK - FO - G - H4 - HA - HB - HB0 - HC - HH - HI
- HK - HL - HP - HR - HS - I - J2 - J7 - JA - JT - JY - LA
- LU - LX - LY - LZ - OA - OD - OE - OH - OM - ON - OZ
- OY - P4 - PA - PY - PZ - R+UA-UI - S2 - SM - SP - SU
- SV - T7 - T9 - TA - TF - TG - TI - TR - TU - TZ - UR-
UZ+EM-EO - V5 - V8 - VE - VK - VP2E - VP2M - VP2V -
VP5 - VP9 - VU - W - XE - XT - YB - YI - YJ - YK - YL -
YN - YO - YS - YU - YV - Z2 - Z3 - ZA - ZB - ZF - ZL - ZP
- ZS - KG4 - KH2 - KH3 - KH4 - KH6/7 - KL7/8 - KP2 -
KP3/4.

Tyto zemì jsou oficielními èleny IARU. Následuje sez-
nam zemí, které èlenství v IARU nemají, ale lze používat
jejich QSL službu.

4K - 4U1ITU - EP - EX - UK - UN - V7 - VP8 - VQ9 - XX
- ZC4 - ZD8

Do všech tìchto zemí se odesílají lístky i s dalšími úøed-
nì pøidìlenými prefixy. U G stanice Velké Británie a u F
i Korsika. Zmìny a doplòky budou v tomto èasopise ozná-
meny.

Vojtìch Krob, OK1DVK 

Sun Clock
(viz èelní strana obálky)
Program Sun Clock je jednoduchý program, který v reál-
ném èase zobrazuje zemský povrch a èásti, které jsou
osvìtleny Sluncem èi jsou ve stínu Zemì (noc/den). Je to
vynikající pomùcka pro radioamatéry pracující na KV.
Program má øadu dalších funkcí, napø. èíselnì i graficky
zobrazuje azimut a elevaci Slunce a Mìsíce, fáze Mìsíce,
èasová pásma na celé Zemi, èas východu a západu
slunce pro libovolné místo na Zemi (v databázi je velké
množství svìtových mìst). Program je zdarma a funguje
jako „screen-saver“ v prostøedí Windows (spoøiè obra-
zovky). Instalace je jednoduchá, vè. nastavení. Je možné
jej získat na www.radioamater.cz, domovské stránky jsou
www.mapmaker.com. Pokud nemáte pøístup na Internet,
pošlete obálku se známkou na adresu redakce - zašleme
vám kopii na disketì.

Martin Huml, OK1FUA



Závody na KV
Závodìní je druh provozu, který u amatérù
vyvolává èasto protichùdné reakce. Proè tolik
amatérù tak vášnivì závodí? Co je na tom tak
vzrušuje? A èím to je, že jiní amatéøi
nenacházejí v závodìní nic pøíliš zajímavého?
Nabízíme vám bližší pohled na tento druh
provozu.

Lidé mají soupeøení ve své povaze. Setkáte se s ním na
burze, kde se spoleènosti snaží zvednout ceny svých akcií
co nejvýše, ve filmovém prùmyslu, kde se sleduje ví-
kendová tržba pøi uvedení nových filmù, a samozøejmì ve
sportu, kde se soupeøí na všech úrovních: od velmi dobøe
organizovaných profesionálních fotbalových týmù až po pár
klubových hráèù, kteøí pinkají v sobotu dopoledne na kurtu
v Dolní Horní tenisový míèek tam a zpátky.

Pøemýšleli jste nìkdy o závodìní? Proè nezávodíte vy?
Myslíte si, že na to nemáte fyzicky? V radioamatérských
závodech není fyzická dispozice dùležitá. Myslíte si, že je to
nákladné? Není! Potøebujete speciální zaøízení?
Nepotøebujete, prùmìrné vybavení je pro zaèátek postaèu-
jící. Je to obtížné? Není! Je to zábavné? ANO! Mùžete
pøekonat výsledek dosažený v OK? ANO!

Závodìní se traduje témìø od poèátku amatérského
vysílání. Hned po první svìtové válce byla snaha pro-
zkoumat krátké vlny a navázat spojení na stále vìtší a vìtší
vzdálenosti. Byla stanovena èasová období pro navázání
transatlantického spojení. Úspìch se dostavil brzy a z tìch-
to období se nakonec vyvinuly ARRL DX Contesty. Za
uplynulých 80 let se samozøejmì hodnì zmìnilo a pod-
mínky závodù byly postupem èasu upravovány. 

Všechny závody mají stejný základní princip, rùzná jsou
pouze specifika, které dávají jednotlivým závodùm zvláštní
ráz. Vždy je cílem navázat bìhem závodu co nejvíce spojení
s jinými závodícími stanicemi a pøitom získat co nejvíce
násobièù. Násobièe v daném závodu jsou stanoveny v jeho
podmínkách. U tzv. DX contestù jsou jako nový násobiè
poèítány obvykle zemì podle seznamu DXCC, s jejichž sta-
nicemi byla navázána spojení. U CQ WW DX Contestu, který
je jeden z nejvíce obsazených závodù, jsou násobièi zemì
a zóny, v CQ WPX Contestu jsou násobièi rùzné prefixy.
V jiných závodech platí jako závodní spojení pouze ta, která
jsou navázána se stanicemi nìkolika zemí, napø. OK/OM.

A• už se jedná o jakýkoli závod, snažíte se navázat co
nejvíce spojení a udìlat co nejvíce násobièù. Svùj bodový zisk
- výsledek v závodì - dostanete vynásobením tìchto dvou
èísel. Jednoduché, že? Ne tak docela! K dosažení dobrého
umístìní je tøeba volit vhodnou strategii, o tom ale pozdìji.

V závodech se ovšem zapoèítávají jen platná spojení,
tedy taková, pøi kterých protistanici pøedáme svou znaèku
a kód spojení, obdobné údaje od ní pøijmeme a vše
potvrdíme. Kód, který vysíláme, se obvykle skládá z reportu
RS nebo RST a poøadového èíslo našeho spojení v závodì;
v jiných závodech se ale jako kód pøedává napø. èíslo zóny,
vìk operátora, okresní znak apod., nebo i nìjaký složitìjší
kód. Pøi závodì se snažíme navázat co nejvíce spojení,
pracuje se tedy rychle a vzájemné správné pøedání kódù je
tedy otázkou provozní zruènosti a efektivnosti provozu.

Hlavní závody trvají celý víkend (48 hodin). Dobré závody
jsou závody soutìživé. Velmi soutìživé - a v tom je trochu
zádrhel. Pásmo je plné soutìžících stanic, které spìchají -
chtìjí dosáhnout nejvyššího výsledku tím, že minimalizují
ztrátové èasy. Spojení jsou rychlá a uspìchaná, není èas na
žádné zdvoøilosti. Ostatní, kteøí nezávodí, by chtìli na pásmu

kousek klidného místa na bìžný provoz, ale o nìkterých ví-
kendech, kdy probíhají velké závody, to je beznadìjné.
Vìtšinou se to obejde jen nìjakou stížností, ale nìkdy taková
situace ústí i v docela neamatérské chování. Na pásmech lze
ale najít místo jak pro soutìžící, tak i pro nesoutìžící - staèí
jen trochu tolerance a pochopení, pøípadnì pásma WARC.

Jak zaèít?

Pøedpokládejme, že máte dobrodružnou povahu a rozhodli
jste se zkusit závodit. Jak zaèít? Nejprve to trochu promyslete.
Pokud se v sobotu ráno rozhodnete, že zapnete zaøízení,
vrhnete se do závodního zmatku a nakonec získáte dobré
umístìní, jste na nejlepší cestì ke zklamání. Vzpomeòte si, že
každý prodejce nìjakého zaøízení upozoròuje nové uživatele,
aby si pøeèetli návod k obsluze. Stejné by to mìlo být i u zaèí-
najících závodníkù: Pøeètìte si pøedem podmínky závodu -
jsou s pøedstihem zveøejòovány v amatérských èasopisech
nebo je naleznete v paketové síti nebo na Internetu. Vìtšinou
se nejedná o víc než jednu až dvì stránky.

Ètìte a sledujte rubriky o závodech a závodìní ve všech
amatérských èasopisech, které seženete. Z tìchto stránek je
možné hodnì pochopit, najdete tam také výsledky rùzných
minulých závodù i upozornìní na termíny a podmínky
blížících se závodù; závodù malých i velkých, jednopás-
mových závodù, napø. CQ 160 Meter Contest, závodù pro
ménì bìžné druhy provozu, jako napø. CQ/RJ RTTY Contest
a závodù ještì speciálnìjší, jako je ARRL EME Contest. Na
nìkteré z tìchto závodù nebudete ještì pøipraveni, ale je
dobré vìdìt, co se kde dìje.

Vzhledem k používanému závodnickému žargonu vám
zpoèátku možná uvádìné informace nebudou úplnì jasné,
ale zanedlouho jim porozumíte - vše je vìtšinou
jednoduché a logické. Setkáte se napø. s výrazy single-op,
multi-op a multi-multi. Vypadají dost tajemnì, ale po
pøeètení podmínek závodu zjistíte, že jsou to pouze zkratky
pro rùzné kategorie soužících: Single-op znamená jeden
operátor - samotný závodník. Bez pomoci, bez pøipojení
k paketové síti, bez DX clusteru. Úplnì sám. Multi-op je
obvykle skupina operátorù, kteøí se støídají u jednoho
vysílaèe (èastìji spíše mají v každém okamžiku v provozu
jen jeden vysílaè). Kategorie multi-single znamená více
operátorù a jeden vysílaè. Multi-multi je zkratka pro více
operátorù - více vysílaèù. V této kategorii už závodí velká
spousta zkušených závodníkù.

Máte-li možnost, zajdìte si do nìkterého z klubù, kde se
nìkdo zabývá závodìním, seznamte se s ním a vytáhnìte
z nìho jeho rozumy. Není nad zkušenosti! Pokud si myslíte,
že nebudete pøíliš obtìžovat, požádejte ho, zda si k nìmu
mùžete sednout, až pojede další závod. Podmínky žádného
závodu ani v kategorii jeden operátor nezakazují, abyste
sedìli vedle závodníka a sledovali ho, pokud mu nebudete
pomáhat pøi provozu nebo pøi poslechu. Snažte se ale vžít
do jeho situace - uvìdomte si, že soutìží a že je uprostøed
závodu. Nevyrušujte ho tedy a na otázky, které vás napad-
nou, se zeptejte až po skonèení závodu.

Tøeba se seznámíte s nìkým, kdo je v týmu multi-single
nebo multi-multi. I zde platí stejné pravidlo: držte se stra-
nou. Nìco jiného je, mùžete-li si popovídat s operátorem,
který má právì volno a je ochotný se vám vìnovat. To je
správná pøíležitost pro kladení otázek a mùžete se tak hodnì
nauèit, zejména pokud budete mít štìstí na skuteènì
zkušeného operátora.

Doma u svého zaøízení v dobì závodu nìkolik hodin
jenom poslouchejte. Zjistìte, co se dìje na jednotlivých
pásmech, v rùzných hodinách, ve dne i v noci. Je napø.
jasné, že v DX contestu nebude bìhem denních hodin

provoz na 80 metrech. Mùžete ale zjistit, že provoz na 15
metrech je vìtší, než v pásmech 10 a 20 metrù. Taková
zjištìní mohou být pro vaši eventuální úèast v závodì velmi
užiteèná.

Strategie 

Teï je èas zaèít pøemýšlet o tom, jak se zúèastnit závodu
a dosáhnout co nejlepšího výsledku. Úspìch mùže být
otázkou strategie. Jaké máte k dispozici antény? Možná
máte vícepásmovou anténu pro 20, 15 a 10 metrù a drátové
dipóly na nižší pásma. Nìkteré závody, napø. CQ WPX, mají
speciální kategorii pro stanice s malým výkonem (100 wattù
a ménì) a jednoduché antény. Nìkteré závody mají speciál-
ní QRP kategorii. Prostudujte si podmínky (a pokud mùžete,
pak i loòské výsledky) a zjistìte, kde máte nejvìtší šanci na
dobré umístìní; pak se zaènìte pøipravovat.

Až získáte zkušenosti a pokud vám to vaše vlastní pod-
mínky dovolí, mùžete zaèít pøemýšlet o použití výkonnìjších
antén. Námìtù, informací a zkušeností je mnoho a i když
jejich realizace vypadá pro zaèátek možná pøíliš odvážnì,
pøemýšlejte o nich do budoucna.

Zatím jsme se nezmiòovali o nìjakých zvláštnostech jed-
notlivých druhù provozu. Vše platí pro fónický i telegrafní
provoz. Teï tøeba øíkáte: Já ale nejezdím CW. Proè? Závody
pøece poskytují dokonalou možnost procvièit si CW za
tvrdých podmínek a navázat spojení se spoustou zemí (nebo
prefixù ve WPX Contestu).

Existuje jistá taktika, které zpoèátku využilo mnoho
amatérù, kteøí jsou dnes na prvních místech ve výsledcích.
Zde je: Potøebujete pamì•ový klíè. Zjistìte si, jaký kód se
pøedává a uložte si ho do nìkteré pamìti. Laïte po pásmu,
až narazíte na stanici, která na jednom kmitoètu volá výzvu.
Naváže nìkolik spojení a zase volá CQ, dokud ji nezavolají
další stanice. Nezáleží na rychlosti, jakou vysílá (obvykle asi
150 až 175 znakù/min.), jeho znaèku mùžete postupnì
zachytit, protože ji dává stále dokola. Jakmile zachytíte jeho
znaèku, vyšlete v okamžiku, kdy je na pøíjmu, svoji znaèku;
tu máte pøipravenu v jiné pamìti. Dál už jen musíte zachytit
svoji znaèku, když vám protistanice odpovídá. Pak mùžete
vyslat váš kód, který jste si pøedtím uložili do pamìti.

V závodech se obvykle vždy dává report 59 na SSB nebo
599 na CW, bez ohledu na skuteènou sílu a èitelnost
signálu. Pokud vám to pøipadá hloupé, klidnì dávejte
jakýkoli jiný report. Uvedená praxe je ale výhodná, protože
cílem závodu je navázat co nejvíce spojení a získat co nej-
více násobièù, takže každé zjednodušení je vítané. A v pod-
mínkách žádného závodu není øeèeno, že musíte dávat
skuteènì reálný report.

V prùbìhu závodu je velmi dùležité zapisovat si pøehled-
nì deník, kde se kromì znaèek stanic a pøijatých
a odeslaných kódù zapisuje i èas jednotlivých spojení
(uvádí se v UTC). Deník se po závodu posílá vyhodnocova-
teli. Pokud jej odesíláte v papírové formì, použijte oficiální
formát, požadovaný poøadatelem závodu. Amatéøi, kteøí se
závodìní vìnují intenzívnì (ale nejen ti), používají dnes pro
vedení závodního deníku vìtšinou poèítaè. K tomu je k dis-
pozici nìkolik vynikajících programù, nìkteré z nich mají
moduly odpovídající podmínkám všech nejpopulárnìjších
závodù. Používání dobrého programu pro vedení deníku
vyluèuje možnost špatného výpoètu výsledku, vìtšina pro-
gramù vám také nedovolí udìlat duplikátní spojení, která
mohou znamenat bodovou ztrátu. Informace o takových
programech najdete v amatérských èasopisech.

Závodìní je zábavné. Oblíbíte si ho jen tehdy, když se
zúèastníte nìkolika závodù. Není to tak hrozné. Jen to zkuste.

Podle QST 11/2000 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR
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1. Všeobecná výzva na 20 metrech. Volá OK1XYZ.
Všeóbšèij prizíf na 20 mìtrach. Vyzyvájet OK1XYZ.
CQ, CQ nidzju meta. Kotira va OK1XYZ.
2. CQ, výzva pro Japonsko. Vnimánije, CQ, vsjem
rádioljubitìljam Japóniji. CQ, CQ Nippon.
3. Kdo mne slyší, prosím, odpovìzte. OK1XYZ je
pro Všechny na poslechu. Któ prinimájet miòjá,
prašú atvìti•. OK1XYZ dlja vsjech na prijóme.
Donataka gonjukan no kjoku ga godzaimasitara QSO onegai
simasu. Kotira va OK1XYZ dzjusin simasu dodzo.
4. JA1AA volá vás OK1XYZ. Jak mne slyšíte?
Pøíjem. JA1AA vas vyzyvájet OK1XYZ. Kak vy miòjá
prinimájetì? Na prijóme, prijóm. JA1AA kotira va
OK1XYZ. Ovakari desuka? Dodzo.
5. JA1AA, odpovídá OK1XYZ. Slyším vás na 59.
Váš signál je 59. JA1AA, atvìèájet OK1XYZ.
Prinimáju vas na 59. Váš signál 59. JA1AA, kotira va
OK1XYZ. Gokju de njukan siteimasu. Anata no singo va
godzju kju desu.
6. Dobré ráno. Dobrý den. Dobrý veèer. Milý
Sergej... Dóbroje útro. Dóbrij dìò. Dóbrij vìèer.
Daragoj Sergej... Ochajo godzaimasu. Konnitiva.
Konbanva. Sergej san...
7. Veliký dík za… -zavolání, -odpovìï, -report, -
informaci. Balšóje spasíbo za… -výzof, -atvìt, -
ráport, -infarmáciju. Domo arigató godzaimasu… -ojo-
bidasi, -gooto, -repoto, -infomejsjon.
8. Jsem velmi rád našemu setkání.
Óèeò rad nášej vstréèe. Oai dekite taichen uresi desu.
9. Moje jméno je... Moje mìsto (QTH) je...
Hláskuji: Majó ímja jes•... Mój górod (QTH) jes•... Pa
búkvam: Vatasi no mazaz va… desu. Vatasi no dzjusjo
va… desu. Cudzuri va:
10. Pøijato. Rozumìl jsem všemu. Príòjato. Ja vsjo
charašó póòjal. Rjokai. Dzenbu joku vakarimasita.
11. Mùj tranceiver (vysilaè) je vlastní výroby.
Výkon 200 W. Moj transíver (pjeredátèik)
samadì¾nyj. Móšnos• 200 watt. Vatasi no toransiba
(sosinki) va dzisaku desu. Sicurjoku va nichjaku vatto desu.
12. Mùj pøijímaè je Yaesu... (èti Jaesu). Moj pri-
jómnik jes• Yaesu... Vatasi no dzjusinki va Jaesu... desu.
13. Moje anténa je... -qubical quad, -vertikální, -
dipól, -ground plane, -dlouhý drát. Maja anténa
jes•... -dvajnoj kvadrát, -ver•ikálnaja, -ïipól, -graund
plejn, -dlýnyj luè. Vatasi no antena va... -ni ere kuvado, -
vatikaru, -dajporu, -gurando puren, -rongu vaija desu.
14. Poèasí je u nás dobré (zataženo). Prší (snìží).
U nas pagóda charóšaja (pásmurnaja). Iïjót dóžï
(snìg). Kotira no tenki va chare (kumori) desu. Ame (Juki)
ga futte imasu.
15. Teplota je 10 stupòù tepla (10 stupòù mrazu).
Tìmperatúra 10 grádusof tìplá (maróza).
Ondo va purasu (mainasu) dzjú do desu.
16. Dnes je horko (teplo / chladno / zima). -velmi,
-trochu. Sivoïnja žárko (tìpló / prachládno / chólod-
no). -óèeò, -nìmnóžko. Kjo va acui (atatakai / sudzusi /
samui) desu. -taichen, -sukosi.
17. Lituji, ale ne všemu jsem rozumìl. Prosím,
opakujte... -ještì jednou, -nìkolikrát, -vaši volací
znaèku, -vaše jméno, - vaše mìsto, -report pro
mne. K sažaléòiju ja nì vsjo póòjal. Pažálujsta, paf-

tarítì... -ješèjo raz, -nìskoljko raz, -váš pazivnoj, -
váše ímja, -vaš górod, -ráport dlja miòjá. Dzannen
nagara dzenbu va vakarimasen desita.... o kurikaesite kuda-
sai, -mo itido, -nankaika, -anata no koru sain, -anata no
namae, -anata no dzjuijo, -vatasi no repoto.
18. Poèkejte, prosím, chvilku. Rozumíte mnì?
Padaždítì, pažálujsta, minútku. Vy ponimájetì
miòjá? Tjotto matte kudasai. Ovakari desuka?
19. Vzhledem k rušení musím zmìnit kmitoèet. Iz-
za pamìch mnì priïjotsa izmenja• èastatú. Konsin ga
arunode QSY sinakereba narimasen.
20. Pojïte za mnou 5 kHz výše (níže). Davajtì, sled-
itì za mnoj pja• kilogerc výše (níže). Go kirochercu
agari (sagari) masu.
21. Ozvu se. Ozvìte se! Ja pazavú. Pazavítì minjá!
Vatasi ga jobimasu. Jonde kudasai!
22. Prosím, opus•te tento kmitoèet, je obsazený.
Pažálujsta, ujïítì s étoj èastatý, zdìs uže rabotajetsa.
Kono sjuchasu va cukatte imasu, QSY site kudasai.
23. Váš signál je silný (slabý, èistý). Vaš signál
grómkij (slábyj, èístyj). Anata no singo va cujoi (jovai,
kirei) desu.
24. Japonsky rozumím špatnì. Prosím, mluvte
pomalu. Ja nìcharašó panimáju pa-japonski.
Pažálujsta, gavarítì médlenìje. Vatasi va nichongo ga
joku vakarimasen. Motto jukkuri chanasite kudasai.
25. Mikrofon vám. Mikrofon vám k ukonèení spo-
jení. Mikrafón abrátno. Vam mikrafón dlja finála.
Okaesi simasu. Fajnaru o dodzo.
26. Mluvit japonsky je tìžké. Gavarí• pa-japónski
•aželó. Nichongo va mudzukasi desu.

27. Volejte jen OK1 stanice. Vyzivájtì tól´ka OK1.
OK1 dake dodzo.
28. Øeknìte èíslo vašeho mìsta pro diplom JSS.
Skažítì nómìr váševo garadá dlja diplóma JSS. Anata
no si no Džej-Sí-Sí nanba o osiete kudasai.
29. Správnì. Ano. Ne. Jak øíci... Práviljno. Da. Nìt.
Kak skaza•... Sonotori. Chai. Iie. Eeto...
30. Jakou máte anténu (transceiver)? Kakája u vas
anténa (transíver)? Antena (Toransiba) va donnamono o
ocukai desuka?
31. Jaké je u vás poèasí? Kakája u vas pagóda?
Sotira no tenki va ikaga desuka?
32. Pošlete váš QSL lístek pøes pražské bureau.
Prišlítì vášu QSL kártoèku èérez prážskoje bjuró.
QSL kado va Prague keiju de ookuri kudasai.
33. Urèitì pošlu QSL lístek pøes bureau. Ja
abjazátì¾no výšlju svajú kártoèku èérez bjuró. Kado va
bjuro keiju de ookuri simasu.
34. Dìkuji vám za zajímavé (pøátelské) spojení.
Blagadarjú vas za intìrésnuju (prijátnuju) svjaz.
Omosiroi (Tanosii) kosin o arigato godzaimasu.
35. Více pro vás nemám (QRU). Spojení mùžeme
ukonèit. Boljše dlja vas nièevó nì imìju. Na étom
móžno svjaz zakónèi•. QRU ni narimasita, soredeva
konochende.
36. Pøedejte mùj pozdrav vaší rodinì. Pìredájtì
moj privìt vášej semji. Gokadzoku no minasan ni
jorosiku.
37. Pøeji vám vše nejlepší. Buïte zdráv! Želáju vam
vsjevó charóševo. Búïtì zdaróvy! Mata oaisimacjo.
Ogenkide!
38. Doufám, že se sejdeme na 40 metrech.
Nadìjus, vstrétimsja na 40 mìtrach. Jondzju meta de
oaidekirukoto o tanosimini siteimasu.

Pokraèování na stranì 31
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Radioamatérské spojení v ruštinì a japonštinì
Pøinášíme fonetický pøepis nejbìžnìjších frází a èíslic používaných pøi spojeních v ruštinì
a japonštinì. Volací znaèky a Q-kódy hláskujeme dle mezinárodní hláskovací tabulky.

Soutìže se mohou zúèastnit pouze posluchaèi, kteøí nej-
sou držiteli vlastní koncese k vysílání na KV. Pro tuto
soutìž budou hodnoceny výsledky èeských SWL stanic
v mezinárodních závodech pracujících z území ÈR, a to:
OK/OM DX Contest, SWL Contest - MIX (poøadatel G),
CQ WW SWL Challenge - CW (G), CQ WW SWL
Challenge - SSB, WPX SWL Challenge - CW (G), WPX
SWL Challenge - SSB, EU HF SWL Championship - MIX
(S5), WAEDC - CW (DL), WAEDC - SSB, UBA SWL - CW
(ON), UBA SWL - SSB.
Posluchaèi se mohou pøihlásit bez ohledu na vìk do jedné
i více následujících kategorií:
SWL - MIX
SWL - CW
SWL - SSB
SWL - NOVICI  (do 3 let SWL èinnosti)
SWL - YL
Do hodnocení stanice se zapoèítávají POUZE výsledky ze
závodù, ze kterých soutìžící poslal deník k hodnocení
poøadateli (vyhodnocovateli v poøádající zemi) a je tedy
uveden v oficielní výsledkové listinì závodu.
Bodový výsledek se pro MÈR poèítá ve výši uvedené ve
výsledkové listinì daného závodu, pøièemž celkový
výsledek pro MÈR je dán souètem max. 7 nejlepších
bodových výsledkù z uvedených závodù konaných
v daném roce. Výsledky MÈR se vyhodnocují v roce
následném, po obdržení poslední výsledkové listiny

z výše uvedených závodù. Body z OK/OM DX Contestu se
zapoèítávají pro MÈR ve dvojnásobné výši. Pøi pøípadné
rovnosti bodù v kategorii MIX, CW, YL rozhoduje
výsledek z OK/OM DX Contestu, v kategorii SSB rozho-
duje výsledek z CQ WW SWL Challlenge. Vyhodnocení
kategorie je podmínìno úèastí alespoò 5 úèastníkù. Pøi
menším poètu úèastníkù se soutìžící automaticky pøe-
sunují k celkovému hodnocení do kategorie SWL - MIX.
Výsledky z jednotlivých závodù se posílají vyhodnocova-
teli MÈR jednorázovì do 31. 1. následujícího roku. Pøi
nahlášení výsledku je tøeba uvést RP èíslo, kategorii
v MÈR, název závodu a poèet bodù. 
Hlášení mùže vypadat napøíklad takto:
OK1-00001, Artur Bezejmenný, kategorie SWL-MIX    
SWL Contest 56 423 b.
CQ WW WPX CW 413 347 b.
CQ WW WPX SSB 910 314 b.
OK/OM DX Contest 57 936 x 2 = 115 872 b.
Celkem = 1 495 956 b.
(Èestné prohlášení, adresa, atd.)
Vyhodnocovatel má právo požádat o pøedložení deníkù ze
závodù. Jeho rozhodnutí je koneèné. Vyhodnocovatelem
je Pavel Slavíèek, OK1WWJ, OK1-35042, Písnická
752/44, 142 00 Praha 4- Kamýk, 
PR OK1WWJ@OK0PCC, e-mail OK1WWJ@volny.cz. 
Tyto podmínky platí od roku 2001.

Martin Huml, OK1FUA

Mistrovství ÈR na KV - kategorie posluchaèù (SWL)



Formát dat je jednoznaènì urèen doporuèením
IARU. Jedná se o formát EDI. Jiné formáty
nemohou být akceptovány a stanice, která zašle
data v jiném formátu, nebude hodnocena. Toto
je vìc zásadního významu, protože vyhodnoco-
vatel nemá povinnost a vìtšinou ani prostøedky
pro konverzi dat z jiných formátù. Pøi posílání
deníku ze závodu máme v podstatì tøi možnosti
jak dopravit data k vyhodnocovateli:

1. použít elektronickou poštu e-mail
2. poslat vyhodnocovateli disketu
3. poslat data sítí packet radia

1. Pøi použití e-mailu nebývají vìtšinou žádné
potíže - lze jen doporuèit.
2. Pokud se rozhodnete poslat svá data vyhod-
nocovateli na disketì, umístìte soubor na diske-
tu alespoò tøikrát (do rùzných adresáøù). Disketa
je relativnì nespolehlivé médium a pøi
poškození jednoho souboru lze èasto bez prob-
lémù použít druhý - záložní. (Doporuèujeme
pøed uložením disketu zformátovat - „úplné“ for-
mátování, nikoli „rychlé“ - pozn. red.) Pøi
posílání je nejvhodnìjší použít speciální obálku
na posílání disket. Je uvnitø „polstrována
bublinkami“.
3. Pøi posílání dat sítí PR používejte pouze
pøenos BIN nebo 7plus. Posílání deníku tex-
tovou formou je velmi nevhodné jak pro
bezpeènost (ztrátu) pøenášených dat, tak pro
pozdìjší zpracování vyhodnocovatelem.
S výhodou lze použít dávkový soubor
M7BS.BAT, který vytvoøení souboru pro pøenos
BIN nebo 7plus znaènì zjednodušuje. Je ke
stažení na PR, napsal jej DH1PN a do èeštiny
pøeložili OK2BSP a OK2JPW. Program obsahu-
je i podrobný návod jak jej používat. Vøele
doporuèuji!

Pøi poslání dat e-mailem a po síti PR by vám
mìl vyhodnocovatel potvrdit pøíjem deníku. Pøi
posílání jen elektronického deníku se titulní
strana ani samotné èestné prohlášení neposílá
v papírové formì. Formát EDI sice èestné
prohlášení neobsahuje, ale program, ze kterého
se pak deníky tisknou, toto prohlášení a titulní
stranu generuje na základì údajù v EDI souboru.

Formát dat souboru EDI:

Formát EDI je urèen pro pásma vyšší než 30
MHz. EDI je textový formát vhodný k elektron-
ickému pøenosu. Soubor EDI je rozdìlen na tøi
èásti, které jsou uvozeny identifikátory
v hranatých závorkách. První èástí jsou „základ-
ní informace“ uvozené [REG1TEST;1]. Druhou
èástí je pole možných 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.

Mezi jednotlivými položkami se používá jako oddìlo-
vaè støedník (;). Všechny položky spojení musí být zapsá-
ny na jedné øádce, maximální poèet znakù na øádce je 75.
Chybné (neúplné) spojení je zapsáno v poli „Call“
zápisem „ERROR“.

Struktura zápisu:

Položka                      Formát Maximální délka
Date = RRMMDD 6 zn. 6
Time = HHMM 4 zn. 4
Call = 3 až 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 až 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 Druh provozu
TX RX

0 jiný jiný
1 SSB SSB
2 CW CW
3 SSB CW
4 CW SSB
5 AM AM
6 FM FM
7 RTTY RTTY
8 SSTV SSTV
9 ATV ATV

Zápis použitého pásma:

Kmitoèet = PBand
50 - 54 MHz = 50 MHz
70 - 70,5 MHz = 70 MHz
144 - 148 MHz = 144 MHz
430 - 440 MHz = 432 MHz
1240 - 1300 MHz = 1,3 GHz
2300 - 2450 MHz = 2,3 GHz
3400 - 3600 MHz = 3,4 GHz
5650 - 5850 MHz = 5,7 GHz
10,0 - 10,5 GHz = 10 GHz
24,0 - 24,25 GHz = 24 GHz
47,0 - 47,2 GHz = 47 GHz
75,5 - 81 GHz = 76 GHz
120 - 120 GHz = 120 GHz
142 - 148 GHz = 144 GHz
241 - 250 GHz = 248 GHz

Soubor EDI je v podstatì textový soubor a proto je
možné a také úèelné ho prohlížet a editovat bìžným tex-
tovým ASCII editorem. Jako vhodné lze doporuèit editory
v hojnì rozšíøených diskových managerech napø. M602
nebo Norton. Ve Windows lze použít napøíklad aplikaci
Poznámkový blok. Jako nevhodné jsou textové editory
typu T602 nebo Word, které bez dalších opatøení vkládají
do editovaných souborù velké množství pomocných
znakù a v podstatì je pro naše úèely znehodnotí. Po
otevøení souboru v editoru mùžeme chybìjící informace
doplnit nebo chybné opravit. Lze doporuèit jen editaci dat
(øádkù) ve volném formátu (viz výše - jsou oznaèeny
hvìzdièkou).

Další kontrola dat je možná použitím programu
PRINT.EDI od OK1CDJ a OK1CDK, kteøí pracují na balíku
programù pro vyhodnocování závodù VKV. Pomocí toho-
to programu je možné vytisknout deník v takovém formá-
tu, v jakém ho kontroluje vyhodnocovatel. Deník je možné
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Formát EDI 
aneb Jak posílat elektronický deník ze závodu VKV
Od 1. 1. 2000 platí nové Všeobecné podmínky závodù na VKV. Podle bodu 14 tìchto podmínek je
možno posílat deník ze závodu také v elektronické podobì. Jak v takovém pøípadì postupovat
a èeho se vyvarovat, popisují následující øádky.

[REG1TEST;1] Identifikace souboru;verze souboru

*TName=Jméno závodu

TDate=Poèáteèní ;koneèné datum závodu RRRRMMDD

PCall=Znaèka pouûitá v závodì

PWWLo=Pouûitý lokátor

PExch=Výmìnný kód

*PAdr1=Adresa soutìûního stanoviötì - 1 øádek

*PAdr2=Adresa soutìûního stanoviötì - 2 øádek

*PSect=Soutìûní kategorie

PBand=Pouûité  pásmo

PClub=Èlenský radioklub

*RName=Jméno a pøí jmení 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=Pouûitý výkon vysílaèe [W]

*SRXEq=Popis zaøízení  RX

*SAnte=Pouûitá anténa

*SAntH=Výöka antény nad zemí [m];výöka 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)

[QSORecords;Poèet zaznamenaných spojení]

Date (Datum);Time (Èas);Call  (Znaèka);Mode code (Druh

provozu);  Sent-RST (Vyslaný-RST);Sent-QSO number

(Vyslané è ís lo  spojení) ;Received-RST (Pøi ja tý-

RST) ;Rece ived-QSO number  (Pø i ja té  è í s lo

spojení ) ;Received exchange (Pø i je t í  výmìnného

kódu) ;Rece ived-WWL  (Pø i ja tý  loká tor ) ;QSO-  poin t

(Poèet bodù za spojení);New-Exchange-(N) (Nový výmìn-

ný kód-(N));New-WWL-(N) (Nový  lokátor-(N));New-

DXCC-(N)  (Nová  zemì  DXCC-(N) ) ;Dup l i ca t e -QSO-

(D)(Duplicitní spojení-(D))



vytisknout pøímo na tiskárnì nebo výhodnìji do
souboru, pak jej zkontrolovat a pøípadnì v EDI
souboru uèinit patøièné opravy. Program se
spouští 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 vašeho EDI
souboru. Pozor! V EDI souboru nesmí být první
øádek prázdný, jinak program printedi ohlásí
chybu. Vzniklý soubor TXT mùžete opìt prohlížet
v bìžných editorech. Program by mìl být dostup-
ný v síti PR. Omlouvám se za možná až pøíliš
podrobný popis pro nìkoho možná triviálních
vìcí, ale vìøte, že ani jeden deník zaslaný elektro-

nickou cestou z I. subregionálu 2000
nebyl úplnì v poøádku. Nìkdy to byly
drobnosti, nìkdy závažnìjší nedostatky.
Ne každý program, který generuje for-
mát EDI, pracuje úplnì korektnì.
Následná kontrola je tedy velmi dùležitá.

Podrobný popis formátu EDI lze najít
v síti PR a podrobnìjší pøeklad
naleznete v èasopisu Radio 9-10/98
v èlánku Elektronické deníky od
OK1DUO, ze kterého jsem èerpal i já.
Vše lze najít samozøejmì i na internetu.

Na závìr ještì pøipomínám bod 18
Všeobecných podmínek závodù na VKV:
- Pokud stanice nezaslala deník k vyhod-
nocení v elektronické podobì a svým
deklarovaným výsledkem se øadí do
pátého místa v kategorii, má právo
vyhodnocovatel požádat o zaslání deníku
v elektronické podobì. Pro formát deníku
platí ustanovení bodu 14. Deník musí být
na adresu vyhodnocovatele doruèen do
10-ti dnù od vyžádání. V opaèném pøí-

padì nemusí být tato stanice v závodì hodnocena.

Nezapomeòte také na to, že spojení ve vlastním WW-lokátoru se
poèítá jen za jeden bod. Pokud budete posílat deník v papírové formì,
rád bych vás upozornil na doporuèení IARU - používání nové titulní
strany soutìžního deníku ze závodu VKV.

Výše uvedené informace jsou zkušenosti vyhodnocovatele I. subre-
gionálního závodu - radioklubu OK1KHI. Veškeré dotazy prosím na
OK1XHI@OK0PPR.

Zdenìk Mikeš, OK1XHI
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BRUNTÁL, DISTRICT
HBR AWARD a PRADÌD 

Vydává radioklub Bruntál.

K získání diplomu BRUNTÁL je tøeba
zaslat žádost (jakoukoli), ve které bude
uvedeno, že žadatel má nejménì tøi (mimo
OK jen dvì) potvrzená spojení se stanice-
mi, které vysílaly z mìsta Bruntál.

K získání diplomu HBR DISTRICT
AWARD je tøeba zaslat žádost, ve které
bude uvedeno, že žadatel má nejménì pìt
(EU tøi a DX dvì) spojení se stanicemi,
které vysílaly z okresu Bruntál (okresní
znak HBR).

K získání diplomu PRADÌD je tøeba
zaslat žádost, ve které bude uvedeno, že
žadatel má nejménì deset (EU sedm, DX
dvì) spojení se stanicemi, které vysílaly
z míst, která leží v pohoøí Jeseníky.

V žádosti je tøeba uvést datum, pásmo,
druh provozu, QTH protistanice (buï
název mìsta, obce, hory, kopce, nebo WW
lokátor). Potvrdit skuteènosti v žádosti by
mìli dva koncesovaní radioamatéøi. Není
tøeba zasílat QSL lístky, kdo ovšem chce,
mùže tímto zpùsobem prokázat splnìní
podmínek bez toho, že by si žádost nechal
nìkým potvrzovat. Lístky by byly vráceny
spolu s diplomem.

Není nijak omezena doba spojení
a mohou se zapoèítat i spojení
uskuteènìná v závodech. 

Jestliže má žadatel spojení pouze s jed-
nou stanicí, nebo jen se dvìma, je možné
zapoèítat jako další spojení i spojení
s touže stanicí, ale na jiném pásmu nebo
jiným druhem provozu (takže pro splnìní
podmínek staèí spojení se stanicí napøí-
klad OK2URF, jedno na 144 MHz/SSB,
druhé na 144 MHz/CW a tøetí na 145/FM).

U spojení se stanicemi OK2OOO
a OK2PJD není tøeba mít tato spojení
potvrzena QSL lístkem. Spojení s YL
a XYL se poèítají za dvì QSO.

K diplomùm jsou vydávány známky za
pásma a za druh provozu.

Pokud bude požadováno zasílání
diplomu poštou, je tøeba zaslat (spolu se
žádostí) 50,- Kè (OK), 10 IRC nebo 10
DEM nebo 5 USD (ostatní) na poštovné
a balné. Za jednu doplòovací známku
žádáme o zaslání (spolu se žádostí) poš-
tovní známku v hodnotì 10 Kè (nebo 1IRC
nebo 1 USD). Jinak jsou diplomy vydává-
ny zdarma. 

Vydávání a zasílání diplomù vyøizuje:
OK2PJD, P.O.Box A-26, 792 01 Bruntál,
PR via OK0POV.

Znaèky radioamatérù z Bruntálu:
OK2CEU, JDH, MEU, MHO, OOO, PJD,
SPT, THO, TIH, TMD, TMN, TNI, URF.

Jiøí Dostalík, OK2PJD

Diplomy Diplom Rozhledny 
naposled
1. Termín zaslání hlášení
Termín zaslání hlášení o splnìní podmínek
diplomu je do 31. 1. 2001. Pro radioamatéry,
kteøí budou pokraèovat v soutìži v pásmu 70
cm tento termín neplatí. 
2. Doplòující známky (støíbrná a zlatá)
Známky budou zasílány po uzavøení a vyhod-
nocení celé soutìže do 28. 2. 2001. Støíbrné
a zlaté známky budou dány do výroby podle
poètu zaslaných žádostí (z úsporných dùvo-
dù). Poté budou zasílány žadatelùm poštou.
3. Pokraèování diplomu „Rozhledny
ÈR“ pouze v pásmu 70 cm 
Platnost diplomu „Rozhledny ÈR“ se prod-
lužuje do odvolání. Pouze se mìní tyto body
„Technických podmínek diplomu“:
Bod 1. Diplom „Rozhledny ÈR“ bude pokra-
èovat od 1. 1. 2001 pouze v pásmu 70 cm.
Bod 2. Spojení uskuteènìná v dobì závodù
jsou platná pouze mezi nezávodícími stanice-
mi.
Bod 6. Pro získání 100 bodù k obdržení diplo-
mu lze zapoèítávat i spojení od 1. 6. 1999 do
31. 12. 2000 dle platných podmínek diplomu.

Manažeøi diplomu doporuèují pro plnìní
podmínek diplomu používat volací kmitoèet
433,575 MHz.

Zdenìk Foøt, OK1UPU 

Pøíklad souboru ve formátu EDI: (Následující tøi sloupce navazují na sebe a tvoøí jednolitý soubor)

[REG1TEST;1]
TName=I.Subregionalni zavod 2000
TDate=20000304;20000305
PCall=OK1KHI
PWWLo=JO70UR
PExch=
PAdr1=Snezka
PAdr2=
PSect=II.
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=OK0PPR
MOpe1=OK1FBI;OK1XHI
Mope2=
STXEq=FT225RD
SPowe=25 W
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]

Diplom Receptáø - viz obálka

Tento diplom se vydává u pøíležitosti APRåLA k vne-
sení drobet lidskosti do amatérského provozu
a zvýšení aktivity radioamatérù ještì pøed velkou
závodní sezónou. Zahájením soutìže je závod
probíhající v pásmech VKV provozem SSB, CW a FM
bez použití pøevádìèe. Závod probíhá 1. 4. 2001 od
08:00 do 11:00 UTC (èili od 09:00 do 12:00 hodin
našeho letního èasu) a dále pokraèuje soutìž do
konce mìsíce t. j. do 30. 4. 2001. V závodì i po dobu
soutìže se pøedává soutìžní kód sestavující se
z reportu, dále èísla udávajícího vzdálenost od vysíla-
jícího zaøízení ke sporáku v kuchyni (udává se v cm)
a lokátoru. Spojení navázaná bìhem konání soutìže
v jiném závodì (napø. PA, FM Contest) nemusí tuto
vzdálenost obsahovat. Kategorie pouze jedna.
Bodování: Jedno QSO = 1 bod. Násobièe lokátory.

Spojení s každou stanicí na každém pásmu lze
zapoèítat pouze 1x. Výjimkou jsou spojení ze závodu
konaného 1. 4. se stanicemi, se kterými se naváže
spojení. Spojení pøi tomto závodì se mùže bìhem celé
soutìže ještì jednou opakovat a zapoèítat tak spojení
obì. Každý úèastník, který se chce zúèastnit soutìže,
musí souèasnì s výpisem z deníku pøiložit ještì
jakýkoliv recept na jakékoliv jídlo èi nápoj. Prvních 10
stanic získá diplom (viz. obálka èasopisu), a z toho
první 3 ještì cenu, kterou je vaøeèka a minikuchaøka
sestavená z došlých receptù. 

Deníky na adresu: Jitka Plaszová, OK1HAL,
Jablonová 1630, 347 01 Tachov, nebo pøes PR
(OK1HAL, OK0PAD) do 31. 5. 2001.

Jitka Plaszová, OK1HAL

Bìhem závodu jsme byli neustále rušeni 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;
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 snaží se popsat co nejvíce
typù spojení.
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Upadne tedy telegrafie ve vìèné zapomenutí? Mùj dojem
je, že tomu brzo jen tak nebude. Pøedevším existuje
nìkolik generací, kterým morseovka stále nìco øíká,
používají ji všude, kde to jde, propagují její výhody jako
technicky naprosto nejjednoduššího zpùsobu pøedávání
informací. Navíc telegrafií lze vysokofrekvenènì komu-
nikovat pomocí konstrukènì nenároèných zaøízení, jež
lze sestavit pomìrnì lacino, s využitím ještì existující
souèástkové základny a v relativnì krátkém èase.
Telegrafií lze pomocí vlastních znalostí a dovedností
komunikovat s podobnì (ale tøeba i daleko lépe)
vybaveným protìjškem pomalu kdekoliv na zemìkouli.
To vše jsou pøednosti, které nelze pøehlédnout.

Pokrok samozøejmì nejde zastavit. Jsou však krajní
situace, kde se takováto dovednost stává nenahraditel-
nou a jedinou možností, jak pøedat nìkomu (kdo je
schopen pøijmout) smysluplnou informaci. V souèasné
éøe obecné multikomunikace se pochopitelnì Morseova
abeceda v telegrafním použití jeví jako nìco pomalého,
co komunikaci jen zdržuje, nebo jako umìlá pøekážka ve
formì povinné zkoušky pro radioamatéry, kteøí chtìjí
pracovat na krátkých vlnách. Øada úøedních míst již od
takovéhoto požadavku upouští nebo nároky snižuje až
na hranici, jejíž význam je vskutku diskutabilní.

Asi by to byl správný krok, pokud by ale byl kom-
penzován požadavkem na jiné odpovídající znalosti, tedy
na dovednosti, spojené s využitím novì zavádìných
druhù provozu do radioamatérské praxe. A možná ještì
obecnìji - s moderním pøístupem jak ve stanovení
rozsahu, tak i v celém zpùsobu hodnocení znalostí
uchazeèù o povolení vstupu na nìco, co je - vzhledem
k poètu potenciálních uživatelù - tak úzce limitované,
jako jsou radioamatérská pásma. Zde svoji „úzkopás-
movou“ povahou právì telegrafie dává stále možnost
souèasné komunikace jednoduchými prostøedky
v daném kmitoètovém úseku více stanicím, než kdyby
pracovaly provozem fonickým.

Zanikne tedy „morseovka“? Jako urèitá znalost,
mající pro urèitý okruh lidí (v souèasnosti možná kolem
1/2 milionu radioamatérù - zbytek, respektive souèasná
vìtšina - morse již nezná) svùj význam, asi ne tak
jednoduše. Nemùžete se na nìkoho dovolat? Zkusíte to
tedy telegraficky. Spojení odrazem od polární záøe? Až
na výjímky to jde pouze telegrafem. Stejnì tak odrazem

od meteorických stop, od povrchu Mìsíce. Máte „pidi-
výkon“? S telegrafií se oproti fonii dovoláte dál. Rovnìž
kdyby byl identifikaèní znak pøevádìèe vysílán ve fonii
(jako obèas napø. na OK0C), zcela vám po dobu jeho
trvání znemožní komunikaci, kdežto v morseovce vám až
tak nevadí. A co takhle napø. sí• telegrafních majákù
NCDXF? Jak by se to asi poslouchalo, být to ve fonii. No
a nìco též „mimo rádio“ - blikáním baterky èi paprsku
laserové tužky v rytmu morseovky to snad bude fungo-
vat poøád - ne? Ještì dnes napø. strojvedoucí houká
morseovkou písmeno „D“, což znamená, pokud se
nemýlím, „odbrzdìte všechna kola“ - že by brzdaøi
nemìli ruèní stanice? Stejnì tak pouhým pískáním na
prsty lze pøedat svému protìjšku na druhé stranì rybní-
ka informaci, že „je to štika a má pùl metru...“. Aplikací
morseovky je tedy i v souèasnosti stále ještì dost. Její
totální likvidaci to odsouvá asi poøádnì daleko - zrovna
tak, jako napø. lukostøelbu, která se drží nejen jako
sportovní disciplina, ale pøíjde ke cti, je-li zapotøebí
nehluènì zasáhnout cíl, aniž by výstøel plašil ostatní
zvìø.

Kouzlo znaèek Morseovy abecedy se nauèí vychutnat
ten, kdo dokáže pøemoci své poèáteèní obavy (totéž jako
napø. „já se to bruslení nenauèím!!“) a po pár hodinách
tréninku se mu podaøí dešifrovat tøeba identifikaèní znak
leteckého radiomajáku na svém rozhlasovém pøijímaèi
v pásmu dlouhých vln, èi rozpozná na radioamatérském
pásmu první „CQ CQ...“ a pak s napìtím odchytává další
a další znak, až dá dohromady celou výzvu, pokud ta
stanice zrovna nepospíchá. A když pak z celé zmìti
signálù dovede „vytáhnout“ svùj první DX, kdy se
v mrazivém odpoledni dozví, že ten na druhém konci
svìta má 25 stupòù ve stínu, tak už drápkem uvízl nato-
lik, že není návratu.

Morseovka se nezapomíná! Jen opravdu chtít a kdysi
zvládnuté tempo se pomalu vrací, což bezpeènì potvrzu-
jí ti, kteøí se nauèili morse napø. na vojnì a po létech
nacházejí cestu mezi radioamatéry. Ke zdokonalování
zejména pøíjmu morseovky je velmi užiteèné zejména
sledování samotného radioamatérského provozu na
pásmech. Radiový posluchaè (zkratkou RP nebo SWL)
si mùže vyhledat právì takovou stanici, jejíž tempo ještì
tak chytá, obèas tøeba s nìjakým výpadkem, zavinìným
zarušeným signálem, únikem apod. Tento živý poslech

má své pøednosti zejména v tom, že pøi pøíjmu jsme
doslova obklopeni vším dìním kolem probíhajícího spo-
jení - tu další stanice v pozadí, praskot atmosférických
poruch, teï operátor udìlal chybièku a opravuje se,
signál se neèekanì ztrácí èi se náhle zesílil, tak, teï
pøepnul na protìjšek - uslyším ho?? ano, je tam. Co to
dává? Proè je tak slabounký, vždy• je ode mne pár kilo-
metrù a ten z druhé pùlky svìta mi tu skoro burácí? (aha
- šíøení vln!). To vše lze na pásmu prožít.

Lze se také zdokonalovat pomocí poèítaèe - existuje
øada programù, s jejichž pomocí je možné se pøi sys-
tematickém pøístupu nauèit morse kvalitnì pøijímat
i vysílat a zdokonalovat se v rychlostech až do temp, kdy
konèí hranice lidských možností. A jelikož jsme jako
tvorové od pøírody soutìživí, tak i ti, kterým je telegrafie
koníèkem, zábavou a pøíjemným prožitkem, mají své
soutìže od místních, oblastních, až po mistrovství svìta.
Tyto soutìže jsou u nás organizovány a zabezpeèovány
pracovní skupinou sportovní telegrafie rady Èeského
radioklubu, která materiálnì i organizaènì pomáhá
vybraným radioklubùm v poøádání oblastních soutìží,
a to vèetnì dotace jak finanèní, tak pøíp. i rozhodèími.
Soutìží se v pøíjmu morse s poèáteèním tempem 40
znakù za minutu (podle metody PARIS), dále ve vysílání,
a pak také v simulovaném provozu pomocí poèítaèových
programù RUFZ a PED. Každým rokem je také poøádáno
mistrovství ÈR, ze kterého jsou pak nejlepší vybráni jako
státní reprezentanti pro mistrovství svìta. To se koná
každé 2 roky (letos v Rumunsku) a zúèastòují se ho
reprezentanti cca 20 státù z celého svìta. Nevedeme si
zrovna nejhùøe - z našich reprezentantù zatím nejvýše
„dosáhl“ Tomáš Mikeska svými støíbrnými medailemi
a družstvo OK 6. místem. Tyto výsledky jsou i ohodno-
ceny ve formì cílené finanèní podpory ze státních
prostøedkù od Ministerstva školství, mládeže a tìlový-
chovy jako zatím jediná jimi úøednì uznaná sportovní
reprezentaèní disciplina z radioamatérské oblasti. Naší
snahou, zatím nevyslyšenou, je uznání dalších disciplin,
ve kterých daleko poèetnìjší øada našich radioamatérù
získává na svìtové radioamatérské sportovní scénì ještì
výraznìjší úspìchy. Telegrafní závody se špièkovými
závodníky z OK z toho nevyjímaje.

Závìreèná otázka: QRQ? („a k èemu je to dobrý?“ -
tak vìtšinou znìla otázka mého malého synovce, když
jsem mu nìco pøedvádìl). Pøedevším - když to na vás
nìkdo „vypálí“, nezùstanete mu nic dlužni. Kromì toho
radioamatéøina je mj. o sebevzdìlávání a morse - to je
mezinárodní jazyk (alespoò mezi radioamatéry) a i u nás
platí „kolik øeèí umíš, tolikrát jsi èlovìkem“. Tak NSL
QRQ!

Jindøich Günther, OK1AGA

Telegrafie versus nové tisíciletí
Pøežije telegrafie další století (èi alespoò desetiletí)? Takové a podobné otázky se nabízejí pøi kon-
statování faktu, že - chtì nechtì - Morseova telegrafní abeceda opouští sféru profesionálního spo-
jení všude, kde je to jen možné, a je nahrazena moderními dùmyslnými komunikaèními systémy
s využitím technologií, o kterých se pøi jejím vzniku ani tìm nejvìtším fantastùm vùbec nesnilo.

Dlouhé vlny
Se snižujícím se QRN pøibylo stanic, expedic
a rekordù. Bitva o Atlantik pokraèuje v nez-
menšené intenzitì, zvláštì pak o oboustranné
spojení na pásmu 136 kHz. I když se takové spo-
jení zatím neuskuteènilo, poslechových reportù
pøibývá na obou stranách oceánu.

Jen pár dní po mém spojení s VE1ZJ mohl být tento
rekord pøekonán. 14. øíjna vysílal Rišo OM2TW ze 130
metrù vysokého vertikálu. Protože byl ale v blízkosti
støedovlnný vysílaè o výkonu 750 kW, nepodaøilo se mu

vyladit anténu pro ohromné napìtí, které se na ní
indukovalo.

Tentýž víkend vysílala na 136 kHz také pøíležitostná
stanice MB2HFC. Tato stanice vysílala ze setkání
dlouhovlnných radioamatérù ve Windsoru.

Larry VA3LK provozoval maják vysílající na 137,710
kHz (BPSK, MS100, ET1). Maják vysílal každý den mezi
2000 a 0500 UTC zkratku vytvoøenou z Laryho volacího
znaku - „VLK“.

29.10. byl na pásmu 136 kHz s pøíležitostnou znaè-
kou GB2CPM Peter G3LDO. Vysílal z Chalk Pits
Museum.

11. a 12. listopadu se uskuteènila expedice do dosud
nepøíliš aktivního Norska. Christer SM6PXJ vysílal
z QTH asi 75 kilometrù od Osla. Používal volací znak
klubové stanice LG5LG. Vysílal na invertované L, výška
21 metrù, délka asi 50 metrù. Z Norska vysílala tento
víkend také stanice LA1K.

5.11. se uskuteènilo první spojení mezi HB9 a F. Jeff
F6BWO pracoval s G, DL, PA a HB9. Spojení s Tonym
HB2ASB bylo první mezi tìmito zemìmi.

Bìhem listopadu byl také aktivní Mal GI3KEV/P.
25. a 26. listopadu se uskuteènila expedice na ostrov

Guernsey. Operátoøi G3XTZ, G0MRF a G3YXM vysílali
z automobilu pøevážnì na antény vytažené draky. Jejich
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Povídání k vzteku, pláèi i k radosti

PRAHA - KAVKAZ, 30. 6. 2000 ve 14.15 UTC s 5 W OUT CW
a vertikálem via sporadic Es.

„Pøišel jsem ke strojùm skoro pozdì. Vlèáci øádili na tøístovce i telegrafu. Moje
muzikantské uši slyší slabý unikající signál od RA6AX. Nìkolikrát ho již nesly-
šícího volám. Dávám volaèku/QRP. Vlèáci mi nechali prostor nebo už všechno
udìlali. Já jim dìkuji. Odezva žádná. Øíkám si, už to spadlo. Najednou slyším
slabì svùj znak, 599 a ètverec KN93XX. Signál vyrostl na S9. Pøedávám svoje
náležitosti. Poslechem dìlám kontrolu protistanice a signál padá do S0. Je
konec Esky.”

„ROKYTKA, telegrafo FM chrchlodyn,
staøièká mechanicky pøekonaná a otranzis-
torovaná E10ak, umí jen CW a FM 5W OUT,
chodí dobøe od 144-146 MHz. Na støeše jen
vertikál „švédka“ 2x 5/8 lambda a KV drá-
tovky k sousedùm. G5RV a CCV (80 metrù
drátu Cik Cak Všelijak). Moji otáèecí farmu
YAGI antén na 432 MHz, 144 MHz, krátké
432 MHz/45°, 144 MHZ/45°- OK1KRC
a dipol 28 MHz pro družicový provoz, vše
pøepínatelné (Oscar 6 a 7), ulomila vichøice
23. listopadu pøed 16 a pùl rokem a rovnou
„šup“ skrz støechu na pùdu. Zbyl jen køížový
dipol 144 MHz a tabule plechu na hoøejší pùdì. Bylo to hrozné. Nemohl jsem to
se synem ani vyprostit. Manželku skoro klepla „Pepka“. Chybìlo málo a vezl
jsem ji na „nervové“. Dostal jsem rozkaz: antény ani nápad!!! Mùj dùm to není,
žena ho má po rodièích. Já jsem pøiplaval proti proudu Vltavy od Kralup n. Vlt.”

„Ale èas vše zlé odnes'. Obèas nahodím øeè, že to chodí a nemám kloudnou
anténu, jen vrakovištì v kùlnì. Neustále nosím „Brouka“ v hlavì a kuju „Pikle“.
Chodím po kšeftech s metrem a promìøuju roury na budoucí antenní farmu i se
šestimetrem. Snad si ještì na VKV trochu líp na stará kolena zavysílám.” 

„Bohdá nebylo, by èeský král z boje utíkal, hi.”
OK1DKM, JO70GC - WKD: RA6AX - KN93XX, 599/599, ODX/QRP: 2 030 km.
Na mé stranì: Home Made TRx „ROKYTKA“, CW, FM, 5 W OUT. Antena: vertikál
2x5/8 lambda - SM7DVH, vynikající „švédka“ fy ELANT.

Miloš Kasalický, OK1DKM

signál (CW) si mùžete poslechnout na
http://www.mujweb.cz/www/ok1fig/lfsounds.htm. Pro
velmi nepøíznivé poèasí uskuteènili jen 34 spojení do
7 zemí na pásmu 136 kHz, a dvì spojení na 73 kHz.
Jedno z nich je však rekordní pro CW - GU0MRF
s M0MBU pøeklenuli vzdálenost
290 km.

Týž víkend byl QRV také
GW3XDV/P na 73 kHz (jeho
signál byl vidìt i v OK). Vysílal
z QTH stanice GW4HXO. Vysílat
mìl také Rišo OM2TW. Smùla jej
však neopustila a pøi ladìní
antény spálil tranzistory v kon-
covém stupni.

John VE1ZJ, který se mezitím
ucházel o poslanecké køeslo, se
vrátil na pásmo a obnovil
poslechy pro evropské stanice. Poslouchal každý den
mezi 2130 a 0300.

21.12. byl poprvé v Evropì vidìt Visual-CW signál
Jacka VE1ZZ. Jack používá invertované L, délka asi 300

metrù, výška kolem 30 metrù. První, kdo jej vidìl, byl
Peter G3LDO. Brzy se však pøipojily další stanice jako
DK8KW, G4CNN, G3NYK a SM6LKM.

Stanice MM0ALM byla údajnì slyšena Jackem
VE1ZZ na normální CW. Oba se pokoušeli o oboustran-

né spojení normální
telegrafií bìhem odstávky
CFH.

30.12. se uskuteènilo
první spojení mezi GW
a OZ. Steve GW4ALG mìl
vypuštìný svùj vertikál
na balonu a uskuteènil
spojení z OZ1KMR na
vzdálenost 896 km (CW).

Na Silvestra se
uskuteènilo spojení
novým druhem provozu,

jehož duchovním otcem je Geri DK8KW. Podle nìmec-
kých povolovacích podmínek mohou stanice na pásmu
136 kHz vysílat jakýmkoliv druhem provozu, je omezena
pouze šíøka pásma. Geri, spolu s Markusem DF6NM,

roztáhli zvuk (hlas) v èase, takže se z šíøky potøebné pro
normální SSB dostali na šíøku pásma kolem 250 Hz.
Tento zvuk byl pøenesen na pásmu 136 kHz a na druhé
stranì byl zvuk opìt zkomprimován do pùvodní podoby.
Detaily mùžete nalézt na
http://www.qru.de/slowvoice.html. 

O víkendu 12. a 13. ledna se uskuteènily další
transatlantické testy, jichž jsem se zúèastnil i já spolu
s Jirkou OK1ARN. John VE1ZJ vyjel do QTH Jacka
VE1ZZ aby spojili svoje síly. John má již bohaté
zkušenosti s Visual-CW a pøíjmem evropských stanic,
Jack díky výkonnému vysílaèi a velké anténì dokáže
vyzáøit vìtší výkon, a také již byl pøes oceán nìkolikrát
vidìt. Víkend sice nepøinesl oèekávané oboustranné
spojení na pásmu 136 kHz, bylo však uskuteènìno
mnoho nových poslechových reportù. Za oceánem byly
vidìt stanice MM0ALM a OK1FIG (5694 km, nový
record), VE1ZZ byl vidìt (a dokonce slyšet) mnoha
evropskými stanicemi, napø. G3XDV, G4CNN, G3NYK,
DK8KW, G3YXM, G3LDO, M0BMU, a dalšími.  

Petr Malý, OK1FIG

Jelikož jsou Krkonoše jeden kopec vedle
druhého, pøibalil jsem do mého batùžku
svùj Kenwood TH235E, vertikální J-èko
a náhradní pouzdro s alkalickými baterie-
mi. V Amatérském rádiu è. 5 byl uveden
seznam rozhleden a tudíž mùj cíl byl
jasný: rozhledna Èerná hora - JO70UP. Na
rozhlednu jsem vyrazil, pøes slabé, leè
marné protesty okolí, hned druhý den.
Bylo krásné slunné ráno a 8 km procház-
ka z Úpy na Èernou horu mi jenom
prospìla. K rozhlednì jsem dorazil pøed
1000 UTC, zaplatil vstupné a vyšplhal po
schodech nahoru, rozhlédl se po krajinì
a pod malou støíšku upevnil vertikální J-
èko. Pøed vysíláním jsem ještì zkontrolo-
val náhradní baterie, ale ouha - mùj
Kenwood mlèel. Otevøel jsem pouzdro
a zjistil, že dva èlánky chybí. Nezbylo mi
nic jiného, než se spolehnout na starý
accupack.

První spojení dìlám v 0956 s OK1DJS.
Na nezájem stanic jsem si rozhodnì
stìžovat nemohl. Pile-up opadl kolem
poledne, tak jsem sbalil J-èko a vydal se
nìkam poobìdvat a rozhlédnout se po 2
chybìjících èláncích, protože bylo jasné,
že starý accupack co nevidìt vypoví
službu. Sehnat baterie na Èerné hoøe je
ale nadlidský výkon. Baterie mi nakonec
poskytla jedna slièná sleèna, která je vyj-
mula ze svého walkmana, po té co jsem ji
ujistil, že je potøebuji opravdu nutnì.

Mezitím na Èernou horu dorazilo moje
pøíbuzenstvo a doneslo nìco jídla a pití.

Po vydatném obìdì jsem se odebral
znovu na rozhlednu, vstupné nebylo nutné
platit podruhé, protože paní z pokladny je
na radioamatéry zvyklá a mìla soucit
s mojí prázdnou penìženkou. Za pár chvil
jsem uvázal J-èko a zaèal s vysíláním.
První se mi ozval v 1158 UTC Vláïa,
OK1WLT, prohodili jsme pár slov a jelikož
bylo už po poledni a vìtšina radioamatérù
mìla za sebou svùj obídek, o spojení

nebyla nouze. Celkem jsem jich udìlal 61,
pøièemž ODX byl s rozhlednou Svatá Máøí
- JN69WB, QRB 220 km. Se spálenou
levou èástí oblièeje jsem vyrazil domù.
Nemusím asi pøipomínat, že pro všechny
návštìvníky rozhledny jsem byl atrakcí.
Jeden Nìmec se mne dokonce zeptal zda
nekomunikuji s rogaly, které skoro celý
den brázdily oblohu nad Èernou horou.
Pøi cestì domù jsem ještì potkal Ivana
OK1MOW, zhodnotili jsme své TRX a pro-
hodili nìco o Holicích, ale to už byl oprav-
du konec mého putování. PS: všechny
QSL lístky byly po setkání v Holicích
odeslány pøes bureau.

Honza Švihlík, OK1ZHS, svihlj1@fel.cvut.cz

„Expedice“ Èerná Hora
Každý rok na sklonku letních prázdnin jezdíme s mamkou a s našimi známý-
mi na spoleènou dovolenou do Velké Úpy v Krkonoších, ani letos jsme toto
pøíjemné zpestøení konce prázdnin nevynechali. 

Hvìzdy dlouhovlnného nebe na setkání ve Windsoru (zleva):

G3XTZ, G3YXM, G3GRO, M0BMU a David G0MRF, první

pøemožitel Atlantiku (cross band). 
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Základní technické parametry
a øešení stanic.

Podrobnìjší údaje jsou z dùvodu omezení rozsahu
èlánku uvedeny pro pøenosnou stanici RF-13. Je jasné,
že všechny stanice uvádìné øady musí mít shodný kmi-
toètový rozsah, kanály a jejich pøedvolbu, max. kmitoè-
tové zdvihy do 5,6 kHz, squelch, interní maskovaè,
skenování, simplexní nebo poloduplexní provoz,
vysílání tónové radiové výzvy, selektivní volbu, provoz
šeptem, datové pøenosy, možnost použití všech typù
antén, zpùsob programování, klimatické a mechanické
odolnosti. Technické i technologické øešení se postupnì
vyvíjelo, nejmodernìjší je nejmladší ruèní stanice RF-
1301 s nejširším použitím VLSI obvodù a s více než
95% SMD technologií. Detailní, podrobný popis všech
obvodù není pro VKV radioamatéry nutný, øešení
obvodù se pøíliš neliší od moderních amatérských sta-
nic. Zajímavìjší více bude uvedení vlastností, které jsou
u tìchto vojenských stanic zásadnì odlišné a nároènìjší.
- Používání antén se širokopásmovým pøizpùsobením
vede k horším PSV zejména u krátkých prutových antén.
Na 30 MHz je u 0,5 m dlouhého prutu PSV až 6. To
kromì nízké úèinnosti vede k požadavku odolnosti proti
zkratu a odpojení antény. Vysoké PSV je signalizováno
èervenou LED. Z dùvodu splnìní požadovaného dosahu
jsou antény pøizpùsobovány na dosažení maximálního
vyzaøování. Zisk všech antén se uvádí vzhledem
k vyladìné 1/4 anténì. Je jasné, že prutová anténa 1,5 m
dlouhá má na 30 MHz pøi tomto hodnocení zisk -4 až
-5 dB, na 50 MHz 0 dB který pomalu roste až asi do +2
dB ke konci pásma. Zlepšení PSV u širokopásmových
antén se dosahuje použitím ztrátových prvkù v pøizpù-
sobovacím obvodu - napø. použitím feritových jader -
transformátorù pro nižší kmitoèty. Líbivé snížení PSV
má však dva nedostatky, zhoršení úèinnosti a protože
ferit je nelineární prvek, dochází pøi velkých signálech na
anténì ke zhoršení intermodulace.
- Provoz šeptem musí umožnit spolehlivé spojení i pøi
velmi tichém hovoru, pøi provozu v noci a naprostém
tichu nesmí být stanice zjistitelná ze vzdálenosti jen 5 m.
Citlivost mikrofonu je zvýšena min. o 12 dB, nf výkon na
sluchátku je snížen pod 0,1 mW. Pøitom úèinný kom-
presor zajistí dostateèné promodulování stanice.
- Provoz „flash“ umožòuje adresné vyslání 3 místného
èíslicového kódu s vysokým stupnìm zabezpeèení
(Golayùv kód a volba 2 ze 3) a automatické potvrzení
správného pøíjmu na protistanici bez nutnosti zásahu
nebo pøítomnosti obsluhy. Celé spojení trvá jen zlomek
sekundy, s výhodou se používá pøi navazování spojení
a kontrole provozuschopnosti protistanice.
- Volba dvou typù omezovaèe šumu, øízení nosnou nebo
pilotním tónem 150 Hz.
- Provoz „clear override“ umožòuje stiskem klávesy
vyøadit omezovaè šumu i maskovaè hovoru, obsluha se
mùže podívat na kanál pøímo na diskriminátoru.
- Automatická kontrola provozuschopnosti stanice
(BITE) po jejím zapnutí, hlášení pøípadné poruchy èísel-
ným kódem.
- Automatická kontrola vlastní adresy stanice po jejím
zapnutí.
- Prioritní prohledávání pøednastavených kanálù, ske-
nování s volbou prioritního kanálu.

- Možnost individuální a skupinové selektivní volby.
- Možnost vkládání parametrù kanálù, kmitoètù, druhu
provozu, omezovaèe šumu a kódu maskovaèe z kapesní
plnièky - „fill gunu“, do které jsou požadované vlast-
nosti kanálù zapsány z PC s jednoduchým programem.
Na každém z 9 pøednastavených kanálù mùže být jiný
druh provozu i kód maskovaèe.
- Èíslicový maskovaè øeèi pracuje s rychlostí 16 kb/s,
pøi této rychlosti je nutné použít širokého pøenosového
pásma. S rozšíøením pásma se samozøejmì zhorší
šumové pomìry, a to spolu s urèitou ztrátou vlivem èís-
licového zpracování øeèi vede ke zkrácení dosahu o 10
až 20 %. Pøenos øeèi není tøeba vzhledem k její vysoké
redundaci nijak zabezpeèovat.
- Možnost vzájemného programování mezi stanicemi,
pøenos parametrù kanálù z jedné stanice do dalších, tzv.
klonování.
- Možnost ovládání provozu stanice z mikrotelefonu
nebo akustické soupravy s ovládáním -pøepínání kanálù,
radiová výzva, hlasitost pøíjmu, blokování omezovaèe
šumu, zobrazení aktuálního údaje na malém displeji.
- Možnost volby modifikace pøístupu a nároènosti
obsluhy - v modifikaci A má obsluha všech 9 kanálù
pevnì pøednastaveno, mùže pouze mìnit hlasitost, vypí-
nat omezovaè šumu a pøepínat výkon vysílaèe, v modi-
fikaci B má pevnì
vloženo 8 kanálù, na
devátém má možnost
nastavení z klávesnice
na panelu. Pøi modi-
fikaci C mùže odborná
obsluha naprogramo-
vat všechny kanály
z klávesnice.
- Radiostanice auto-
maticky identifikuje
typ pøipojeného
zaøízení a pøitom
upraví modulaèní
cestu - pøi fonii je šíøka
pøenášeného pásma 300 až 3400 Hz (s preemfází), pøi
pøenosu dat a èíslicové øeèi 100 až 9000 Hz (bez pre-
emfáze)
- Radiostanice má dva vstupní konektory s nezávislou
modulaèní cestou - mohou tam být pøipojeny dva
mikrotelefony nebo datové zaøízení a mikrotelefon,
externí utajovaè, hovorová souprava a pod.
- Možnost volby optimální antény pro konkrétní
nasazení, od 0,5 m prutu, øadu mobilních antén, drátové
smìrové polorhombické antény, „ground plain“, „dis-
con“ až po logaritmicko-periodickou smìrovou anténu
na 9 m teleskopickém stožáru.
- Pro zvìtšení dosahu v nepøíznivém terénu je realizová-
na automatická retranslaèní stanice - pøevádìè
s výkonem 25 W.
- V pøípadì nebezpeèí zneužití je možný okamžitý výmaz
všech kanálù a kódù.
- Mechanické a klimatické odolnosti: pøenosná stanice
musí vydržet 10 volných pádù z výšky 1,2 m pøi
zachování plné provozuschopnosti, musí být vodotìsná
pøi ponoøení do hloubky 1 m po dobu 1 hodiny a musí
pracovat v rozsahu okolních teplot -30 až +60°C, pøi
+40°C musí umožnit nepøetržité vysílání plným

výkonem bez doplòkového chlazení nebo ofukování.
Všechny tyto požadavky vedou k robustní skøíni
z hliníkových slitin, k zajištìní dobrého odvodu tepla
a dùkladnému tìsnìní, vèetnì ovládacích prvkù, konek-
torù, displeje a klávesnice. Elektronické obvody váží jen
zlomek hmotnosti samotné stanice. Všechny ovládací
prvky musí snést hrubé zacházení, kabely odolné proti
pøetržení a musí být umožnìno oèištìní proudem tlakové
vody.

Zcela specifické jsou požadavky na elektromagne-
tickou sluèitelnost a odolnost proti rušení. Z dùvodu
dokonalé vodivosti je hliníková skøíò stanice niklovaná,
jednotlivé bloky jsou peèlivì stínìny a na tìsnìní se
používá vodivá guma. Zvláštní pozornost byla vìnována
zpùsobu zemnìní anténního konektoru. Bez antény
konektor skuteènì nevyzaøuje, spojení mezi stanicemi
není možné ani na vzdálenost 50 cm. Pøi „délce“ antény
4 cm (z kousku kanceláøské svorky) zaniká signál
v šumu pøi vzdálenosti 2 m. Systémové øešení kmitoè-
tového syntezátoru musí zabránit vnitønímu rušení pøijí-
maèe - parazitním produktùm na nìkterých kanálech.
Dalším problémem je nezbytná vysoká spektrální èisto-
ta místního oscilátoru, která má rozhodující vliv na èin-
nost pøijímaèe pøi velmi silných signálech na vstupu
stanice. Pøitom na smìšovaèi dojde ke smìšování nìk-
teré spektrální èáry místního oscilátoru - i v úrovni jed-
notek µV se silným vstupním signálem - až nìkolik V
a pokud smìšovací produkt spadne do mf pásma, není
již možné zabránit parazitnímu pøíjmu. Další problém

vzniká pøi provozu více
stanic na jednom objek-
tu. Na mobilních velitel-
ských stanovištích jsou
bìžnì dvì VKV stanice
s výkonem 25 nebo 50
W a KV stanice s vý-
konem 100 až 150 W.
Pøitom vzhledem
k rozmìru støechy vozid-
la je vzdálenost mezi
anténami nejvýše 2 - 3
m. Obecnì se požaduje
aby pøi provozu VKV
vysílaèe s výkonem 50

W (46,9 dBm), vzdálenosti mezi prutovými anténami 1,5
m, u pøijímaèe druhé VKV stanici s citlivostí - 115 dBm
nedošlo pøi kmitoètovém odstupu 10% ke zhoršení
citlivosti o více než 6 dB. Pøi vzdálenosti mezi anténami
1,5 m je mezi nimi vazba kolem -20 dB. Z toho vyplývá,
že na vstupu pøijímaèe je úroveò rušícího signálu kolem
5 V, to je asi 140 dB nad mezním signálem. Tak vysoký
rozdíl úrovní je zvládnutelný jen pøi použití doplòkových
anténních selektivních filtrù pro pøíjímaè (preselektorù)
nebo i doplòkových filtrù na výstupu vysílaèe (postse-
lektorù). Pro radiostanici RF-13 se vyrábí anténní filtr
AF-13 se selektivitou 30 dB pøi kmitoètovém odstupu
10%, který má prùchozí útlum pod 1 dB. Øešení i kon-
strukce pøedstavuje z vf hlediska skuteènou „lahùdku“. 

Technicky lze dosáhnout velmi vysoké citlivosti pøijí-
maèù i pod -117 dBm, ale její praktická využitelnost
závisí na okolním elektromagnetickém prostøedí, které je
u mobilních prostøedkù bìžnì v úrovni -100 až -110
dBm.

Pokraèování pøíštì

Jaromír Šimek, OK1JSF

Nová øada VKV rádiových stanic v AÈR
Pokraèování z pøedchozího èísla

Obr2: Pøenosná VKV radiostanice RF-13.
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Konstrukce: Autorùv úspìšný loop pro 80 m tvoøí dva závi-
ty a kondenzátor s hodnotou pøibližnì 400 pF. Pro pásmo
160 m zvolil ètyøi závity (kruhy)
a stejnou kapacitu. Smyèka je na-
vinuta na døevìné kostøe, jak uka-
zuje schéma sestavy antény
(obr. 1). Jako materiál je použito
døevo (postaèující je jehliènaté),
prkénka o prùøezu 2x4 cm. Pokud
anténa nebude vystavena vlivùm
povìtrnosti, není nutné døevìnou
konstrukci povrchovì upravovat.
Základ konstrukce tvoøí køíž ses-
tavený s prkének P9 a P10
(obr. 3). Konstrukci køíže vyztužíte
v rozích trojúhelníkovou výplní.
Spoj slepíte vhodným lepidlem na
døevo a sešroubujete vruty.
Základnu, na které bude anténa stát, lze øešit rùznì. Postaèí
prkno o rozmìru asi 40x40x4 cm. Pomocí ètyø kusù
rohových výztuh spojíte køíž se základnou. Pokud najdete
doma fortelnìjší stojánek pod
vánoèní stromek, neváhejte.

Sestavení nosných podpìr pro
vlastní cívku: Prkénka P1 až P4 tvoøí
kostru pro vnìjší cívku, P5 až P8 tvoøí
kostru vazebního vinutí. Než budete
mít celý systém definitivnì sestavený
a naladìný, doporuèuji tato prkénka
upevnit jen lehce, pouze høebíky, lze
pak snadno mìnit rozmìry kostry.
Jako první pøipevníte prkénko P1. Je
nejdelší, na jeho delším konci
pøišroubujete vhodnou izolaèní
podložku pro uložení kondenzátoru
a mechanizmu k jeho otáèení. Další prkénka kladete vždy
o 2 cm dále od osy, dosáhnete tím potøebného stoupání
závitu (8 cm). Podobnì pøipevníte i prkénka pro vazební
vinutí. Do definitivní polohy je po naladìní opìt pøilepíte
lepidlem a sešroubujete vruty dostateèné délky (asi 5x80
a 5x30). Na vyztužení vnìjší cívky použijete opìt rohové
výztuhy.

Pøíprava vinutí cívky: Na cívku použijete koaxiální kabel
RG 213. Jeho opletení je k tomuto úèelu ideální.
Informativní délku koaxiálního kabelu ukazuje obr. 2.
Kabel RG 213 má prùmìr PVC pláštì
10,3 mm. Dùležitá je hodnota kapaci-
ty na 1m délky, ta je 94 pF.

Kapacitu 400 pF zhotovíte
z otoèného kondensátoru 75 pF (10 -
100 pF) a paralelnì pøipojeného kusu
koaxiálního kabelu (RG 213), který
vytváøí kapacitu asi 350 pF. Použijete
stejný koaxiální kabel jako pro
smyèku. Kapacitu vytvoøíte tak, že
støední vodiè a opletení se pøipojí
paralelnì ke kondensátoru, druhý
volný konec kabelu nemá spojeno opletení s vnitøním
vodièem. Jako promìnný kondenzátor 75 pF je vhodný
vysílací typ s mezerou mezi plechy alespoò 3 mm -
dostaèuje pro výkon do 100 W. Ladicí otoèný kondenzátor

má stìrací kontakt, vìnujte pozornost jeho kvalitì
a dostateèné ploše, aby jeho pøechodový odpor neznehod-

notil funkci antény. Ke smyèce se pøipojí
jeden konec koaxiálního kabelu konden-
zátoru a paralelnì k nìmu i otoèný kon-
denzátor. Kapacitu umístíte do horní èásti
kostry. Zásadou pøi konstrukci je snažit se
o co nejmenší ztráty. Konce opletení
kabelu tvoøícího smyèku na obou koncích
zakonèíte pájením; vnitøní vodiè zùstává
nepoužit. Rovnìž u kabelu tvoøícího
kapacitu konce opájíte. (Pod opletení
vložíte teflonovou pásku a dokola, asi
v šíøce 5 mm, opájíte).

Pøi konstrukci pamatujte na dostateèné
odizolování osy ladícího kondenzátoru,
pøípadnì stupnice ukazatele. Protože na
obvodu je pøi vysílání vysoké vf napìtí,

a to i pøi nízkém výkonu, nedotýkejte se antény.
Popáleniny jsou velmi nepøíjemné a obtížnì se hojí.

Vazební smyèka má ètyøi závity, v originálu je použit
slabší koaxiál RG 58. Jako vlastní vodiè
smyèky se použije opìt opletení. Napojení
na napájeè je pøes konektor SO 239. Pro
napájeè mùžete použít koaxiální kabel RG
58 nebo RG 213.

Sestavení cívek - obr. 4.: První navinete
cívku vazební. Na vhodném místì pøipevníte
napájecí konektor. Vnìjší cívku vinete ve
stejném smyslu. Je tøeba dùkladnì proleto-
vat všechny spoje. Pro upevnìní kabelu
použijete vhodné plastové pøíchytky -
v prodejnách s elektroinstalaèními potøeba-
mi je jich velký sortiment.

Naladìní: Aby anténa vyzáøila co nejvíce
energie, musí rezonovat na vysílacím kmitoètu. Pøi prvním
ladìní si zjistíte kmitoèty, na kterých smyèka rezonuje pøi
minimální a maximální kapacitì kondenzátoru. Podle
tohoto zjištìní postupujete dále. Nejprve je lépe trochu pøi-
dat na rozmìrech - je-li rezonanèní kmitoèet pøíliš nízko,
není problém ustøihnout pøebyteèný koaxiální kabel, ale
zvìtšit délku - to jde hùøe. Rezonanèní kmitoèet lze zjistit
pomocí anténního analyzátoru, anténaskopu nebo vlast-
ního vysílaèe a mìøièe PSV (SWR).

Pøi nastavování antény pracujeme s co nejnižším
výkonem vysílaèe. Pøi této práci dbejte na
bezpeènost, zejména se nedotýkejte èástí
antény pøi zaklíèovaném vysílaèi.

Posluchaèi, kteøí nemohou k nastavení
použít vysílaè a nemají vhodný generátor
signálu, ladí anténu podle nejlepšího pøíjmu
vhodného signálu, který uslyší na pásmu.
Nejprve signál natáèením smyèky dosmìru-
jete na maximum a pak ladìním kapacity
nastavíte na pøijímaèi jeho maximální sílu.

Pøi použití promìnného kondenzátoru 75
pF je ladicí rozsah asi 1825 až 1925 kHz.

V rezonanci je ÈSV (SWR) asi 1,2:1 a bez dolaïování
promìnným kondenzátorem dosahuje 2:1 v pásmu
širokém 9 kHz. K indikaci naladìní je možno výhodnì

použít jednoduchý mìøiè síly pole nebo doutnavku, také
záøivkovou trubici apod. Pozor na vf napìtí!

Úroveò šumu je v domì autora velmi vysoká, její
snížení až o 2 S se podaøilo nalezením vhodného umístìní
smyèky v místnosti.

Pøi pøíjmu nebo i pøi vysílání, jak pøízemní vlnou tak
prostorovou s nízkým vyzaøovacím úhlem pro DXy, je po-
tlaèení ostatních stanic velmi výrazné. Prostorová vlna pøi
vysokém úhlu dopadu na anténu nemá prakticky smìrový
efekt.

Závìrem: Za prvních 15 dnù provozu s výkonem 80 W
autor navázal ve veèerních hodinách spojení s 43 rùznými
stanicemi ve 14 zemích Evropy. Není to super anténa, ale
na 160 m budete QRV s použitím levné konstrukce reali-
zované ve velmi skromných prostorových podmínkách.
Jsou-li vaše požadavky úmìrné možnostem tohoto typu
antény, budete spokojeni. Nebezpeèí TVI mùže být akutní,
pokud je TV pøijímaè umístìn blíže než 3 m od antény,
vyzáøené pole pøi výkonu 100 W je dostateènì silné
k zahlcení jeho vstupu. Anténu lze umístit pochopitelnì
i do volného prostoru, na balkon, støechu apod. Pak je
nutné vyøešit dálkové ovládání ladícího kondenzátoru.

Dodatek: Pokud by nìkdo zatoužil experimentovat
s nároènìjší konstrukcí, mùže místo koaxiálního kabelu
použít mìdìnou (napø. vodovodní) trubku o prùmìru 18
mm. Lze použít i lehèí trubku z hliníku, která se ale hùøe
letuje. Smyèka má prùmìr 90 cm a je tvoøena 4 závity.

Pokud si netroufnete na ohýbání trubky do kruhu, mùže
zvolit ètvercový obvod. Lze zakoupit pravoúhlá kolínka,
která se na trubku nasunou a zapájejí. K ladìní je nejvhod-
nìjší použít vakuový kondenzátor 400 pF. Jeho ovládání je
vìcí možností a konstrukèní fantazie, lze použít napø.
dálkovì ovládaný krokový motor s pøevodovkou, mode-
láøské servo, selsyn atd. Podpìrná konstrukce se musí
øešit s ohledem na izolaèní pevnost. Dùležité je provedení
spojù mezi trubkou a kondensátorem, sbìrný kontakt
rotoru kondenzátoru, vše musí být dostateènì dimen-
zováno a s co nejmenším pøechodovým odporem, pod
šrouby používat „zubaté“ podložky dostateèného prùmìru
(alespoò M6) atd. Možné zpùsoby napájení lze najít v lite-
ratuøe.
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Smyèková anténa pro 160m
Dobré zkušenosti s vnitøní magnetickou anténou pro pásma 80 až 30 m jsou inspirující i pro pokusy na
pásmu 160 m. Známé problémy s možností vybudovat vhodnou anténu pro toto pásmo vedou k hledání
rùzných kompromisù. Volit konstrukci z ne zrovna levných (leè pomìrnì snadno dostupných) mìdìných
trubek, problémy s jejich ohýbáním, váhou apod. pøivedly autora k experimentování s dostupným a lev-
ným koaxiálním kabelem, jehož vnìjší strana - opletení - mùže tvoøit smyèku.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4



V poslední dobì byla vìnována nemalá pozornost kon-
strukci pøijímaèù s vysokým dynamickým rozsahem
a velkou odolností proti silným signálùm. Hlavním
dùvodem tohoto snažení, je stále vìtší zaplòování
radiokomunikaèních pásem. V dnešní dobì je prakticky
vylouèeno dìlat mezikontinentální spojení s „dvoulam-
povkou“, pøitom ještì pøed 30 lety to bylo zcela bìžné.

Co je nám však platný ten nejlepší pøijímaè, když kva-
lita vysílaèe tomu neodpovídá? Mnozí z nás se domní-
vají, že problémy s rušením od svých kolegù v soused-
ství jsou zpùsobeny malou odolností pøijímaèù. V pøe-
vážné vìtšinì pøípadù je však na vinì špatná kvalita
vysílaèe, hlavnì z hlediska intermodulaèních produktù.

V souèasné dobì je možno zkonstruovat pøijímaè
s dynamickým rozsahem 100 dB i vyšším. Jak je tomu
u vysílaèe ukazuje následující tabulka:
intermodulaèní odstup 3. øádu
-40 dB - vynikající hodnota, kterou dosahuje jenom

nìkolik nejlepších firem
-30 dB - prùmìrná hodnota továrních zaøízení
-25 dB - minimální hodnota IM odstupu doporuèená

komisí CCIR
-15 dB - prùmìrná hodnota zjištìná mezi amatérskými

konstrukcemi (bohužel)
-10 dB - nejhorší možná hodnota silnì nelineárního

a pøebuzeného vysílaèe (dalším zhoršováním
parametrù se již nemìní)

Pøípad rušení mezi blízkými stanicemi si nejlépe
ukážeme na následujícím pøikladì: Pøedpokládejme, že
vysílaè o výkonu 100 W ve vzdálenosti 2 km vytvoøí na
pøijímací anténì signál o úrovni S9 + 40 dB (-33 dBm).
To je hodnota, která by nemìla dìlat problémy ani u pøi-
jímaèù s pouze prùmìrnou odolností. Pokud bude mít
vysílaè intermodulaèní odstup 3. øádu -20 dB (tedy hod-
nota mezi amatérskými konstrukcemi již nadprùmìrná),
bude rušení na sousedním kanálu v síle S9 + 20 dB.
Budeme-li pøedpokládat, že úroveò dalších lichých pro-
duktù intermodulace klesá po 6 dB (záleží na tvaru
nelineární charakteristiky), potom zjistíme, že rušení
v rozsahu 25 kHz je stále ještì silou S9! O tom, že rušení
nevzniká intermodulací na vstupu pøijímaèe se snadno
pøesvìdèíme zaøazením atenuátoru. Pokud se pomìr
užiteèných a rušivých signálù nezmìní, je zøejmé, že
„spletry“ jsou skuteènì „ve vzduchu“.

Co je to intermodulace

Intermodulace (dále IM) je v podstatì nežádoucí
smìšování dvou nebo více kmitoètù ve vysílaném spek-
tru. Pro nás je nejhorší IM tzv. lichých øádù, která spadá
do tìsné blízkosti vysílaného kanálu a vytváøí tzv. splat-
tery (èti spletry). IM sudých øádù není tak nebezpeèná,
protože se nachází daleko od vysílaného pásma a bývá
dostateènì potlaèena výstupními filtry vysílaèe. IM

vzniká nejèastìji na nelinearitách aktivních (ale nìkdy
i pasivních) prvkù. Jaké produkty IM vzniknou pøi mo-
dulaci dvìma tóny si ukážeme na pøíkladu:

Pøedpokládejme, že pracujeme na kmitoètu 14200
kHz a budeme vysílaè modulovat souèasnì dvìma stej-
nì silnými tóny o kmitoètech 0,5 a 2 kHz. Vysílaè tedy
bude ve svém výstupním spektru obsahovat dva hlavní
kmitoèty 14200,5 a 14202 kHz. Souèasnì však bude
produkovat spektrum IM lichých øádù a sice:
IM 3. øádu 2 f1 - f2 = 28401 - 14202 = 14199 

2 f2 - f1 = 28404 - 14200,5 = 14203,5
IM 5. øádu 3 f1 - 2 f2 = 42601,5 - 28404 = 14197,5

3 f2 - 2 f1 = 42606 - 28401 = 14205
obdobnì pro 7, 9, atd. až do nekoneèna, tzn. že n-tý øád
IM bude nekoneènì vzdálen od pracovní frekvence.
Jinými slovy - každý SSB vysílaè produkuje nekoneènou
šíøku spektra! (Majitelé FM neradujte se. Platí to i pro
Vás, mùže za to Besselova funkce, ale o tom zase nìkdy
jindy).

Tuto skuteènost nejsme schopni ovlivnit (snad pouze
zaøazením krystalového filtru mezi TX a anténu, ale
musel by vydržet ty kilowatty - hi). Jsme ale schopni
ovlivnit velikost IM zkreslení, a tím tedy smìrnici pokle-
su amplitud jednotlivých IM produktù, vzdalujících se
od pracovního kmitoètu. Jako mìøítko kvality se uvádí
pokles v dB pro nejbližší produkt (t. j. 3. øádu) ve firem-
ních prospektech oznaèován jako „3rd order distortion“
(nìkteøí to mylnì považují za potlaèení 3. harmonické).

Jak mìøit IM zkreslení

V profesionální praxi se mìøí IM zkreslení pomocí ana-
lyzátoru spektra. Tento pøístroj na své obrazovce pøímo
zobrazí jednotlivé spektrální èáry, jejich kmitoèet
i amplitudu. Pro vìtšinu amatérù je však nedostupný.
Pøesto je možno IM zkreslení mìøit i v amatérských pod-
mínkách s dostateènou pøesností. Je k tomu potøeba pøi-
jímaè s dobrým CW filtrem a pøesnì cejchovaným S-
metrem. V žádném pøípadì nevìøme S-metrùm
továrních zaøízení - tolerance až 20 dB (!) je zcela bìžná.
Nejlépe bude, když si S-metr ocejchujeme sami pomocí
generátoru s pøesným atenuátorem. Paralelnì k mìøidlu
S-metru radìji pøipojíme jiné mìøidlo s pøesnìjší stup-
nicí (staèí Avomet), a udìláme si pøevodní tabulku v dB.
Je dobré, když má pøijímaè pøesnì cejchovaný atenuá-
tor. Nyní vyladíme vysílaè (samozøejmì do umìlé zátìže)
na jmenovitý výkon pøi „jednotónové“ zkoušce (buï pøi
CW provozu nebo NF generátorem pøipojeným do
mikrofonního vstupu). S-metr na RXu nastavíme na
vztažnou úroveò 0 dB. Pøijímaè je pøes vhodný dìliè
pøipojen k zátìži (pozor na zahlcení a pronikání signálù
z pásma). Nyní vybudíme TX dvìma tóny (jsou potøeba
2 bf generátory). Tóny volíme s co nejvìtším rozestu-
pem, ale tak, aby oba byly ještì v propustném pásmu fil-

tru. Je dobré když tóny nejsou v harmonickém pomìru.
Je tøeba, aby oba tóny mìly shodnou amplitudu - což je
nutno mìøit až na výstupu TX, protože modulátor mùže
mít rùznì korigovanou kmitoètovou charakteristiku
a rovnìž krystalový filtr nemusí mít zcela rovný prùbìh.
Nejlépe je kontrolovat VF osciloskopem protnutí
„burstù“.  Mùžeme si však pomoci i našim RXem
(pomocí S-metru nastavit stejnou sílu obou kmitoètù).
Pozor - støední výkon vysílaèe musí být polovièní proti
výkonu s jedním tónem, musíme tedy stáhnout buzení
(nebo to za nás udìlá ALC, pokud tam ovšem nìjaké
máme). To je zákon superpozice. Budeme-li modulovat
souèasnì 100 tóny, musí støední výkon klesnout na
1 setinu, pøesto že výkon PEP stále dosahuje plné hod-
noty. Toto si mnozí z nás neuvìdomují, když se snaží,
aby jim pøi SSB „rafièky“ poletovaly jako pøi telegrafu.
Modulace hlasem se chová pøibližnì jako 3 tónová
zkouška, proto by nemìla ruèièka mìøidla pøekmitávat
více než jednu tøetinu plné výchylky. Pokud nìkomu
ukazuje více, tak jsou v podstatì tøi možnosti:
a) používá oøezávaè signálu - „clipper“, „speechproces-
sor“ - potom je to v poøádku
b) signál „klipuje“ nevìdomky pøebuzením vysílaèe - tj.
bohužel nejèastìjší pøípad
c) hlas má jako sviš• -  tj. píská jenom jedním tónem - hi

Ale vra•me se k našemu mìøení. Máme-li tedy správnì
nastavenu dvoutónovou zkoušku, mùžeme se pokusit
pomocí pøijímaèe s CW filtrem nalézt jednotlivé produkty
IM a na S-metru odeèíst jejich úrovnì. Pøitom si povšim-
neme, že úroveò obou základních tónu je o 6 dB menší
než byla úroveò pøi 1 tónové zkoušce. Výkon každého
tónu je tedy 1/4 výkonu telegrafního (opìt princip super-
pozice 2 kmitoètù). Zamìøíme se hlavnì na IM produkty
3. øádu. Budou to dva nejbližší záznìje vpravo a vlevo od
hlavních kmitoètù. Zmìøíme jejich úrovnì pro rùzné
vybuzení koncového stupnì. Mìjme na pamìti, že profe-
sionálové neuvádìjí výkon vysílaèe podle toho „co to dá“,
ale vždy je vztažen k urèité hodnotì IM zkreslení 3. øádu
(vìtšinou -30 dB). Možná zùstaneme v nìmém úžasu, že
náš pùvodnì 100W vysílaè je pouze 20-wattový.

Pokud se zdál nìkomu uvedený zpùsob mìøení pøíliš
složitý, mùže použít metodu podle [1]. Staèí k ní pouze
1 NF generátor a VF voltmetr. Vysílaè vybudíme jedním
tónem na plný výkon a zmìøíme úroveò VF napìtí na
zátìži. Potom snižujeme napìtí NF generátoru postupnì
na 2/3 a 1/3 pùvodní hodnoty. V ideálním pøípadì zcela
lineárního vysílaèe by se mìlo i napìtí na zátìži snížit na
2/3 a potom na 1/3. Odchylka ne vìtší než 10% je ještì
vyhovující. Pravdìpodobnì však opìt zùstaneme
v úžasu kolik budeme muset slevit na výkonu, abychom
se do tìch 10% vešli. Pøitom nesmíme dolaïovat výs-
tupní obvody - musí zùstat naladìny jako pro plný
výkon! Pokud si oznaèíme výstupní napìtí pro 1/3
budícího jako U1, pro 2/3 jako U2 a pro plný výkon jako
U3, mùžeme vypoèítat zhruba IM 3. øádu podle vzorce:
IM3 = 20 log {[2.(56U3 + 84U2 - 15U1)] / [15.(5U3
- 4U2 - 7U1)] na minus 1} - (vyjde v dB)

Po zjištìní tìchto „hrùz“ nás jistì bude zajímat násle-
dující kapitola.

Jak odstranit intermodulaci

Pøednì si musíme uvìdomit, že IM nemùžeme zcela
odstranit, nebo• prvek s nulovým zkreslením prostì
neexistuje. Budeme se však snažit u svých konstrukcí,
aby IM byla vždy co nejlepší (alespoò tìch -25 dB).
Znám nìkolik amatérských konstrukcí, které dosáhly
i -40 dB (pøece se nenecháme zahanbit profesionály). 
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Zásady konstrukce moderních SSB vysílaèù
Pøedmluva autora: Èlánek byl napsán pøed více než 15 lety a poprvé publikován ve sborníku
Celostátní semináø amatérské radiotechniky - OLOMOUC 1985. V poslední dobì mne nìkolik
amatérù žádalo, abych ho znovu zveøejnil, protože popsané principy jsou stále aktuální. Principy
zajisté ano, ale doba se zmìnila. Pøed tìmi 15 lety byla naprostá vìtšina zaøízení u nás postavena
amatérsky, dnes je tomu asi opaènì. Bude to nìkoho zajímat? Nestaèí, když to znají vývojáøi
u Kenwooda? Asi to mají v poøádku když dostali homologaci. Podobné úvahy se mi chvíli honily
hlavou a pak jsem øekl - dost! Správný amatér se jistì snaží o svém zaøízení vìdìt víc, než do které
„díry“ zapojit mikrofon a anténu. A pokud se rozhodne pøipojit k transceiveru koncový stupeò (tøeba
i tovární), bez tìchto znalostí  mùže dobré úmysly Kenwoodových vývojáøù zcela degradovat. Proto
jsem se rozhodl èlánek zveøejnit v pùvodním znìní.



Hlavní pøíèiny IM jsou tyto:
a) nelinearity
b) parazitní fázové modulace
c) pøebuzení vysílaèe 

Ad a)

Nelinearity aktivních i pasivních prvkù mají velký vliv
na tvorbu IM. Linearita prvku se dá nejlépe vyjádøit
tzv. bodem zahrazení (intercept point - IP). Tento
moderní „bubák“ dostateènì známý z pøijímaèové
techniky lze samozøejmì aplikovat i pro vysílaèe.
Napø. koncový stupeò o výkonu 100 W, který má
odstup IM -30 dB musí mít bod zahrazení IP = +60
dBm. Na výslednou IM má vliv souèet nelinearit
všech stupòù za mezifrekvenèním filtrem. Stupnì
pøed filtrem samozøejmì vytváøejí také IM, ale to mùže
mít vliv pouze na krásu modulace, vzniklé složky však
zùstávají uvnitø kanálu a nemohou rušit ostatní
uživatele pásma. Nelinearity jednotlivých stupòù se
mohou nìkdy i vzájemnì kompenzovat (pokud mají
jednotlivé charakteristiky opaèný smysl zakøivení).
Bìžné jsou napø. pøípady, kdy kombinace elektronky
a budícího tranzistoru má menší IM než oba stupnì
mìøené samostatnì. Na tvorbu IM mají vliv i pasivní
prvky, napø. spínací dioda v cestì signálu nebo
nevhodná feritová jádra transformátorù (dokonce
i nevhodný balun u antény mùže zpùsobit IM).
Zvláštì je tøeba vìnovat pozornost materiálùm jader
pro výstupní filtry tranzistorových koncových stupòù.
Naše feritové materiály nesnesou tak velké sycení
a vytváøejí IM - a navíc také harmonické kmitoèty,
které nakonec mohou být silnìjší než bez filtru! Èím
je vyšší Q, tím hùøe, nebo• namáhání feritu je potom
Q krát vyšší. Existují sice speciální materiály
(Amidon), nejjistìjší je ale cívka vzduchová.

Jak by tedy mìly vypadat jednotlivé èásti moder-
ního SSB vysílaèe konstruovaného s ohledem na
minimální IM?

Smìšovaèe

Pro smìšovaèe platí v podstatì shodné zásady jako
u moderních pøijímaèù. Smìšování na zakøivené
charakteristice bipolárního tranzistoru nebo elek-
tronky již patøí minulosti. Zamìøíme se na vyvážené
zapojení s diodami, FETy nebo speciálními inte-
grovanými obvody. Úroveò SSB signálu
pøivádìného na smìšovaè musí být vždy nìkolikrát
menší (minimálnì 5x) než úroveò oscilátoru.

Pokraèování pøíštì
Miroslav Šperlín, OK2BUH
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Na smìrovky jsem nemìl prostorové možnosti, i když
vlastnì pod støechou (máme na bytovce klasickou) by to
šlo, ponìvadž i tam jsem vysílal na rùzné drátovky, dipó-
ly, malé vertikály i loopy (smyèky), hlavnì aby to neby-
lo moc vidìt. Støecha, okapy a hromosvody však asi
pùsobily èásteèný útlum. Vìtšinou jsem používal rezo-
nanèní délky a uzavøené loopy.

Též jsem vyzkoušel všechny možné pøizpùsobovací
èleny, ale mìl jsem i s menšími výkony rùzné problémy.
Nešlo to na všech pásmech a v bytovce u starších TV
a rádií byly èasté problémy s TVI a BCI. Pøestože to ne
vždy bylo zpùsobeno mnou (kolikrát jsem vùbec nebyl
doma), vina padla vždy na mne (vždy• jsem pøece radio-
amatér). Ale to asi všichni dobøe znáte. Problém byl
i ten, že jsem mìl èasto vysoké vf napìtí na kostøe
TCVRu, a to i pøi menších výkonech, což mi také vadilo.
Poznamenávám, že TCVR napájím trojpramennou
šòùrou, nakolik v zásuvce klasické uzemnìní nemám
(jsem ve 3. podlaží). 

Pøiznám se, že mou touhou bylo mít jednu pøizpù-
sobenou anténu, dobrý kompromis na všechna pásma,
jednoduchou a bez pøizpùsobovacího èlenu a trapù
(u TCVRu jej také nemám - pouze klasický pí-èlánek ~
50 ohm). 

Teprve loni na jaøe mì snad osvítil patron radio-
amatérù a já jsem udìlal snad již poslední a v mých pod-
mínkách bytovky tu nejlepší anténu, jakou jsem kdy mìl.
Nevýhodou je, že je umístìna pøíliš nízko nad zemí
a z dùvodu „utajení“ je vyrobena z pomìrnì slabého
mìdìného lanka prùøezu 1 mm2.

Balun je hned na SWR pøístroji a táhnu dráty pøímo od
balunu pøes dveøe jen tak pøes chodbu a schodištì na
druhou stranu domu, kde jsou lepší podmínky, nebo•
tam nejsou televizory, rádia atd., èímž jsou vyøešeny
problémy s TVI a BCI.  Další bytovka je od antény
vzdálena cca 10 m, takže anténa je vlastnì schovaná
v zástavbì. Pøestože tam již jsou satelity na oknech
a balkónech, za celý rok si nikdo nestìžoval. Dokonce
pøeèkala i velké vìtry a námrazy, které se díky umístìní
nízko nad zemí snadno odstraòují.

Díky tomu, že si nikdo nestìžuje na rušení, mohu
jezdit neomezenì i o víkendech. Zúèastòoval jsem se
závodù, ale výhradnì rekreaènì pro získání nových pre-
fixù a USA-CA. Výkon používám max. do 70 W, protože
mám pøece jen strach z TVI a BCI. Mé výsledky nejsou
nijak výrazné, ale radioamatérství mám rád a k uspoko-

jení mých potøeb mi plnì postaèuje TCVR, SWR, repro-
duktor, sluchátka, klasický starý klíè, tužka a papír. 

Na pásmech bývám jen pøíležitostnì, protože èas,
který už sám o sobì rychle utíká, rozdìluji mezi další
koníèky, mezi které øadím zamìstnání, letectví, mode-
láøství, malá zahrádka a pøíležitostné „muzikantství“.
Mojí smùlou je, že v noci rád spím, a to minimálnì 8
hodin, hi. Pokud to nedodržím, musím to pak dospávat
3 dny.

No nìkdy si øíkám, že laik by se divil a odborník by
žasnul, co se s touto anténou dá udìlat, ale jak se øíká,
vypadá to hroznì, ale chodí to. Je to možná náhoda
a jistì i vliv maxima sluneèního cyklu. Na nìjaké QSO by
to chtìlo vìtší výkon, zejména v pile-upu, ale zase pro
jedno QSO si to pokazit u sousedù... - to radìji delší
dobu èekám v øadì. On je nìkdy i telefon citlivý, jak to
mají lidé blízko schodištì.

Po více jak roèním používání mám názor, že anténa je
širokopásmová, že to chodí na všechny strany, do dálky

i blízko, snad možná trochu víc do dálky, takže skóre se
mi zvedlo na 261 zemí/SWL a 189 zemí/OK.

Protože to zaèalo hned chodit, tak to mám dodnes
jako provisorium - nemám to ani zaletováno, hi.
Kontakty na balunu pøehazuji ruènì - hi. PSV mám na
všech pásmech 80 až 10m (WARC nemám) kolem 1 : 1
a reguluji to za balunem tím, jestli jsou ty anténní dráty
hned u sebe nebo kousek od sebe, no vlastnì asi taková
zmìna kapacity mezi nimi. Ono to moc nepotøebuje, on
je to hrozný systém, ale v mém pøípadì u stanice je to
pro mne jednoduché a praktické. Možná, že až udìlám
ten vìtší balun s jemnìjšími pomìry, budu moci
uvažovat o pøepínaèi a otoèném kondenzátoru.
Z hlediska mého miniaturního provozního prostoru je to
zase skøíòka navíc, tak nevím, hi, už by to byl ATU
a nemìlo by to ten jednoduchý pùvab. Pùvodnì jsem
chtìl na tu lepší druhou stranu baráku jen 27 m nebo 54
m/LW jako sloper, ale nemìl jsem na plotu vhodný bod,
a tak vznikla ta rozmìrová varianta obou délek ve tvaru
zcvrklého, vertikálního, otevøeného a z boku napájeného
loopu, a ještì šikmého, a žádné TVI a BCI, žádná vysoká
na kostøe. 

Na závìr s trochou nadsázky a náhody si myslím, že
by to muselo chodit i na 1,8 MHz a i na WARC pásmech,
tím více s tím jemnìjším balunem.

Miloslav Brancuzský, OK2BHE, OK2-20219

LW antény panelákových radioamatérù
V minulosti jsem byl pøevážnì QRP a stále SWL. Vyzkoušel jsem rùzné typy drátových antén a ver-
tikálù od 1 m na stole až po 7 m na balkónì. Nejlépe chodil sedmimetrový vertikál na garážovém
komplexu, nebo• jako protiváha sloužily plechové støechy a perfektní uzemnìní kolem dokola, ale
byla tam velká zima od betonové podlahy, hi.
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3. Praxe
Návrh lineárního zesilovaèe G2DAF se pøíliš neliší od
návrhu klasických typù zesilovaèù. Odlišnost spoèívá
pouze v technickém øešení vstupního obvodu.

3.1 Vstupní obvody

Pøi volbì typu vstupního obvodu vycházíme z hodnoty
dosažitelného výkonového zisku - u zesilovaèe G2DAF
asi 15 dB - a potøebné velikosti budicího napìtí Ug1.
Nesoulad tìchto hodnot musíme korigovat: Zvýšení
budicího napìtí jeho transformací a snížení zapojením
Rg jako dìlièe napìtí Ub. Možné zpùsoby jsou uvedeny
na obr. 4a, b, c.

Mìniè napìtí MN v obr.4 tvoøí usmìròovaè spolu
s pùlvlnným násobièem napìtí o koeficientu násobení
n = 2 resp. n = 3, vyjímeènì i n = 4. Ze vztahu (2-3)
a z tab. 1 je patrno jak spolu souvisí koeficient n
a polovièní úhel otevøení Θ zesilovaèe G2DAF.

Vstupní obvod podle obr. 4a je vhodný pro velmi
strmé elektronky vyžadující nižší napìtí Ug1. Jeho
výhodou je relativnì nejstálejší zátìž zdroje budicího
signálu. V obr. 4b je uveden obvod s autotransformá-
torem se vzestupným transformaèním pomìrem 1:2.
Zapojením Rg na výstup transformátoru dosáhneme
výrazného snížení ztrát na rezistoru Rg pøi zvýšeném
Ug1 a zajištìné stabilitì zesilovaèe. Ve srovnání s obvo-
dem podle obr. 4a, kde nelineární dráha G1-K ovlivòuje
jen èást vstupního rezistoru Rg, v obvodu podle obr. 4b
je ovlivòován celý rezistor, který je navíc vyšší hodnoty
Rg > 200 Ω, což vede k menší stálosti zátìže zdroje
buzení pøi rùzných úrovních budicího signálu. Je zøej-

mé, že namísto autotransformá-
toru 1:2 lze použít autotransformá-
tor s transformaèním pomìrem
1:3 a se zátìží Rg > 32 . 50 =
450 Ω. 

Obvod podle obr. 4c s Rg zapo-
jeným jako dìliè budicího napìtí
elektronky GU-43b a s násobièem
napìtí s n = 3 byl pøevzat z [10].
Transformátor T2 má 2x 8 závitù
vinutých bifilárnì na feritovém
toroidu Amidon FT82-43.

Charakteristická impedance vinutí není dùležitá, trans-
formátor plní pouze funkci autotransformátoru.

Kromì již zmínìného musí vstupní obvod splnit ještì
jeden požadavek. Vstup zesilovaèe musí být optimálnì
výkonovì pøizpùsoben výstupu budicího transceiveru
vybaveného reflektometrickou ochranou proti nepøizpù-
sobení. Podmínky pøizpùsobení musí být splnìny na
všech pásmech v rozsahu potøebného buzení a je
výhodné, jsou-li splnìny jediným obvodem. Lars Harlin
SM3BDZ situaci øešil separátními vstupními obvody pro
každé pásmo zvláš• pøepínanými relátky. Z kon-
strukèních dùvodù toto øešení není výhodné. Výhodnìjší
je pokusit se nalézt optimální širokopásmový obvod
experimentálnì. Používání automatického antenního
tuneru budicího transceiveru je lépe se vyhnout; vìtší
rozladìní snižuje citlivost pøi pøíjmu.

Jak je z obr. 2 patrno, vstupní obvod zesilovaèe
G2DAF pøedstavuje pro zdroj budicího signálu zátìž
promìnlivé hodnoty nejen v rámci cyklu budicího
signálu ale také pøi zmìnì jeho úrovnì. Z obr. 2 je
rovnìž zøejmé, že se mìní pouze reálná složka zátìže
zatímco jalová (kapacitní) složka zùstává konstantní. Pøi

použití autotransformátoru s pøevodem p jsou obì slož-
ky transformovány s kvadrátem tohoto pøevodu (obr. 5)
Bude-li kapacita Cv (vstupní kapacita Cgk elektronky +
montážní kapacita) napø. 30 pF, její transformovaná
hodnota dle obr. 5 je 4.Cv = 120 pF. Pøítomnost jalové
složky zátìže transceiveru vyvolá zvýšení PSV na jeho
výstupu. I když nemusí dojít k omezení výstupního
výkonu reflektometrickou ochranou, zahøívání trans-
ceiveru pøi relativnì malém dodávaném výkonu mùže
být znaèné.

Vliv møížkového proudu elektronky i pøipojeného
násobièe napìtí lze jednoduše eliminovat tím, že volíme
hodnotu Rg ponìkud vyšší, napø. u obvodu podle obr.
4b Rg = 270 Ω nebo Rg = 300 Ω namísto Rg = 200 Ω,
a to podle typu použité elektronky a jejích parametrù pøi
optimálním vybuzení. Potøebnou hodnotu Rg mùžeme
také pøibližnì vypoèítat.

Zpùsoby eleiminace vlivu parazitní kapacity Cv byly
již naznaèeny v oddíle 2.1. Princip pøímé kompenzace
Cv spoèívá v použití nastavitelného induktivního prvku
Lp pøipojeného mezi øídicí møížku a katodu elektronky.
Nastavením rezonance LpCv dosáhneme také maxima
budicího signálu. Pomìrnì elegantní øešení uvedené
v [11] je na obr. 6. Jako induktor je použit serioparalel-
ní LC obvod známý z techniky pøizpùsobovacích èlánkù
„Z - match“ ladìný miniaturním duálem a pøipojený
koaxiálním kabelem k øídicí møížce elektronky. Obvod
umožòuje naladìní všech amatérských pásem bez
pøepínání. Je tu ovšem jeden ovládací prvek navíc.

Druhý zpùsob využívá myšlenky uèinit parazitní kapaci-
tor souèástí vhodného pøenosového èlánku. Vrátíme-li
se k obr. 5 a následným úvahám, transformovaná složka
o kapacitì 4.Cv = 120 pF se pøímo nabízí jako souèást
pøenosového π-èlánku o nízké kvalitì Q tj. relativnì
širokopásmového obvodu. Více je zøejmé z obr. 7.

Øešením π-èlánku podle obr. 7b pro Q = 1
dostaneme reaktance všech tøí prvkù C1, C2 a L rovny
50 Ω. Na kmitoètu f = 25 MHz pak budou hodnoty C1 =
127 pF, C2 = 4Cv = 127 pF a L = 0,32 µH. Pøi vìtší
kapacitì C2 = 4Cv volíme jakost o málo vìtší, napø. Q =
1,5. Uvedeným zpùsobem lze dosáhnout relativnì

Lineární výkonový zesilovaè G2DAF - historie,
teorie a praxe (II)
Obsahem druhé èásti pøíspìvku o lineárním výkonovém zesilovaèi G2DAF jsou nìkterá hlediska
jeho technického øešení a dosažené výsledky pøi realizaci zesilovaèe v praxi.

Obr. 4: Varianty zapojení vstupního obvodu zesilovaèe G2DAF. MN znaèí mìniè støídavého

napìtí na usmìrnìné. Dìlený rezistor Rg je vždy Rg  = Rg1+Rg2 ≅ 50 W.

Obr. 5: Model vstupního obvodu zesilovaèe G2DAF s autotransformátorem o pøevodu p = 2. Re(Ug1)

je souhrnná reálná složka vstupní imitance zahrnující vlivy Rn(Ug1) a R1(Ug1) na lineární rezistor Rg.
(viz obr. 2).

Obr. 6: Ladìný serioparalelní kmitavý okruh využitý jako nastavitel-

ný induktor. Cívka je navinuta drátem 0,5 mm na toroidu T68-2
a má 30 závitù s odboèkami na 6. a 12. závitu od zemì. C1 a C2 je

miniaturní duál  2 x 320 pF.

Obr. 7: Model kompenzovaného vstupního obvodu s autotransformátorem 1:2 a jeho náhradní

obvod pro Ug1 = konst. C2 = 4Cv, R1 = R2 = 50W.

Obr. 4c

n = Ug1/Ug2o    Θ pro µg1g2 = 5    Θ pro µg1g2 = 10
2 113.5° 101.5°
3 127° 107.5°
4 143° 113°

Tab. 1: Polovièní úhel otevøení Θ zesilovaèe v závislosti na koefi-

cientu n pro dvì rùzné hodnoty µg1g2

Obr. 4a Obr. 4b
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nízkého PSV na vstupu zesilovaèe G2DAF. Pøíklady
zapojení vstupních obvodù jsou na obr. 8 a 9.

Pøi rozhodování o volbì zdvojovaèe èi ztrojovaèe
napìtí pøihlédneme jednak k tab. 1 ale také ke
skuteènosti, že výstupní napìtí Ug2o zatíženého zdvojo-
vaèe mùže být jen o málo vìtší než amplituda vstupního
signálu Ug1 a u zatíženého ztrojovaèe pak tøeba jen
o málo vìtší než dvojnásobek Ug1.

Oba vstupní obvody byly realizovány na jednostran-
ném plošném spoji rozmìru 60x35 mm. Filtraèní kon-
denzátory jsou keramické, diskové na napìtí 500 V.
Zámìnou transformátorù T1 a T2 nebyly zjištìny žádné
rozdíly. Použité diody jsou levné 1N4148; kromì nich
lze použít libovolné rychlé spínací diody vyrobené
planárnì-epitaxní technologií s krátkou dobou zotavení
v závìrném smìru a s minimální kapacitou jako napø.
1N4448, 1N4149 èi BAV54/100. Ze starší produkce
TESLA jsou použitelné diody KA207 nebo KAY21. Cívka
vstupního π-èlánku L = 0,3 µH má asi 7 závitù drátu 0,6
mm na φ = 9 mm a délky l ≅ 12 mm a je rovnìž na
plošném spoji navrženém tak aby byla možná zmìna její
délky. Rezistory Rg (270 Ω a 330 Ω) jsou v obou pøí-
padech metaloxidové rezistory o zátìži 6 W. Jejich hod-
noty byly pøibližnì vypoèítány z namìøených velièin
Ig1o, Ig2o, Ug2o, Ug1 a Rg2.

3.2 Lineární zesilovaè G2DAF v praxi

Kromì namìøených maximálních hodnot provozních
velièin zesilovaèe se dvìma QY3-125 o nichž je zmínka
v oddíle 2.4, D. Thornley uvedl ve [2] podrobnìjší infor-
maci o namìøených velièinách, které jsou v souladu
s licenèními podmínkami v G (PEP1max = 400 W). Pro
úplnost je uvádíme v tab. 2.

Autor v textu [8] poukazuje na pøekroèenou
anodovou ztrátu elektronky 813 a nízkou úèinnost zpù-
sobenou tím, že elektronka byla zkoušena v zapojení
pùvodnì pùvodnì urèeném pro 2x QY3-125 tj. kdy
nebyla optimálnì zatížena.

Ve smyslu døívìjších úvah a za úèelem ovìøení nìk-
terých hypotéz byl realizován zesilovaè G2DAF se
dvìma inkurantními elektronkami LS50 (ekvivalent GU-
50). Jejich výkonové parametry v provozu ICAS
(Intermittent Commercial and Amateur Service) tj. pøi
vysílání módy CW a SSB lze získat jako ne více než 1,5
až 1,7 násobek výkonových parametrù pøi provozu CCS
(Continuous Commercial Service). Tab. 3 ukazuje tyto
hodnoty pro zvolené elektronky. 

Z tab. 3 je zøejmé, že napì•ové a proudové parametry
jsou zvýšeny ë1,7 krát. Paralelní spojení dvou elek-
tronek nepøinese dvojnásobné zvýšení výkonu ale asi

jen 1,8násobné. Snížení úèinnosti zpùsobí také ztráty
druhého prvku.

S pøihlédnutím k oèekávané vyšší úèinnosti zesilo-
vaèe G2DAF s 2 x LS50 a k možnostem jeho napájení
byla jeho zátìž Rar stanovena z následujících výchozích
údajù:
Provozní ss anodové napìtí Uao = 1200 V,
ss anodový proud Iao = 340 mA,
polovièní úhel otevøení Θ = 105°,
napì•ové využití elektronek 95% ( pu = 0,95 ).

Potøebná zátìž Rar zesilovaèe je potom

kde Ua1 resp. Ia1 jsou amplitudy základních harmonic-
kých složek anodového napìtí resp. proudu, α1(Θ)
a α0(Θ) jsou rozkladové koeficienty kosinového
impulzu pro úhel 105°.

Z požadované hodnoty Rar bylo vycházeno pøi návrhu
výstupního π-èlánku.

Zjednodušené funkèní schéma realizovaného zesilo-
vaèe je na obr. 10. Použitý vstupní obvod je podle
obr. 9. Výstupní π-èlánek byl navržen pro Rar = 2300 Ω
a reálnou zátìž Rz = 50 Ω. Namìøené a následnì vypoèí-
tané hodnoty provozních velièin zesilovaèe jsou uvede-
ny v tab. 4.

Obr. 8: Zapojení vstupního obvodu zesilovaèe G2DAF se zdvojovaèem napìtí. T1 má 2 x 8 až 10 závitù na
toroidu f = 16 mm hmoty N1 (žlutý) vinutých bifilárnì smaltovaným drátem 0.5 mm nebo zkrouceným dvoj-

drátem 0.3 mm s PVC izolací.

Obr. 9: Vstupní obvod zesilovaèe G2DAF se ztrojovaèem napìtí. T2 je navinut na dvouotvorovém

(televizním) jádru výšky 12 mm. Vinutí má 12 závitù drátem 0,3 mm izolovaným PVC s odboèkou

na 6. závitu. Závity prochází obìma otvory jádra.
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Obr. 10: Zjednodušené funkèní schéma zesilovaèe G2DAF s 2 x LS50.

Lineární zesilovaè G2DAF
Elektronky 2x QY3-125 2x 4X150A 1x 813
Budicí signál 1 T 2 T 1 T 2 T 1 T 2 T
Uao [V] 2500 2500 1000 1100 2500 2500
Iao [mA] 250 175 400 350 250 200
Pos [W] 650 440 400 385 650 500
PEPo [W] 650 660 400 578 650 650
Ig1o [mA] 70 45 125 115 25 12
Ig2o [mA] 38 22 60 50 17 8
Ug2o [V] 105 75 110 85 210 170
Ubef [V] 65 64 64 80 130 105
Ug1ef [V] 65 64 26 32 130 105
P1s [W] 400 200 256 190 400 200
PEP1 [W] 400 400 256 380 400 400
Pas [W] 250 240 144 195 250 300
N [%] 61.5 46 64 50 61.5 40

Tab. 2: Údaje uvádìné D. Thornleyem podle [2] a [8].1T nebo 2T
znaèí jednotónový (harmonický) nebo dvoutónový budicí signál. Pas

je støední anodová ztráta elektronek (pro el. 813 je uvedena v textu)

ElektronkyElektronky !x LS50 tø. B!x LS50 tø. B 1x LS50 Kp = 1,71x LS50 Kp = 1,7 2x LS50 Kp = 1,72x LS50 Kp = 1,7
Provoz CCS ICAS ICAS
Uaom 1000V 1300V 1300V
Iaom 130mA 170mA 340mA
Pom 130W 221W 442W
P1m 85W 145W 261W
Pam 45W 76W 181W
N 65% 65% 59%

Tab. 3: Tabulka provozních velièin elektronek LS50. Velièiny s inde-

xem m znaèí jejich maximální hodnoty.
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Zesilovaè G2DAF, 2x LS50, Rar = 2300W, har-
monický budicí signál

Málo používané elektronky LS50 lze ještì v lineární
oblasti pøenosové charakteristiky pøi Uao ≅ 1100 V
vybudit na katodový proud Iko > 450 mA. Pøi anodovém
proudu Iao = 300 mA ( Uao = 1140 V, Ug1 = 37,6 V,
Ug2o = 81 V, Po = 342 W) kolísal PSV na vstupu zesilo-
vaèe v rozmezí 1:1,5 v pásmu 40m a 1:1 v pásmu 10m.
V pásmu 80m nebyl zesilovaè mìøen.

Na rozdíl od stínicí møížky je u zesilavaèe G2DAF
nutno zkontrolovat není-li pøekroèena dovolená ztráta
Pg1 øídicí møížky elektronky. Výkon, který øídicí møížka
absorbuje, je dán souèinem efektivních hodnot základ-
ních harmonických složek møížkového proudu Ig1
a napìtí Ug1, tj.

Pg1 = 0,5 x Ug1 x Ig1.

Pro úhel otevøení proudu øídicí møížky 2Θg1 = 180° 
(pøi Ug1o = 0 ) je Ig1 = 1,57 Ig1o. Potom

Pg1 = 0,5Ug1 x 1,57Ig1o = 0,5 x 47 x 1,57 x 28 x 10-3 = 1,03 W. 

Vzhledem k dovolené ztrátì Pg1 = 1W pro jednu LS50 je
evidentní, že ztráty øídicích møížek elektronek pøekroèeny
nejsou.

Na problém dovolené ztráty øídicí møížky elektronky
v zapojení G2DAF pøi použití moderních strmých elek-
tronek upozoròují jak K7FM ve své hypotéze [5], tak
i Dick Thornley ve svém pùvodním referátu [2] pøi hod-
nocení testù s elektronkami 4X150A. Dovolená ztráta
øídicí møížky bude asi kritickým bodem použití tìchto
elektronek v zapojení G2DAF; nìkteré elektronky
pravdìpodobnì nebude možné vùbec použít (napø.
tetroda GS-36B (4CX400) má dovolenou ztrátu øídicí
møížky pouze Pg1 = 0,2 W).

K vlastnímu provedení zesilovaèe jen nìkolik slov.
Všechny podstatné souèásti zesilovaèe kromì konek-
torù, pøepínacích relé, dvou páèkových pøepínaèù
a mìøicího pøístroje jsou umístìny na oboustranné
desce plošných spojù rozmìrù 130 x 180 mm. Výstupní
i vstupní relé (obì QN599-25) jsou zaletována do dílèích
desek plošných spojù rozmìrù asi 50 x 30 mm
pøišroubovaných na zadní stìnì v blízkosti UHF konek-
torù. Na plošném spoji výstupního relé je umístìn klíèo-
vací obvod s tranzistorem BD140 ovládaný z trans-
ceiveru a umožòující pohodlný provoz semi-BK, tj.
provoz bez použití nožního èi jiného spínaèe. Sekvence
spínání relé však musí zaruèit sepnutí výstupního relé
døíve než je na vstup zesilovaèe pøiveden budicí signál.

Ovládacím napìtím výstupního relé se také ovládá malé
relé G5V1-12, které spíná katody elektronek se zemí a je
umístìné na dalším malém dílèím plošném spoji 25 x 30
mm v blízkosti vývodù katod elektronek.

Vstup zesilovaèe a vstupní relé s výstupním jsou
propojeny koaxiálním kabelem 50 Ω RG174 o φ = 2,8
mm, výstup π-èlánku s výstupním UHF konektorem
kabelem RG58U. Kontaky relé QN 599 25 v klidové
poloze spojují transceiver s antenním èlenem. Zesilovaè
aktivujeme zapnutím vypínaèe V v pøívodu napájení
cívek relé.

π-èlánek je navržen, vzhledem k trvalému používání
anténního èlenu, s pevnými výstupními kapacitory C2, s
dvoudílným induktorem a ladìný pouze kondenzátorem
C1. Poèet výstupních kondenzátorù C2 stejnì jako poèet
vývodù induktoru byl minimalizován na 6 pro všech
osm amatérských pásem 80 až 10m. Každá z obou cívek
má tedy pouze dvì odboèky ovšem za cenu kolísání
provozní kvality π-èlánku v mezích 9,5 až 14 v jed-
notlivých amatérských pásmech. Pøepínaè pásem je ke-
ramický, 11-ti polohový, dvoupatrový, sovìtské výroby.

Vf anodová tlumivka má indukènost asi 65 µH a je
navinuta na keramické válcové kostøe o φ = 15 mm
smaltovaným drátem 0,4 mm. Poèet závitù je asi 120 a
jsou vinuty tìsnì vedle sebe na délce 50 mm. Provedení
antiparazitních èlenù v pøívodech k anodám elektronek
je standartní.

Vstupní obvod, jehož realizace byla popsaná v pøed-
chozím oddíle, je umístìn mezi paticemi elektronek
a k jeho spojení s vývody patic elektronek vystaèí vlast-
ní pøívody rezistorù 100R a 10R. Vývody G2 elektronek
jsou pøímo na patici blokovány keramickými kapacitory
1n/500V, stejnì tak jsou blokovány vývody katod
a žhavení keramickými kondenzátory 22n/500V.

Na èelní panel jsou vyvedeny osy pøepínaèe pásem
a ladicího kondenzátoru C1, dále je zde umístìn
páèkový vypínaè V ovládacího napìtí relé vèetnì LED

signalizující aktivaci PA a ještì další páèkový pøepínaè
P spolu s mìøicím pøístrojem M. Mìøicí pøístroj v jedné
poloze pøepínaèe P mìøí katodový proud obou elek-
tronek a ve druhé poloze indikuje vf napìtí na výstupu
π-èlánku. Celý zesilovaè lze pohodlnì umístit do ple-
chového boxu rozmìrù 180 x 135 x 220 mm (š x v x h).

Ladìní zesilovaèe u nìhož jsou pøekroèeny provozní
výkonové parametry elektronek vyžaduje jisté opatrnos-
ti. V pøípadì použití pevných kapacitorù C2 v π-èlánku
je tøeba pøed ladìním zesilovaèe peèlivì naladit antenní
tuner a teprve potom ladíme C1 na maximum výstup-
ního napìtí. V pøípadì, že antenní tuner nepoužíváme,
volíme C2 radìji promìnný.

3.3 Závìr

Budeme-li soudit podle amerického ARRL Handbooku,
který existenci lineárního výkonového zesilovaèe
G2DAF zcela pomíjí, dojdeme k závìru, že se tento
zesilovaè v amatérském svìtì netìší pøílišné oblibì,
i když reakce i pøíspìvky US hamù na internetových
stránkách AMPS svìdèí spíše o opaku. Konkretní
zmínku však najdeme pouze v britském „Radio
Communication Handbook“. Na základì zkušeností,
které jsem jeho studiem, stavbou a následnými experi-
menty získal, se domnívám, že odkaz Dicka Thornleye
rozhodnì stojí za to, aby byl alespoò vyzkoušen.

Petr Obermajer, OK2FEI
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Protože jsem tento rok (2000) hodlal vìnovat obnovì
anténních systémù (po 10 letech), pøešel jsem postupnì
od pøedsevzetí k èinùm. Na rozdíl od DL jsou u nás barev-
né kovy relativnì drahé, a proto jsem využil starých „pøe-
drevoluèních“ zásob. Jako základ posloužila 5 el. anténa
pro 1. TV kanál. Délka jejího ráhna je 3m a má prvky
o prùmìru 20/16mm. Vše jsem využil jako základ nové
antény. I tak mne zbývající duralové trubky stály okolo
1500,- Kè (kupoval jsem v „železáøství“ TTTT v Klapkovì
ulici pod ELIXem), jinak lze samozøejmì kupovat napø.
v OBI, ale tam jsou hezèí a dražší trubky s eloxem... 
Syn odbrousil staré držáky prvkù, místní automechanik je
opìt pøivaøil na nové pozice a boom byl pøipraven.
Jednotlivé prvky jsem vytvoøil z profilù 20/18 mm - 18/16
mm - 16/14 mm - 14/12 a 12/10 mm u prvkù pro 18
MHz, u prvkù pro 24 MHz jsem skonèil na 12 mm.
Anténní prvky byly fixovány hadicovými sponami. Pro
upevnìní jednotlivých prvkù k boomu jsem použil pùvod-
ní držáky a nové šrouby. Izolované upevnìní záøièe jsem
vyøešil pomocí plastikových trubek na vodu, které jsem
podélnì rozøízl a nasadil na trubku 20mm. Tømeny záøièe

jsem roztáhl a dipól zajistil ještì navíc hadicovými spon-
ami. Reflektory jsem nastavil na délky uvedené v obr. 3
(Radioamatér è. 4/2000) a dále jsem s nimi nehýbal.
Záøièe jsem nastavil na výchozí délky uvedené opìt v
tomto obrázku a nastavoval jsem je ve výšce cca. 5 m nad
zemí. Zde ponìkud zklamaly mìøicí pøístroje AEA a RF1,
protože ukazovaly pouze orientaèní hodnoty. Nejlépe
jsem nastavil oba záøièe pomocí TCVRu a PSV-metru.
Spokojil jsem se s hodnotami PSV okolo 1 : 1,4-1,8 s
tím, že anténa rezonovala cca. 60 kHz pod pásmem (ve
výši 5 m nad zemí). Pøi vytažení do provozní výšky anté-
na sedí kmitoètovì bez problému.

Anténa smìruje a vykazuje pøedozadní pomìr, ale
nemohu potvrdit autorovy diagramy, protože jsem nemìl
možnost je pøemìøit. Faktem ale je, že anténu lze naladit v
pásmech 18 a 24 MHz na PSV lépe, než se mi podaøilo
kdy naladit ZACHùv GP, hi. 

Obrázek na obálce ukazuje anténu v „pracovní poloze“
2 m pod TH3JR v mém QTH.

Vladimír Vèelák, OK1DXW

Namìøeno Mìø.pøístroj    Vypoèteno
Uao 1100V C 4342 +VN Θ vztah (2-3) 111°
Iao 350mA M3850 α1(Θ) tab. 0.532
Iko 400mA M3850 α0(Θ) tab. 0.381
Ig1o 28mA M3850 Ia1 (α1/α0)Ia0 488mA
Ig2o 22mA M3850 Ua1 Ia1.Rar 1122V
Io 45mA M3850 Po Iao.Uao 385W
Ub=Ug1 47V M3850+VF P1 0.5.Ia1.Ua1 274W
Ug2o 94V M3850 Pa Po-P1 111W
Pbmìø cca 18W IC-746 Pg1 viz text 1.03W
PSV    1:2,4 20m IC-746 N (P1/Po)100 71%

Tab. 4: Zesilovaè byl pøi mìøení zatížen reálnou bezindukèní zátìží Rz =

53 Ω. Proudy Ig1o a Ig2o byly vypoèítány ze zmìøených úbytkù napìtí
na jednoprocentních rezistorech 10R a 100R. VN resp. VF znaèí užití

vysokonapì•ové resp. vysokofrekvenèní sondy.

2-el. anténa pro WARC - poznatky z praxe
Anténa pro pásma 18 a 24 MHz, která vyšla pùvodnì ve Funkamateur 5/2000 a u nás v Radioamatéru
4/2000 mne zaujala nejen proto, že jsem ji pøekládal, ale i proto, že po 4 letech provozu mi uhnila
ZACHovka GP pro WARCy. Øekl jsem si proto, že tak jednoduchou anténu zkusím vyrobit. 



Na zaèátek je dobré si pøipomenout nìkolik základních
pojmù. Proto je vhodné se dále zabývat nikoliv pouze
vlastním záøièem, ale celým anténním systémem skláda-
jícím se z napájecího obvodu, t. j. výstupního obvodu

vysílaèe resp. anténního èlenu, napájecího vedení
a záøièe.

Mùžeme øíci, že standardní výstupní obvody souèas-
ných zaøízení jsou konstruovány na optimální
odporovou zátìž 50 ohmù. Pokud se zatìžovací impe-
dance výraznì liší od této hodnoty (PSV>3), moderní
tranceivery automaticky omezí výstupní
výkon, aby nedošlo k pøetížení koncového
stupnì.

Pak je nutné použít anténní èlen, který
pøizpùsobí anténní systém výstupnímu
obvodu vysílaèe. Toto pøizpùsobení však
neznamená, že dojde k „vyladìní“ antény.
Pøípadné existující nepøizpùsobení mezi
anténou a napájeèem tím není
odstranìné. Pouze vysílaè „vidí“ zátìž
jako 50 ohmù a je schopen pøedat do sys-
tému jmenovitý výkon. Záleží pak na
ztrátách v ATU, napájeèi a na vlastnos-
tech antény, v jaké míøe je tento výkon efektivnì vyzáøen.

Vlastní anténní záøiè, pokud je v rezonanci, se chová
jako èistý reálný odpor. To znamená, že reaktanèní
složka impedance je rovna 0. Odpor antény v rezonanci
je dán tzv. vyzaøovacím odporem Rv a ztrátovým
odporem Rz. Vyzaøovací odpor závisí na typu a kon-
strukci antény. Napøíklad impedance støedovì napá-
jeného jednoduchého dipolu kolísá podle jeho výšky
nad zemí pøibližnì v rozsahu 20 až 100 ohmù. Ustálené
teoretické hodnoty 73 ohmù dosahuje teprve ve výšce
srovnatelné s délkou vlny. Ztrátový odpor Rz je složen
z odporu vodièe antény, svodu izolaèních prvkù a ztrát
v dielektriku. Odpor Rz lze vìtšinou u drátových antén
zanedbat.

Anténa, aby vyzáøila dodaný výkon, nemusí být
v rezonanci. Pokud však není v rezonanci, pak zatìžuje
jalovým výkonem vysílaè (resp. ATU) a obvykle se výz-
namnì zvìtší ztráty na napájecím vedení. Dùvodem ztrát
na vedení je vznik stojatých vln zpùsobený nepøizpù-
sobením mezi vedením a anténou. Situace je ponìkud
jiná, pokud je použito napájecí vedení s velmi malými

ztrátami, napø. vzdušné symetrické vedení (žebøíèek).
Pak lze ztráty tolerovat a naopak využít takové nepøizpù-
sobené vedení (tzv. „ladìné vedení“) pro transformaci
impedance na hodnoty, které snadno zpracuje ATU.
Pøíkladem je anténa typu Zeppelin.

Vra•me se však zpátky
k dipólovým anténám „win-
dom“. Tyto antény, jak bylo
uvedeno, mají výhodu, že
jsou rezonanèní na více pás-
mech (základní plus sudé
harmonické kmitoèty) a v zá-
sadì nepotøebují anténní
ladìný èlen (ATU). Dipól
v rezonanci teoreticky vyka-
zuje podél své celé délky reál-
ný vstupní odpor, který mìní

svou velikost v závislosti na místì napájení. Prùbìh
vstupního (vyzaøovacího) odporu v závislosti na místu
napájení pro dipól v základní rezonanci je zobrazen na
obr. 2. Pro harmonické kmitoèty prùbìh odpovídá
rozložení vln. Rozhodujícím pro správnou funkci na více
pásmech je pak napájení v bodì, kde vstupní odpor je
pro uvedené kmitoèty pøibližnì stejný, napø. 300 ohmù.

Pøizpùsobení na koaxiální napájeè je možné realizovat
balunem s potøebným transformaèním pøevodem.
Praktické pøizpùsobení na více pásmech je pak urèitým
kompromisem. Snaha dosáhnout pomìru stojatých vln
1:1 na všech pásmech se mùže stát pro amatéra zábavou
na delší dobu.

K vlastnímu nastavování rezonanèní délky antény
a mìøení vstupní impedance lze dodat následující:

Nejpøesnìjší je mìøení rezonance pøímo v místì
napájení antény/balunu, napø. pomocí GDO. (Pokud je
balun použit na vstupu záøièe, stává se vlastnì jeho
souèástí a ovlivòuje i jeho parametry). V provozní pozi-
ci je mìøení dost nepohodlné. Podle nìkterých pramenù
je možné rezonanci hrubì zjiš•ovat u antény spuštìné do
výše pár metrù nad zemí. Vstupní odpor je však nutné
vždy mìøit s anténou v pracovní pozici. Když se však
použije napájeè elektricky dlouhý v násobcích l/2, lze
trimovat anténu do rezonance a mìøit vstupní impedan-
ci na dané frekvenci (f=c/l) snáze, protože takové vedení
transformuje impedanci v pomìru 1:1. Pozor - pokud

má napájeè jinou délku a není pøizpùsoben anténì,
neodpovídá zmìøená impedance ani rezonanèní kmi-
toèet vstupním parametrùm antény. Nicménì i za této
situace je možné zjistit rezonanèní kmitoèet antény jako
podružný mìlký a nevýrazný pokles indikátoru GDO.
Vstupní odpor lze mìøit pomocí mùstku, který je popsán
v [3]. Mùže se také stát, že pøi urèitých délkách napájeèe
PSV-metr umístìný u TX ukazuje perfektní pøizpùsobení
1:1. Opak je však pravdou a jde pouze o napájeèem
transformované nepøizpùsobení napájeèe a antény.
Pokud jsou anténa a napájeè spolu pøizpùsobeny je,
PSV 1:1 pøi libovolné délce napájeèe.

Vzhledem k tomu, že napájecí bod se pohybuje
v èásti køivky, kde je závislost Rv na zmìnì jeho polohy
již dosti velká, mùže být i nastavení kritické a významnì
závislé na výšce antény nad zemí. Z tìchto dùvodù tento
typ antény zøejmì není vhodný pro „portablové“ použití
bez ATU.

V reálné situaci rovnìž vstupuje do hry øada dalších
vlivù a praktické hodnoty a parametry antén se mohou
znaènì lišit pøípad od pøípadu. Jde o kompromisní
øešení pomìrnì konstrukènì nenároèné vícepásmové
antény. Velmi pìknì je uvedená problematika zpracová-
na na Internetu (viz informaèní zdroje). 

Autor má s uvedeným typem antény (FD4 na 80, 40,
20 a 10m) velmi dobré zkušenosti a udìlal s QRP
zaøízením øadu místních i DX spojení s pìknými reporty.
Použitý auto-transformaèní èlen byl navinut na toroid-
ním feritovém jádru o prùmìru 16 mm a vyhovìl i pro
výkon do 50 W. Další pokusy s tímto typem antény bude
vhodné spojit s použitím dokonalejšího transformaèního
èlenu - balunu, napø. dle [4]. Zajímavé je, že øada
amatérù, kteøí pochvalnì hodnotí sílu QRP signálu, se
ptají na osazení PA. Spíše však za to „mohou“ podmínky
a možná i tato anténa. 

Informaèní zdroje:

[1] L.B. Cebik, W4RNL: „Antennas from the ground up“
- http://cebik.com/groundup.html
[2] K3MT: „ A six-band, HF Windom antenna“ -
http://users.erols.com/k3mt/windom/windom.htm
[3] OK1MKX: „Antenaskop“ - Radioamatér - 4/ 2000
[4] K3MT: „A six band HF Windom antenna“ -
http://users.erols.com/k3mt/windom/windom

Jaroslav Kolínský, OK1MKX
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Drátová vícepásmová anténa „windom“
Na zaèátek je nutné øíci, že se nejedná o klasickou anténu „windom“ napájenou jednovodièovým
napájeèem, ale o dipolovou anténu napájenou mimo støed - v angliètinì OCF (Off Center Fed) -
obr. 1. Antény OCF jsou èasto pro svoji podobnost s klasickým typem rovnìž nazývány „windom“.
Hlavní výhodou „windom“ antény je její použitelnost pro více pásem bez nutnosti použití ladìného
anténního èlenu - ATU (Antenna Tuning Unit).

Opravy
- Zprávièky (RA 6/00, str. 5): Hoby pro 4 generace
ht tp://home.onl ine.no/~janalme/RTTY.html.
Digitální druhy provozu - správná adresa
http://www.musil.cz/ok2reb. 
- Kalendáø závodù (RA 6/00, zelená vsádka): 
ARRL 10m contest - e-mail má být správnì
10meter@arrl.org.
IARU HF World Championship - e-mail má být
správnì iaruhf@iaru.org.
QRP závod na VKV - v podmínkách závodù má být
správnì uveden èas konání závodu 07-13 UTC.
V kalendáøi je èas v poøádku.
Provozní aktiv VKV - v únoru 18. a v dubnu 15.
- OK Maraton 2001 (RA 6/00, str. 9): støední
sloupec, 4. øádek zdola má správnì znít: „...na libo-
volném VKV pásmu, jednou za soutìž...“.



Ve ètyøech èláncích popíši fyzikální funkci L, π a T
impedanèních èlánkù. Tuto proceduru založenou na
možnosti dvojího vyjádøení každé impedance Z (rezis-
tance R a reaktance X v sériovém nebo paralelním zapo-
jení) ovládá podle uèebních osnov každý student
prvního roèníku støedních odborných škol elektrotech-
nických. Proto asi tato zdánlivá banalita není autory èet-
ných èlánkù o anténních èlenech uvádìna.
K amatérským návrhùm (výpoètùm) LC èlánkù je
dostatek podkladù vèetnì matematického øešení. Co
chybí - je metoda jak si správnost vypoèítaných
obvodových velièin impedanèních èlánkù (zejména
reaktancí, ale i U, I, P, ale i Q) ovìøit. Text následujícího
èlánku má pomoci i v pøípadech, kdy se rozhodujeme,
který impedanèní èlánek pro konkrétní aplikaci vybrat
a jak dimenzovat jeho prvky. Pøipomínám, že úspora
jednoho ladícího kondenzátoru u L èlánku oproti π nebo
T èlánkùm není zanedbatelná. Na podporu tohoto tématu
i v dnešní dobì, kdy se tovární tranceivery vybavují
automatizovanými anténními díly zdùrazòuji jejich
specifický úèel. Tyto ATU jsou navrženy pouze
k „doladìní“ menších odchylek impedance od standard-
ní hodnoty 50 Ω, jako dùsledek všech možných fyzikál-
ních a konstrukèních faktorù pùsobících na anténní sys-
témy s pøedpokládanou Z = 50 Ω. Proto mají tovární
automatizované anténní tunery deklarovaný rozsah
pøizpùsobení jen do max. PSV 3. Anténní pøizpùsobo-
vací èleny, které si sami navrhujeme, musí ale zpravidla
umožnit pracovat i s anténami, které by vùèi 50 Ω
vykázaly tøeba PSV i 100 (ZA = 5 kΩ ) nebo PSV 10 (ZA
= 5 Ω ). Pøesto, že „technika“ pøizpùsobení dvou rozdíl-
ných impedancí není výluènì záležitostí spadající do
„anténní problematiky“, naše amatérské cítìní jí takto
pøednostnì vnímá. Aby po seznámení s tímto textem
nezùstalo pouze u zpøesnìní názoru na funkce impe-
danèních pøizpùsobovacích èlenù, ale aby novì získané
poznatky mohli zaèínající konstruktéøi pøímo prakticky
využít, považuji za potøebné prostudovat [1] kapitolu
VERTIKÁLNÍ ANTÉNY od Ing. J. Erbena v I. díle
Amatérská radiotechnika a elektronika z roku 1984
a z [2] II. dílu krátký èlánek „Pøizpùsobovací èleny tvaru
L“ (str. 270, 271). 

K fyzikálnímu pochopení, posouzení, ale i ovìøení
správné funkce všech pøizpùsobovacích impedanèních
èlánkù je potøebné vycházet z tìchto zákonitostí
a pravidel:
1) Maximální výkonová úèinnost je podmínìna rovností

Ri zdroje (TX, anténa) a R zátìže.
2) Impedanèní reaktanèní èlánky pracují na rezo-

nanèních principech. Pro nás to znamená, že
vyladìný L, π a T èlánek, (spolu s X antény) má
veškeré použité L a C (reaktance XL, XC) vzájemnì
vykompenzovány a v koneèném elektrickém projevu
(náhradním schématu) již neexistují. V soudobé ter-
minologii je náš tuner vytunelovaný.

3) Vypoèítané a nastavené hodnoty L a C (jejich reak-
tance) vykazují kmitoètovou závislost, stejnì tak jako
anténa, z èehož následnì odvozujeme šíøku pracov-
ního kmitoètového rozsahu.

4) Pro analýzu uvedených obvodù je užiteèný fakt, že
výsledný elektrický obvod sestávající z libovolného

poètu R, L ,C mùže vykazovat vždy pouze jeden ze tøí
možných stavù:

a) pøi rezonanci pouze Z = R (X = 0 Ω), tj. náš pøípad.
b) mimo rezonanci vykazuje ZC nebo ZL (impedanci

kapacitního nebo induktivního charakteru)
5) klíèový fakt, uplatnìný v technice impedanèních

pøizpùsobovacích èlenù spoèívá v tom, že každá
impedance Z mùže být vyjádøena sériovou kombinací
rezistance Rs a reaktance Xs, nebo paralelní kombi-
nací jiné rezistance Rp a jiné reaktance Xp.

6) Ovìøení správného nastavení (vyladìní) pøizpùsobo-
vacího obvodu je namìøená hodnota PSV (zpravidla
v 50-ti ohmovém úseku).
V této úvodní èásti ještì nìkolik slov pro ménì zbìh-

lé v poèítání. S pomocí kalkulaèky s funkcemi „odmoc-
nina“, EXP, x2, 1/x je to pøímo osvìžující zábava. Stejnì
jde o uèivo pro první roèník SOŠ !

Problematiku - popis funkce obvodù budu zámìrnì
demonstrovat na praktickém modelu antény. Je jím 4 m
tyè (nebo drát) libovolnì instalovaný (vertikálnì, hori-
zontálnì), ale vždy proti „plnohodnotné“ protiváze
(armatuøe UT, bleskosvodné sítì na støeše). 4 m tyèové
antény jsou šlágrem na burzách s vyøazenou vojenskou
technikou.

Kmitoèet 7050 kHz byl zvolen s ohledem na operáto-
ry tø. C a cenný dárek od ÈTÚ v pøístupu i na 40m
amatérské pásmo. Umístìní impedanèního pøizpùsobo-
vacího èlenu v patì antény je na papíøe snadné, ne tak
v realitì na støeše, pùdì apod.; proto použití ladìného
napajeèe (Z libovolná) jako „opakovaèe impedance“
umožní mít „patu antény“ pøímo na stole v ham shacku.
Využití napajeèe ke stejnému úèelu je možné i na har-
monických kmitoètech 14, 21, 28 MHz, což stojí za
pøipomenutí a využití.

Pøíklad 1.: Impedance antény ZANT je podstatnì
menší než 50 W.
Použití „L“ reaktanèního LC èlánku k impedanènímu
pøizpùsobení ZANT na Z = Rn = 50 Ω.
Anténa: vodiè délky 4,058 m; φ 20 mm (lgeom = 4,058 m)
Protiváha: viz pøedchozí text
Kmitoèet støední: 7,05 MHz
Vlnová délka (støední): 42,27 m (v = c =298.106 m/s)
Elektrická délka antény lel = 4,227 m (štíhlostní koefi-
cient 0,96)
Elektrická délka antény lel = 0,1 λ
Složky ZANT v patì antény: RVST = 4,5 Ω (vèetnì RZTR),
XVST = Xc =360 Ω (ZC)
Elektrické schéma antény:

Obr. 1

Podle [1] je pro hodnotu vstupní impedance antén
kratších než 0,25 λ a pro požadovanou hodnotu Rn = 50
Ω na výstupu pøizpùsobovacího „L“ èlánku urèeno
takovéto zapojení: 

Obr. 2

S použitím naprosto správných a pøesných „vzorcù“
z [1] a dosazením vypoèítáme hodnoty reaktancí XS
a XP. (Q je úèelnì vypoèítaná konstanta.) 

(XP je paralelnì zapojená reaktance „L“ èlánku, v tomto
pøípadì jde o Xc).

(XS je sériovì zapojená reaktance „L“ èlánku, v tomto
pøípadì jde o Xl).

Vypoèítaná hodnota XS (induktivní reaktance)
374,31 Ω je složena ze dvou èástí. Prvá èást XS je urèe-
na ke kompenzaci Xvst antény (360 Ω ) a musí mít právì
tuto velikost, tj. 360 Ω. Zbývající èást XS 14,31 Ω
a pùvodní Rvst = 4,5 Ω jsou nyní jediné dva prvky, které
v sériovém zapojení vytváøí novou impedanci na sché-
matu oznaèenou jako Z1. Vývoj - proces vytvoøení Z1 je
postupnì vyobrazen na obr. 3 až obr. 5:

Obr. 3

Obr. 4
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Jak pracují pøizpùsobovací LC reaktanèní
(anténní) èlánky? - 1. èást



Obr. 5

(Pro snažší pochopení uvedeného procesu jsou C i L
považovány za „ideální“; tj. se zanedbáním jejich ztrá-
tových odporù.)

Teprve nyní, když anténa spolu se sériovì zapojenou
reaktancí XS2 vytváøí hodnotu impedance Z1, uplatníme
možnost vyjádøit tuto impedanci paralelním zapojením
RP a XP (ale vždy s jinými hodnotami než v sériovém
tvaru). V našem pøíkladu to bude Rvstp = 50 Ω a XL1p
= 15,725 Ω. Schéma a proces je vyjádøen na obr. 6:

Obr. 6

A vytoužených 50 Ω na stranì antény je na svìtì.
Struèné konstatování: Skuteèné zapojení RS a XS

v sériovém tvaru mùžeme s naprostou správností
považovat za rovnocenné paralelnímu zapojení RP a XP.
Tato skuteènost je využívána v naší praxi i v obráceném
smyslu, kdy RP a XP jsou reálné a RS a XS jsou fiktivní.
K našemu fyzikálnímu pøístupu k problematice uplat-
níme i náš elektrikáøský cit, že stejnou vodivost obvodu
složeného ze sériovì øazených èlenù (R, X) mùžeme
získat i paralelním zapojením(R, X), ale vždy s jejich
vìtšími hodnotami (menšími vodivostmi). 

Dílèí závìr: RP a XP budou vždy vìtší než RS a XS
a pøitom vytvoøí stejnou hodnotu Z.

Praktické vzorce pro zjištìní hodnot paralelních prvkù
(RP a XP), kterými získáme stejnou impedanci jakou
vytvoøili RS a XS (sériovì zapojené) uvádím pro ovìøení
správnosti výpoètù:

Pokraèujeme od obrázku è. 6. Dùkazem správné vypoèí-
tané hodnoty XS je sledovaný cíl - pøemìna Rvst =
4,5 Ω na Rvstp = 50 Ω.

Na tomto místì pøipomenu døíve zmínìný fakt, že
reaktanèní èlánky pracují v rezonanèním režimu. Proto
i v našem pøípadì musí dojít k vykompenzování veš-
kerých zapojených reaktancí. V tomto stadiu analýzy má
obvod tento elektrický tvar a jednotlivé obvodové prvky
následující hodnoty:

Obr. 7

Ze zjištìné rovnosti reaktancí XL1P a XP zbývá udìlat
poslední závìr, že jde o jejich paralelní rezonanci a tím
z celého obvodu „fiktivnì mizí“ poslední dvì reaktance.
„Oèista“ celého obvodu od reaktancí byla dokonána.

Zaøízení (TRX) se Z = R = 50 Ω (oznaèené jako Rn = Z
napajeèe) „vidí“ anténu na shodné impedanci, tj. 50 Ω. 

Obr. 8

Tím jsou splnìny podmínky pro maximální energetickou
úèinnost podmínìnou rovností odporu zátìže s odporem
zdroje Rvstp = Rn = 50 Ω a PSV = 1.

Výsledné - náhradní schéma celého obvodu (ANT,
„L“ èlánku, TRX) nám dává podklady i pro zjištìní
výsledného èinitele jakosti Qvýsl obvodu. 

Rp je tvoøen paralelnì zapojenými Rant a Rn. Ilustraèní
schéma k výpoètu je na obr. 9. Poznámka: Vzhledem
k rovnosti Xl a Xc v tomto zapojení je lhostejné, kterou
hodnotu pøi výpoètu uplatníme.

Obr. 9

Ilustraèní schéma propojení celého traktu (s použitím
opakovaèe Z mezi anténou a „L“ èlánkem):

Obr. 10

Pro zjištìní hodnot C a L platí vztahy:

Pozn.: Cívka s L = 8,45 µH v jednovrstvém,
vzduchovém provedení (s využitím nomo-
gramu [2] str. 221) má hodnoty: prùmìr;
délka vinutí = 30 mm, poèet závitù 21;
prùmìr drátu (Cu) pro P = 100 W je 0,8 až
1 mm. Hodnotu její indukènosti lze mìnit o
+/- 10 % délkou vinutí (stlaèením/rozta-
hováním závitù). Kapacitu 1433 pF ses-
tavíme z pevných C 1200 (1300) pF

a promìnného vzduchového (ladicího) C 500 (250) pF
podle obr. 11.

Obr. 11

Napì•ové namáhání kondenzátorù pøi 100 W výkonu
a ve vyladìném stavu „L“ èlánku:

Vrcholové napìtí je:

Obr. 12

Pro vìtší bezpeènost zvolíme pro C provozní napìtí >
200V∼.

K ovìøení správnosti a získání zkušeností s tímto
typem „L“ èlánku doporuèuji jeho zhotovení a otestování

tøeba pouze s pøijímaèem.
Dosažený efekt je na úrovni
blaženosti.

Pro potìšení Vaše (dìtí
a vnouèat) navrhnìte „L“
èlánek mezi Vaší nejdelší drá-
tovou anténu a zátìž, kterou
budou tvoøit sluchátka
(pravdìpodobnì nízkoohmová
= 35 až 54 Ω) nebo pouze
telefonní sluchátková vložka.
Jde o neobvyklé zapojení
„krystalky“ pro pøíjem støe-
dovlnného vysílaèe, který je ve
Vašem QTH nejsilnìjší.
Detektor zapojte jako zdvojo-
vaè napìtí (viz. Obr. 13)

Technika

Radioamatér 1/2001 21

Obr. 13



Za poruchu sluchu autor neruèí !! (výkon 10 mW je síla!!)

Pøíklad 2.: Impedance antény ZANT je podstatnì
vìtší než 50 W.
Anténa délky 4,058 m s plnohodnotnou protiváhou je svede-
na do ham shacku opakovaèem impedance. Systém má být
použit v pásmu 28 MHz. Støední kmitoèet, pøi kterém bude
napajeè splòovat požadavek pøenosu impedance bude ètyøi
krát 7,05 MHz (pùvodní frekvence) = 28,2 MHz. Na tomto
kmitoètu (pro zjednodušení pøi stejném štíhlostním koeficien-
tu = 0,96) je elektrická délka antény rovna 0,4.λ. Její elek-
trické parametry Z jsou: Rvyz = 500 Ω, Xvst = Xl =500 Ω.
Vùèi „50-ti Ω zaøízení“ by PSV dosahoval hodnoty = 14 !

Tvar „L“ èlánku („Γ“ èlánku) pro pøizpùsobení takto rozdíl-
ných Z má následující zapojení:

Obr. 14

Xp je paralelnì zapojená reaktance - v tomto pøípadì Xc,
Xs je sériovì zapojená reaktance - v tomto pøípadì Xl
S využitím [1] zjistíme tyto hodnoty: XP = 186,6 Ω, XS = 218 Ω.

Následuje fyzikální rozbor èinnosti celého zapojení:

Zant tvoøenou sériovì zapojenými R a X nahradíme fiktivnì
zapojenými paralelními èleny. Jejich vypoèítané hodnoty
jsou: Rvstp = 1000 Ω; Xvstp = 1000 Ω a náhradní schéma
antény je na obr. 15.

Obr. 15

Pøipojením XP = 186,6 Ω paralelnì k Xvstp se zmìní hodno-
ta celkové (výsledné) paralelní reaktance na nižší hodnotu,
(kterou vypoèítáme pomocí rozdílu jejich vodivostí).
(BCpvýsl = 5,36 - 1 = 4,36 mS).
Schéma k uvedenému výpoètu je na obr. 16.

Obr. 16

V této fázi rozboru máme v paralelním tvaru vytvoøenou
další (novou) Z1p = 223,55 Ω. (Dílèí složky impedance jsou
Rvstp = 1000 Ω; XPvýsl = 229,3 Ω.)

Nyní vyjádøíme Z1p fiktivnì sériovì zapojenými prvky R a X.

Obr. 17

Zatím naše operace pokraèuje úspìšnì, reálná složka impe-
dance Z1 již má hodnotu 50 Ω !

K vykompenzování reaktance Xsv = 218 Ω máme v „L“
èlánku k dispozici právì tuto hodnotu induktivní reaktance
(XS = 218 Ω). Po vzájemném propojení dojde mezi reak-
tancemi (Xc=218 Ω a Xl= 218 Ω) k vzájemnému vykompen-
zování (na principu sériové rezonance) a na svorce k pøipo-
jení „zaøízení“ (TRC) máme èistou rezistanci o hodnotì =
50 Ω. 
Proces je znázornìn na obr. 18.

Obr. 18

(Ve vyladìném stavu jsou obì  reaktance vzájemnì vykom-
penzovány.)

Pokud jste pøišli na chu• tìmto fíglùm, slušelo by se pro
dokonèení pøíkladu ještì vyèíslit hodnoty indukènosti
a kapacity v „L“ èlánku, ale zjistit i napì•ové namáhání kon-
denzátorù a pokusit se o vyèíslení èinitele jakosti Q.

Schéma celého traktu: (f = 28,2 MHz)

Pokraèování pøíštì

Josef Novák, OK2BK
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Ladicí kondenzátory
pro PA
Pøi výrobì ladicích kondenzátorù se
potýkám pøedevším s pøesností strojního
zpracování, èásteènì se vzhledem
k výrobku a docela jsem pøi tom zapomnìl
na zákonitosti plynoucí ze známého vztahu
pro výpoèet kapacity deskového kondenzá-
toru, který má tvar:

C = (epsilon * S) / (3,6 * pi * d)
Kde C … kapacita - pF

(epsilon)… dielektrická konstanta - 
bez rozmìru

S … plocha - cm2
D … vzdálenost mezi dvìma 

deskami - cm
Z uvedeného vztahu vidíme, že kapacita je pøímo

úmìrná ploše a nepøímo úmìrná vzdálenosti desek.
Až potud je všechno jasné a samozøejmé. Jenže ve
vztahu je ještì jedno dùležité písmeno „(epsilon)“,
jehož velikost rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje
kapacitu kondenzátoru. U vzduchových kondenzá-
torù je (epsilon) rovno pøibližnì „1“ což uvedený
vztah do znaèné míry zjednodušuje, ovšem na
druhé stranì by to mohlo svádìt se tímto
„(epsilon)“ dosahuje znaèných hodnot, nìkdy jsou
to neuvìøitelná èísla øádovì tisícù. A teï si pøed-
stavme, že v uvedeném vztahu ne místì „(epsilon)“
bude jiné èíslo rùzné od „1“. Z toho plyne, že
použitím jiného dielektrika, než vzduchu mùžeme
snadno znásobit výslednou kapacitu kondenzátoru
podle toho, jakou dielektrickou konstantu bude mít
použitý izolant. Tabulka obsahuje tyto hodnoty pro
nìkteré známé materiály:
Materiál: Materiál: „(epsilon)“  „(epsilon)“  tg (delta) (1 MHz)  tg (delta) (1 MHz)  prùrazné prùrazné 

napìtí kV/mmnapìtí kV/mm
Vzduch 1,0006 0 3
Vakuum 1 0
Sklo 4,5-8,5 5,9-100 10-40
Slída 7 1,7 20-30
Porcelán 5,4 55
PVC 3,4 145

Praktický dùsledek je ten, že získáme-li kapacitu
použitím materiálu s vyšší dielektrickou konstan-
tou, mùžeme úmìrnì tomu zmìnit poèet desek, pøí-
padnì použít menší desky a dokonce má-li nový
materiál vyšší prùrazné napìtí, mùžeme zmenšit
mezery mezi deskami, což vede opìt k dalšímu
zvìtšení kapacity. Pochopitelnì zmìna dielektrika
u vzduchového kondenzátoru není vždy proveditel-
ná. Musí k tomu být splnìny nìkteré pøedpoklady:
1) dostateèné mezery mezi deskami, abychom do

nich mohli nasunout vhodný izolant
2) vhodný izolant musíme mít k dispozici
3) konstrukce kondenzátoru musí umožòovat

dodateèné nasunutí izolantu mezi desky
4) nasunuté dielektrikum by mìlo tìsnì vyplòovat

mezery mezi deskami, pøítomnost vzduchu
snižuje úèinek nového dielektrika.

Ještì struènì, co je to v tabulce uvedené tg (delta).
Náhradní schéma skuteèného kondenzátoru pøipo-
jení ke zdroji støídavého napìtí si pøedstavíme jako
paralelní spojení ideálního kondenzátoru a jeho

Obr. 19



Obecnì

Jmenovité napìtí - údaj na obalu nebo v dokumentaci
- slouží k porovnávání rùzných èlánkù. Skuteèné napìtí je
vždy jiné než jmenovité, z poèátku vybíjení je vyšší než
jmenovité, hlavnì u nabíjecích èlánkù, pøi vybíjení klesá
až na 1 V na èl. (napø. pøi urèování využitelné kapacity).
Proto nemùže být konstantní.
Koneèné nabíjecí napìtí - napìtí, kdy pøi nabíjení
pøedepsaným konstantním proudem je èlánek úplnì nabit
Koneèné napìtí - pøedepsaná hodnota pøi které se
považuje vybití èlánku za koneèné 
Napìtí pøi zatížení - napìtí mezi vývody èlánku v dobì,
kdy dodává proud - to je tedy ono skuteèné napìtí pøi
provozu.
Jmenovitá kapacita - její velikost je udávána na
obalech nebo v dokumentaci k porovnávání rùzných
èlánkù. Výrobci obvykle udávají max. využitelnou.
Využitelná kapacita - mìní se podle zatížení (zpùsob
odbìru proudu = trvalý, pøerušovaný, malý, velký viz. ta-
bulka). Ta se ale pokaždé nedá využít, protože nìkteré
spotøebièe pøi poklesu napìtí na 1 V už nepracují.
Obyèejné èlánky (zinkouhlíkové) - jm. napìtí 1,5 V,
velikosti R3, R6, R14, R20, blok 9 V, plochá 4,5 V, jsou
levnìjší, mají malou životnost, korozivní úèinky (vytékání
elektrolytu), je to levnìjší alternativa alkalických.
Alkalické èlánky - NiCd = niklcadmiové, NiMh = nikl-
metalhydrid - jsou asi 2x dražší, mají až 7x vìtší život-
nost, skladovatelnost až 7 rokù, jsou uzavøené, takže
nevytékají a nezpùsobují korozi. 
Alkalicko-manganové - jm. napìtí 1,5 V velikosti R1,
R3, R6, blok 9 V, knoflíkové 
Èlánky s oxidem støíbrným - jm. napìtí 1,55 V
knoflíkové do hodinek, ∅ 5,8 - 11,6 mm, v = 2,6 -11,6 mm 
Èlánky s oxidem rtu•natým - jm. napìtí 1,35 V
knoflíkové ∅ 7,9 - 15 mm, v = 3,6 - 6,4 mm
Lithiové èlánky - jm. napìtí 3,6 V velikosti AA, 1/2 AA,
C, D, 3 V knoflíkové rùzných velikostí, mají asi dvakrát
vìtší kapacitu než alkalické, skladovatelnost až 10 rokù,
jsou zatím nejlepší (jako nenabíjecí jsou v nìkterých
zaøízení pøi provozu „napájeny“ proudem asi 200 nano A)
Vysokokapacitní vzduchem depolarizované - AD,
jm. napìtí 1,4 V, rozmìry až 105x105x195mm, 270 Ah !

Do sluchadel Air Plus - AP a èíslo (vzdušná depolarizace)
jm. napìtí 1,4 V (napø. Activair 675 HPX má ∅= 11 mm,
v = 5,5 mm, kap. 610 mAh). 

O jaký druh èlánku a o jakou velikosti se jedná lze zjistit
z nápisu na obalu, podle typového oznaèení nebo podle
katalogu, napø. velký mono alkalický LR 20, velký mono
zinkouhlíkový R20 (døívìjší rozlišení, nìkteøí výrobci ho
už nepoužívají a používají jen oznaèení R nebo AA jen pro
velikost, druh je udáván slovnì -alkalický a pod.).

Podrobnìjší údaje nìkterých druhù

Èlánky nenabíjecí (tzv. pro domácnost).

Alkalické         Zinkouhlíkové
velikost IEC UCAR IEC UCAR
velký mono 1,5 V LR20 E95 R20 1250
malý mono 1,5 V LR14 E93 R14 1235
tužk.(mignon) 1,5 V LR6 E91 R6 1215
mikro 1,5 V LR03 E92 R3 1212
blok 9 V 6LR 61 522 6F22 1222
plochá bat. 4,5 V 3LR12 1203 3R12 2703

Lithiové nenabíjecí

Jsou vyrábìny v rùzných tvarech, velikostech i napìtí
(knoflíkové, válcové, bloky), oznaèení LS, ER, BR, GR
a èíslem, nebo jen nìkolika místným èíslem. Podrobnìjší
údaje k nìkterým èlánkùm: 
BR, CR a èíslo nebo jen èíslo - 3 V knoflíkové ∅ 10 až
34 mm, výška 1,6 až 10 mm, kapacita až 1400 mAh. Jsou
to nejpoužívanìjší èlánky (hodiny, kalkulaèky apod.).
ER, BR, LS - 3,6 V velikosti C, AA, 1/2 AA blok s vývody
i bez nich - kapacita až 20 Ah, (hlavnì pro pamìti RAM
v poèítaèích 
DR - 1,5 V, kapacita do 40 mAh (pro nár. hodinky, pøi
odbìru 1mA vydrží až 4 roky) 

Oznaèování velikostí

Velký monoèlánek - ∅ 32 x 60 - R20, D, SUM 1, LR20
„Malá kulatá“ 3 V (2x1,5V) - ∅ 20 x [2x34] - 2R10R
Malý monoèlánek - ∅ 26 x 48 - R14, C, SUM 2, LR14
Baby - ∅ 17 x 50) - A

Mignon (tužkové) - ∅ 14 x 48 - R6, AA, SUM 3, LR6
Micro - ∅ 11 x 44 - R3, AAA, SUM 4, LR3
Lady - ∅ 12 x 30 - R1, N

Oznaèení velikosti není jednotné a u uvedených druhù
je provedeno obvykle nìkolika zpùsoby (R6, AA) a nebo
i jiným zpùsobem (LR, SR, RW, V), u ostatních menších
velikostí oznaèení není. Skuteèné rozmìry se od uve-
dených nepatrnì liší podle výrobce. Èastìjší je
oznaèování abecedou, oznaèení R se používá hlavnì
u baterií „pro domácnost“. Akumulátory (nabíjecí baterie)
mají stejné rozmìry, ale mají na sobì nápis, že jsou to
akumulátory, pøípadnì upozornìní „nenabíjet“, když to
jsou èlánky nenabíjecí. U malých je nutno tento údaj najít
v katalogu podle typového oznaèení.

Pøíklad - nenabíjecí èlánky Varta

zmìna využitelné kapacity v závislosti na zatížení
tužkový èl. 1006 - jm. kap. 500 mAh
zátìž 2 Ω, èas vybíjení (na 1 V) 450 sec. = využitelná kap.

70 mAh
zátìž 40 Ω, èas vybíjení (na 1 V) 17,5 hod = využitelná

kap. 500 mAh
malý mono 1014 - jm. kap. 1600 mAh
zátìž 4 Ω, èas vybíjení (na 1 V) 150 min. = využitelná kap.

740 mAh
zátìž 40 Ω, èas vybíjení (na 1 V) 53 hod. = využitelná kap.

1650 mAh
velký mono 1020 - jm. kap. 3500 mAh
zátìž 2,25 Ω, èas vybíjení (na 1 V) 160 min. = využitelná

kap. 1400 mAh
zátìž 20 Ω, èas vybíjení (na 1 V) 56 hod. = využitelná kap.

3500 mAh
plochá bat. 1012 - jm. kap. 900 mAh
zátìž 15 Ω, èas vybíjení (na 3,3 V) 160 min. = využitelná

kap. 650 mAh
zátìž 75 Ω, èas vybíjení (na 3,3 V) 18 hod. = využitelná

kap. 910 mAh
destièková 9 V 2022 - jm. kap. 240 mAh
zátìž 150 Ω, èas vybíjení (na 6,6 V) 40 min. = využitelná

kap. 120 mAh
zátìž 900 Ω, èas vybíjení (na 6,6 V) 29 hod. = využitelná

kap. 240 mAh

Podle dostupných podkladù v roce 2000 a za použití normy ÈSN IEC
50 (486) zpracoval Ing. Jaroslav Štanc, OK1RG
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Hlavní údaje galvanických èlánkù (baterie
a akumulátory)

svodového odporu. Proud tekoucí touto kombinací se
skládá z vektorového souètu proudù, které teèou touto
kombinací. Proud tekoucí ideálním kondenzátorem by byl
proti napìtí posunutý o 90°, ovšem vlivem svodu je proti
tìmto 90°posunut o úhel „(delta)“. Z vektorového diagra-
mu vidíme, že èím menší „(delta)“, tím má kondenzátor
menší svod, tím lepší je jeho dielektrikum použité k izo-
laci desek.

V mém „výzkumném centru“ jsem vyrobil nìkolik
promìnných kondenzátorù a když jsem si koneènì uvì-
domil, co se dá získat využitím toho kouzelného
„(epsilon)“, rozhodl jsem se ovìøit to v praxi.
Nejdostupnìjší v mých podmínkách vylo naøezat vhodné
sklenìné desky a nasunout je do mezer již hotových kon-
denzátorù. Tím jsem do znaèné míry vzduch nahradil
sklem a potom jsem nechtìl vìøit ani vlastním oèím, ani

mìøièi kapacit. Výsledky mì pøekvapily. Mìøení kapacit
jsem provedl na tøech rùzných kondenzátorech. Ve všech
pøípadech mìlo sklo tlouš•ku 3 mm a z uvedených výsled-
kù je vidìt význam lepšího využití dielektrika, když sklo
bylo mezi deskami tìsnì proti pøípadu, kdy 3mm sklo
zcela nevyplnilo 4mm mezery.

Pùvodní kapacita po úpravì mezery mezi 
Dielektrikum vzduch   dielektrikum sklo     deskami (mm)
210 pF 630 pF 3
270 pF 520 pF 4
100 pF 250 pF 4

Možná toto je cesta, jak využít nìkteré odložené kon-
denzátory, které tøeba mají dostateèné mezery, ale malou
kapacitu. Pro nároèné aplikace by jistì bylo vhodné
použít snad køemièité sklo pøípadnì jiné dostupné mate-
riály. Záleží na možnostech. 

Je vidìt, že i na první pohled známé vìci nám mohou
nìkdy pøinést nové poznatky, pøemýšlet i o zdánlivì
jednoduchých souvislostech mùže pøinést výsledky pro
praktické využití.

Vlastimil Pokorný, OK2PKO
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1) Tyto podmínky platí od 1. ledna 2000 pro všechny
závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje
Èeský radioklub, èlen Regionu I. IARU. 
2) Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené ÈRK, jsou

èasovì koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to vždy
celý první víkend v pøíslušném mìsíci od 14.00 UTC
v sobotu do 14.00 UTC v nedìli. 
I. subregionální závod (bøezen),
II. subregionální závod (kvìten), 
Mikrovlnný závod (èerven), 
Polní den na VKV - III. subregionální závod (èervenec), 
IARU Region I. - VHF Contest (záøí), 
IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (øíjen), 
A1 Contest (listopad). 
Mimo tyto závody se „Všeobecné podmínky pro závody
na VKV“ vztahují i na další závody na VKV, které ÈRK
vyhlašuje: 
Polní den mládeže (èervenec), 
QRP závod (srpen). 

Ke každému závodu mùže vyhlašovatel definovat
další dodateèné podmínky, které tyto doplòují nebo
rozšiøují. 
3) V národním poøadí budou hodnoceny pouze ty stani-
ce, které se zúèastní výše uvedených závodù z území
Èeské republiky. Pøijaté deníky ostatních stanic budou
použity pouze pro kontrolu.
4) Soutìžní kategorie: 
SINGLE OP - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez
jakékoli cizí pomoci bìhem závodu. Cizí pomocí bìhem
závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a pøijí-
macího zaøízení, smìrování antén, vedení deníku
a pøehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha
zaøízení pro pøístup do sítì PR
MULTI OP - stanice ostatní
1. 144 MHz - single op. 11. 5.7 GHz - single op
2. 144 MHz - multi op. 12. 5.7 GHz - multi op.
3. 432 MHz - single op. 13. 10 GHz - single op.
4. 432 MHz - multi op. 14. 10 GHz - multi op.
5. 1.3 GHz - single op. 15. 24 GHz - single op.
6. 1.3 GHz - multi op. 16. 24 GHz - multi op.
7. 2.3 GHz - single op. 17. 47 GHz - single op.
8. 2.3 GHz - multi op. 18. 47 GHz - multi op.
9. 3.4 GHz - single op 19. 76 GHz - single op.
10. 3.4 GHz - multi op. 20. 76 GHz - multi op.
Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích pod-
mínek, pøièemž je nutno dodržovat doporuèení

I. Regionu IARU pro rùzné druhy provozu v kmitoè-
tových úsecích radioamatérských pásem. 

Veškeré vybavení stanice musí být umístìno na ploše
o maximálním prùmìru 500 metrù. Stanovištì stan-
ice nesmí být po dobu závodu mìnìno.
5) Použití DX clusteru, DX sítí a convers kanálù není
zakázáno v žádné kategorii. Annoncování vlastní znaèky
(self-spotting) jakýmkoliv zpùsobem v síti DX clusterù
je ZAKÁZÁNO a je dùvodem k nehodnocení stanice.

Použití neamatérských komunikaèních prostøedkù
(napøíklad Internet, telefony vèetnì mobilních apod.)
k dohodnutí spojení bìhem závodu je ZAKÁZÁNO a je
dùvodem k nehodnocení stanice.
6) V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na
jednom pásmu pouze jeden signál, pøièemž signál(y)
nezbytné pro pøipojení do sítì packet radio se neuvažují.
7) V pøípadì provozu více stanic z jednoho stanovištì
u nichž nastane spor, bude hodnocena pouze ta stanice,
která mìla toto stanovištì øádnì pøihlášeno a potvrzeno.
Za stanovištì je pro úèely tohoto ustanovení považován
kruh o prùmìru 1000 metrù v jehož støedu je umístìna
vlastní stanice. 
8) Výkon koncového stupnì vysílaèe musí být
v souladu s povolovacími pøedpisy, pokud není
podmínkami závodu stanoveno jinak. 
9) Spojení EME, cross-band a pøes pozemní èi
kosmické pøevádìèe se do závodù nepoèítají. 
10) S každou stanicí lze v závodì na každém soutìžním
pásmu zapoèítat jen jedno platné spojení, pøi kterém byl
obìma stanicemi pøedán a potvrzen kompletní soutìžní
kód. Opakovaná spojení musí být v deníku
oznaèena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodno-
tou 0. 
11) Soutìžní kód sestává z RS nebo RST, poøadového
èísla spojení a WW-lokátoru. Poøadové èíslo spojení musí
na každém pásmu zaèínat èíslem 001. Úplný kód vèetnì
poøadového èísla spojení od 001 pøedávají i nesoutìžící
stanice, které nechtìjí být hodnoceny. Tøi nuly - 000 - nej-
sou øádným poøadovým èíslem a spojení bude vyhodno-
covatelem oznaèeno jako neplatné. Stanice, které nechtìjí
být hodnoceny, nemusí posílat deník! 
12) Bodování: za každý kilometr pøeklenuté vzdálenosti
mezi obìma stanicemi se poèítá jeden bod. Bodová
hodnota spojení v soutìžním deníku musí být uvedena
jako celé èíslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se
poèítá 1 bod. Podle doporuèení I.Regionu IARU má být

použit koeficient 111,2 pro pøevod stupòù na kilometry,
zohledòující zakøivení Zemì. Pro urèení zemìpisné šíøky
a délky soutìžního stanovištì pro výpoèet lokátoru se
používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). 
13)Soutìžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli
v elektronické podobì, písemné podobì, nebo obìma
zpùsoby souèasnì.
14)Elektronický deník musí být ve formátu EDI, urèeném
jako standardní formát pro vyhodnocování závodù
v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude
akceptován a stanice nebude v závodì hodnocena.
15)Tištìný deník musí být pro každé soutìžní pásmo
zvláš•. Je tištìn ve formátu A4 na výšku a sestává z titul-
ního a prùbìžných listù. 
Titulní list obsahuje tyto údaje: 
a) znaèku soutìžící stanice, jaká byla používána

v závodì, 
b) vlastní WW-lokátor pøedávaný v závodì, 
c) soutìžní pásmo a kategorii, 
d) název závodu a rok jeho konání, 
e) jméno operátora individuální stanice nebo jméno

ved. operátora klubové stanice a jeho volací znaèku, 

Všeobecné podmínky závodù na VKV - platné
od 1. 3. 2001   (zmìny jsou zvýraznìny)

Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná spo-
jovací zaøízení. Dále díly, elky, knoflíky, pøevody,
mìøídla z tìchto zaøízení. Vše z období 1930 -
1955 od Wehrmachtu, US Army, britské armády,
ruské a jiné. Letecké pøístroje, sluchátka, servo
motory, mìnièe, pøenosné centrály, atd.
Napøíklad všechny Torny, WR, SK10, SL, FUG,
KWE, LWE, Jalta, E 52-4, Saram, Schwabenland,
RaS, Korfu, 5WSa - 1KWSa, Halicratters, RCA,
Paris rhone ale i jiné. Vše bude sloužit pro
založení muzea. Pøedem dìkuji i za upozornìní.
OK2SZL, Svatopluk Pøedínský, Štípa 267, Zlín
12, 763 14, tel. (067) 7914018 nejlépe veèer.
Prosím kdo vlastní manuál k zaøízení KV-LABE o

zaslání nebo zkopírování za úplatu. Tel.:
0166/595 128.
Koupím plnì funkèní radiostanici Len
BM80 „Bulhar“ (pro pásmo 80MHz RSK). Cena
dohodou (pøedstava do 1200Kè). Šimon Zeman;
e-mail: s.zeman@quick.cz; tel: 02/72763031
(záznamník); SMS: 0604339851
Koupím TRX Kenwood TR751 nebo
TS711(E) ve slušném stavu - nabídnìte. B.
Pardubický, tel. 02/4010778, e-mail:
pardubl@atlas.cz.
Koupím BMT-226 nebo ALLAMAT 88
v dobrém stavu. OK1CTT  Rostislav Ptáèek,
Havlíèkova 1142, 293 01 Mladá Boleslav, tel.
0326/728634
Koupím 6P36S, EL 500, GU 50 - i více kusù,
jen nové. Støedí Morava nebo Praha i osobní
kontakt. Tel.: 0608/171326.

Koupím ruské elky G811, GS13, 6H51H-B,
6E12H a diodu 2A101A. Zdenek OK1MBZ
0439/84 14 12, 0603 383 000.
Koupím elku EL34 nepoužitou. Miloslav
Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141, 586 01
Jihlava.
Koupím PE-AR è. 1-4/1997, PE-AR è. 1+3
/1998, filtry HELICAL TOKO RCL 2326 neb jiné
vhodné pro trasvertor 432 MHz dle PE-AR
6/1999 (min. 3 ks), dìlièky MC 10131P, K500
Tm 131 (231), posuvný tøípolový pøepínaè typ
SS43D13 vhodný do èítaèe 2,4 GHz z PE-AR
7/2000 (prodávala KTE), krystaly 127 MHz, 160
MHz, 116 MHz ev. 38,667 MHz- i více kusù (neb
vymìním za 136 MHz a pod). Al. Chlubný,
Arbesova 9, 638 00  Brno.
Koupím provozuschopný RX øady EKV 13 -
15, výr. býv. NDR s èeským nebo nìmeckým

manuálem. Odvoz zajistím. Josef Velíšek,
Prokopova 310, 338 43  Mirošov.
Prodám málo použitý TCVR KENWOOD TS
140-S vè. CW filtru 500 Hz a zdroje (30 000,-
Kè). OK2BEK, tel.: 0629/629 026.
Prodám TRX Kenwood TS - 870S, all KV
bands, vestavìný DSP, pøímé propojení s PC, 2
anténní vstupy, ufb stav, cena dohodou. tel.
067/7944436.
Prodám FT 757 GXII, manuál NJ, AJ + èeský
pøeklad + kvalitní konvertor 2m + PA 2m, 40 W +
zdroj 24V pro PA cena 20 000,- Kè. OK1AGE
Stanislav Hladký, tel.: 02/20910579, e-mail
hla@ujv.cz nebo via BBS OK0NF-8.
Prodám TNC2, 1k2ASK, 4800 bps do PC, vhod-
né i pro N6TR. Cena 1500,- Kè. OK2ZI@atlas.cz.

Soukromá inzerce
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f) u klubové stanice znaèky ostatních operátorù, kteøí stanici
obsluhovali bìhem závodu, 

g) název soutìžního QTH (kóty nebo kopce), 
h) nadmoøskou výšku soutìžního QTH, 
i) maximální výkon vysílaèe použitý v závodì, 
j) použitý antenní systém, 
k) poèet platných spojení, 
l) ODX [km] + znaèka DX stanice, 
m) celkový poèet bodù, 
n) èestné prohlášení, že bìhem závodu byly dodrženy povolovací

a soutìžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé, 
o) datum vyplnìní soutìžního deníku, 
p) podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora

nebo jeho zástupce, 
q) celkový poèet listù soutìžního deníku. 

Prùbìžný list soutìžního deníku obsahuje tyto údaje: 
a) vlastní volací znaèku, jaká byla použita v závodì, 
b) vlastní WW-lokátor alespoò 1x na každé stránce, 
c) soutìžní pásmo, 
d) èíslo stránky, 
e) datum - 1x na stránce a pøi zmìnì, 
f) èas UTC - minutu u každého spojení, hodinu staèí uvádìt pøi každé

zmìnì, 
g) znaèku protistanice, 
h) odeslaný report a poøadové èíslo u každého spojení, 
i) report, poøadové èíslo spojení a WW-lokátor pøijaté od protistanice, 
j) bodovou hodnotu spojení (bod. hodnota spojení ne-dokonèených,

nepotvrzených nebo opakovaných je 0), 
k) souèet bodù za spojení na jedné stranì prùbìžného listu. 
Prùbìžný list soutìžního deníku by mìl obsahovat minimálnì 30
a maximálnì 40 øádek pro spojení rovnomìrnì rozložených na stránce
odshora dolù a nesmí být ve formì tzv. „harmoniky“ z tiskárny poèí-
taèe. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoøe sešit sešívaèkou),
tj. nesmí být ve formì volných listù. 
16) Pokud stanice zasílá deník v tištìné podobì a má-li více
než 200 spojení na jednom pásmu, musí k deníku pøiložit
abecední seznam stanic, se kterými na tomto pásmu pra-
covala. Ke každé volací znaèce musí být uvedeno èíslo
vlastního spojení. 
17)Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele
nejpozdìji desátý den po skonèení závodu. Rozhoduje datum na poš-
tovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poš-
tovním systémem. 
18) Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení v elektronic-
ké podobì a svým deklarovaným výsledkem se øadí do sed-
mého místa v kategorii, má právo vyhodnocovatel požádat
o zaslání deníku v elektronické podobì. Pro formát deníku
platí ustanovení bodu 14. Deník musí být na adresu vyhodno-
covatele doruèen do 10-ti dnù od vyžádání. V opaèném pøí-
padì nemusí být tato stanice v závodì hodnocena.
19) Spojení je neplatné pokud má stanice v deníku : 
a) jakoukoliv chybu v pøijatém kódu tzn. ve znaèce, reportu,

poøadovém èísle spojení nebo lokátoru 
b) má-li rozdíl v èase spojení vìtší než 10 min. proti správnému èasu UTC
20) Za opakované a zapoètené spojení se kontrolované stanici strhne
desetinásobek bodové hodnoty zapoèteného opakovaného spojení. 
21) Stanice nebude v závodì hodnocena: za nedodržení soutìžních
nebo povolovacích podmínek, za více než 10 % špatnì vypoètených
vzdáleností, za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutìžním
deníku, za nesportovní chování v závodì.
22) Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíèe:
Poèet hodnocených Diplomy za umístìní do 
úèastníkù v kategorii 
15 a více 3. místa vèetnì
5-14 2. místa vèetnì
1-4 1. místa 

23) Soutìžní stanovištì se pøihlašují podle
platného „REGULATIVU“ na adrese
koordinátora. Pøihlášku lze odeslat
nejdøíve první pracovní den druhého
mìsíce pøed datem konáním závodu.
Pøihlášky odeslané pøed termínem nebu-
dou potvrzeny. Rozhoduje datum poš-
tovního razítka.
24) Kontroly stanic: OK VKV manažer
a VKV contest manažer nebo jimi èi Radou
ÈRK povìøené osoby, mají právo bìhem
závodu provádìt kontroly dodržování
soutìžních podmínek. Kontrolor je povin-

nen pøed zapoèetím kontroly se prokázat
písemným povìøením. Stanice, která kon-
trolu povìøeným osobám neumožní, nebu-
de na základì doporuèení kontrolora a po
schválení Radou ÈRK v závodì hodnoce-
na. Kontrola dodržování soutìžních pod-
mínek kontrolním poslechem musí být
dokumentována zvukovým záznamem. 
25) 50 MHz IARU contest se øídí vlastními pod-
mínkami.

OK2ZI - OK VKV manager, 

OK1MG - OK VKV contest manager
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Poøadatelem závodù na VKV kategorie A je Èeský
radioklub, který je øádným èlenem I.A.R.U. - I.
oblasti. Závody kategorie A jsou èasovì koordi-
novány v celé I. oblasti IARU. Kdo se chce tìchto
závodù zúèastnit, musí respektovat „Regulativ“
pro pøidìlování kót pro závody na VKV
a dodržovat jeho pravidla. U závodù kategorie B
dle podmínek poøadatele závodu. 

Kóty pøidìluje z povìøení VKV pracovní
skupiny Rady Èeského radioklubu Stanislav
Korenc, OK1WDR na území Èeské republiky. 

Žádá-li více stanic o stejnou kótu, jsou stanice
posuzovány podle následujících kritérií: 
1.  Datum podání pøihlášky - kótu je možno pøih-
lásit pro konkrétní závod pøihlásit nejdøíve dva
mìsíce pøed datem jeho konání a to první všední
den v mìsíci. Napø. II. Subregionální závod
konaný 7. a 8. kvìtna 1994 je možno pøihlásit již
v úterý 1. bøezna 1994 (rozhoduje datum poš-
tovního razítka které musí být bezpeènì èitelné).
2.  Poèet pøihlášených pásem.
3.  Úèast ve VKV závodech minulého roku.
4.  Hodnocení ve VKV závodech minulého roku.
5.  Losování.
A. Schválená žádost o kótu je nepøenosná na
jinou stanici.
B. Pokud stanice neobsadí pøihlášená pásma
nebo se závodu nezúèastní vùbec ze schválené
kóty a neoznámí to osobì urèené pro pøidìlování
kót, ztrácí pro další stejný závod, který si pøihlásí,
výhody vyplývající z tohoto regulativu.
C. Stanice, které nebude schválena žádná
z požadovaných kót, obdrží v co nejkratším ter-
mínu vysvìtlení.
D. V pøípadì, že by na stejné datum pøipadly dva
závody, z nichž jeden bude kategorie A, závod ka-
tegorie A má vždy pøednost.
E. V pøípadì, že se pøihlásí dvì stanice na dvì kóty
ve vzdálenosti menší než 2,5 km, musí stanice
s horším výsledkem podle uvedených kritérií
požádat druhou o souhlas.
Vysvìtlení, jak je stanice posuzována
podle bodù 3 a 4 „kriterií“: 
3. Úèast v závodech minulého roku:

Závody jsou rozdìleny na dvì kategorie:
A.  I. a II. Subregionální závod, Polní den, Polní
den mládeže, Den rekordù VHF a UHF,
Mikrovlnný závod a A1 contest
B. Velikonoèní a Vánoèní závod

Stanice, které se umístí v prvé polovinì hodno-
cených stanic, obdrží 2 body. Umístí-li se ve
druhé polovinì, obdrží 1 bod. Pro závody kate-
gorie A se poèítají body za výsledky ze závodù
minulého roku z kategorie A. Pro kategorii B
výsledky za uplynulý rok ze závodù kategorie B.
Poèet bodù se vynásobí koeficientem podle toho,
na kterém pásmu byl výsledek dosažen. A to
pásmo 144 MHz 1x, 432 MHz 2x, 1296 MHz 3x,
2320 MHz 5x.

Pro závody, kde se soutìží jen na nìkterých
pásmech, se poèítají výsledky dosažené na pøís-
lušných pásmech.
4. Hodnocení ve VKV závodech minulého roku:

Stanice, které se umístí v závodì na prvém
místì obdrží tolik bodù, kolik je hodnocených
úèastníkù závodu v té kategorii, kde soutìžila.
Stanice na druhém poøadí obdrží o bod ménì, atd.
Stanice, která se umístí na posledním místì,
obdrží 1 bod. (Je-li napø. 33 úèastníkù, prvá sta-
nice obdrží 33 bodù, duhá 32 bodù atd.)
Koeficienty zùstávají stejné jako v bodì 3. 

Komentáø OK VKV Manažera

Zde otištìný „Regulativ“ je v souèasné dobì plat-
ný. Do závodù kategorie „A“ jsou zaøazeny všech-
ny závody zapoèítávané do MR v práci na VKV.
Ostatní závody patøí do kategorie B.

Jak vidíte, „Regulativ“ je již znaènì „fousatý“,
proto je v plánu VKV pracovní skupiny navrhnout
nový, tak aby vstoupil v platnost od 1. 1. 2002.
V nìkterém z pøíštích èísel Vám pøineseme návrh
zmìn k veøejné diskusi.

Karel Odehnal, OK2ZI

Regulativ pro pøidìlování kót pøi závodech VKV

Vìci, které vás nauèí jenom maminka
Moje matka mì nauèila OCENIT DOBØE ODVEDENOU PRÁCI: „Jestli se hodláte navzájem zabít,
udìlejte to laskavì venku - právì jsem dokonèila sobotní úklid!“
Moje matka mì nauèila NÁBOŽENSTVÍ: „Modli se, aby to z toho koberce šlo dolù!“
Moje matka mì nauèila LOGICE: „Proè? Protože jsem to øekla!“
Moje matka mì nauèila PØEDVÍDAVOSTI: „Ujisti se, že máš èisté prádlo pro pøípad, že by se stala
nìjaká nehoda.“
Moje matka mì nauèila IRONII: „Ještì chvíli breè a já Ti k tomu dám skuteèný dùvod.“
Moje matka mì nauèila mnoho o vìdì zvané OSMOZA: „Zavøi pusu a snìz tu polívku!“
Má matka mì nauèila OHEBNOSTI: „Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“
Má matka mì nauèila VYTRVALOSTI: „Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát!“
Moje matka mì nauèila o POÈASÍ: „Tvùj pokoj vypadá, jako kdyby tady pøed chvílí øádilo tornádo.“
Moje matka mì nauèila o ŽIVOTNÍM CYKLU: „Pøivedla jsem tì na tento svìt a mùžu tì z nìj zase
rychle sprovodit.“
Moje matka mì nauèila ZÁVISTI: „Na svìtì jsou milióny neš•astných dìtí, které nemají tak úžasné
rodièe jako ty.“
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Týden pøed závodem vrcholí klasický pøedzávodní
chaos - dokupujme a necháváme pøemìøit nový PA,
Miloš OK1UOW dokonèuje po nocích nové zapojení
umožòující vysílat do dvou smìrù souèasnì, je
pøipravené nové dvojèe DK7ZB, Slávek OK1CU dává
do kupy veškeré mechanické vìci, atd. - vše vypadá
slibnì a realizovatelnì a letošní VHF by mìl být pro
nás dalším krokem dopøedu.

A již pøichází pátek ráno a vyjíždíme na naše stálé
QTH - kóta „Koruna“ v Orlických horách - JO80FG
(viz obálka). Poèasí je perfektní, nálada super a dává-
me se do stavìní antén, propojení PA, PC, centrály
a dalších nezbytných vìcí. Veèer je již vše na svém
místì, hlavní anténa 2x9 el. DK7ZB i druhá fixní
plánovaná na smìr DL (13 el. DL6WU) jsou
postavené a vše funguje na první zapojení. Dìláme
pár desítek zkušebních QSO, znovu kontrolujeme
výstupní signál a vše vypadá v naprostém poøádku -
centrála utáhne oba PA a výstupní napìtí se pøi zaklí-
èování ani nehne. Vše je tedy definitivnì pøipraveno
a mùžeme si jít v klidu sednout k ohni a koneènì
nìco sníst a popít a pobavit se neuvìøitelnými
øidièskými pøíbìhy Franty OK1FRE a Jirky OK1DNL.

Koneènì je tady sobota, 14:00 UTC a závod zaèíná.
První dvì hodiny zaèínáme ve dvojici já a Slávek
OK1CU a vypadá to dobøe - první hodina 119 QSO,
druhou konèíme s NR 190 a pøínos dvou antén je vìtší,
než jsme sami pøedpokládali - na výzvu pøichází hned
v úvodu LZ2K z KN13, YU1AIF z KN03 a nìkolik
dalších FB QSO - nemá to prostì chybu. Pak nastupu-
je naše druhá parta - Olda OK1YM a Miloš OK1UOW
a pokraèují v nasazeném tempu - brzo pøichází i ODX
YU1HFG z KN12FT pøi QRB 946 km. 

Dál již ale zaèíná bohužel úøadovat Murphy - dvì
blízké stanice nás upozoròují na náš zhoršený signál
a aè ostatní vzdálenìjší OK tvrdí, že náš signál je
v naprostém poøádku nacházíme skuteènì chybu -
centrála se zahøála, nestíhá, takže zaèíná kolísat
napìtí pøi zaklíèování pod únosnou mez a problém je
na svìtì. Záložní centrálu na kopci bohužel nemáme,
takže nezbývá než pøerušit perfektnì rozjetý závod
a vrátit se ke starému systému jedné antény a jedno-
ho PA. Potøebné úpravy s tím spojené nám zabírají
bohužel pøes 80 min. èistého èasu, takže když se
vracíme opìt na pásmo, tak je pùvodní náskok tentam
a zaèíná se opìt od nuly.

V 00:00 UTC v nedìli je v deníku pouze 413 QSO,
CONDX jsou podprùmìrné, zažíváme klasické prob-
lémy s rušením, kdy spletry a QRM jsou v rozmezí 45
stupòù smìrem na SZ 59+ naprosto po celém pásmu
- šance na solidní výsledek se rapidnì snižují a v tuto
dobu ztrácíme na momentálnì nejlepší stanici na
pásmu (OL2R, hi) 22 QSO.

Pøichází noc a tudíž také èas na CW, Olda OK1YM
odvádí vynikající kus práce a v 04:00 UTC jsme již
opìt OL2R na dosah - rozdíl dìlá pouhých 10 QSO.

Solidnì zaèínají jít stanice z I, ale rozhodující smìr na
DL je bez fixní antény bída a na konci závodu jich
máme v deníku pouze 169 - tento smìr jako vždy
rozhodl. 

V nedìli brzo ráno se rapidnì mìní poèasí, prší,
kóta je zcela zahalená v nízkých mracích a pøichází
další Murpyho lekce - naše nové dvojèe nemá odizo-
lované prvky, takže máme bìhem pár minut po celém
pásmu rušení pøes S9 a nejsme schopni èíst témìø
nic kromì nejsilnìjších OK. Témìø celou hodinu se
pokoušíme jet alespoò provizornì na záložní anténu
DL6WU, která je díky odizolovaným prvkùm použitel-
ná a rušení je s ní pouze S3 - co naplat, když je na
druhém stožáru a nejsme s ní schopni otáèet. Tím
opìt ztrácíme a o výsledku je definitivnì rozhodnuto.
Další nedìlní dopolední hodiny jsou již klasické,
hodinový prùmìr se pohybuje kolem 20 QSO/hod
a kromì pár slušných QSO do ON, F, LY, PA, SM
a dobøe chodícího smìru na I (padnul náš klubový
rekord - 24 I za závod - aspoò nìco, hi) již nic zají-
mavého nepøichází. V závìru závodu koneènì slábne
rušení od okolních stanic a mùžeme alespoò na ho-
dinu otoèit anténu i na výživný smìr severozápad DL,
kam dìláme šòùru QSO která pøináší posledních
10.000 bodù. Závod konèíme s výsledkem 657 QSO,
212.273 bodù, prùmìrem 323 km/QSO, 20 DXCC
a 83 QRA, což nás øadí na druhé místo v OK se ztrá-
tou 89 QSO na vítìzné OL2R.

Celkovì mùžeme letošní VHF závod hodnotit ze
dvou pohledù - nejprve tedy z toho horšího - pod-
mínky prùmìr, spíše podprùmìr, rušení na pásmu rok
od roku horší, technické problémy v závodì a s nimi
související témìø 2 hodiny QRT, statika, poèasí celou
nedìli že by psa nevyhnal. A ten lepší pohled - první
dvì hodiny nám názornì ukázaly, co dovedou dvì
antény do dvou smìrù souèasnì a víme, jakým
smìrem pùjdeme dál, opìt jsme se po roce sešli na
kopci témìø v plné sestavì - což je pøi našem zamìst-
nání malý zázrak, ale co hlavní - užili jsme si pøed
závodem kupu srandy a zcela vyjímeènì jsme také
vypili vše, co vypít šlo, hi. A co se týèe výsledku -
nevyhráli jsme sice, ale správnì jsme si zablbli a aè
jsme jeli pouze 22 hodin, tak i pøesto jsme vyrovnali
náš klubový rekord co se týèe celkového skóre.
Nakonec tedy pøevažuje jen to dobré (jak jinak), všem
stanicím dìkujeme za QSO a pokud by nìkoho zajíma-
lo více, staèí se podívat na naše klubové stránky na
adrese www.qsl.net/ol7m, kde jsou k dispozici veškeré
deníky, grafy, statistiky, fotky a mnoho dalších, pro
normálního èlovìka zcela nepotøebných vìcí...

Gratulujeme k dalšímu vítìzství klukùm z OL2R,
tøetím v poøadí OL5Z, klukùm z OK2KKW a mnoha,
mnoha dalším. Na pøíští rok již máme v plánu velkou
akci, ale zatím nebudu radìji pøedbíhat, neb Murphy
nikdy nespí, hi. 

Za celý klub OL7M Pavel Pøíhoda, OD5/OK1MU

VHF Contest 2000 - OL7M
Byl duben roku 2000 a na našem pravidelném páteèním skedu na 14,333 MHz se rozho-
dujeme, na jaký VKV závod si pokusíme naplánovat své letošní dovolené v ÈR. Nakonec
se spoleènì s Oldou SV/OK1YM a Jirkou 9K2/OK1TYM domlouváme na pøelom srpna
a záøí, tudíž na termín VHF závodu. Realita je samozøejmì jako vždy jiná, a tak jsme
nakonec rádi, že se v urèený termín setkáváme v ÈR alespoò já a Olda - Jirka OK1TYM
tou dobou již opìt zmìnil kontinent a v dobì závodu stavìl svùj první monobandr na 28
MHz kdesi v pøehøátém Kuvajtu.
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Budím se hodinu pøed zaèátkem, instaluji PC s klástrem,
ladím PA, nastavuji PC a již se tìším, jak bude po prvních
tøech hodinách v logu prvních 200 QSO, jak jsem si pøed
závodem pracnì stanovil. Hi, situace na pásmu je ale
samozøejmì jiná. Po zaèátku závodu v 00.00 UTC je na
pásmu jen pár slabých stanic z PY a okolních zemí. Jižní
Amerika jde nìjak (lépe øeèeno skoro nejde) do tìch
02.00 UTC, pak i tento smìr vyšumí úplnì a mezi 02.10
až 03.15 je pásmo absolutnì prázdné, bez jediného
signálu. Zaèínám si pomalu pøipadat, jako když jsem loni
jel z OD5 VHF závod na 144 MHz a za 21 hodin, co jsem
u toho vydržel sedo-ležet, jsem udìlal celkem jedno plat-
né QSO...

V 03.00 mám v logu na místo 200 QSO pouze 23
vydøenejch kouskù, hlava mì z toho šumícího pásma
zaèíná bolet už opravdu jako støep a zaèínám se pomalu
už i modlit, aby se to už koneènì otevøelo na starou
dobrou Evropu. V 03.16 se koneènì objevuje první signál
(z východu, jak jinak, hi) , dìlám pár násobièù z bývalého
velkého Sajúzu a pak již koneènì v 04.20 zaèíná
procházet EU. Prvním OK je OK2KDS v 04.51, a pak se to
již zaèíná rozumnì rozjíždìt - v rozmezí dalších tøech
hodin (05.00 - 08.00) naskakuje v deníku dalších 508
QSO, pøichází i nejlepší minuta závodu (7 QSO/min)
a nejlepší hodina - 184 QSO/hod. Nálada se mi trochu
lepší, hlava kupodivu pøestává bolet a v 10.44 UTC spo-
jením s J3A dodìlávám 100 DXCC a 30 zón. Ve ètvrtinì
závodu ve 12.00 UTC je hotovo 999 QSO, ale opìt to již
zaèíná slábnout - smìr na USA letos celkovì totálnì zkla-
mal (pouze 141 K a 38 VE za celý závod). Dlouhodobì
smìrovat na jinak dobøe chodící smìr na JA je díky jed-
nomu bodu za stejný kontinent nesmysl, takže s rate
kolem 80 QSO/hod a vìtšinou 3-bodovýma EU QSO to
nìjak doklepávám do 17.30, kdy se Evropa již louèí
a zaèíná opìt ranní stav závodu - Šum Svistu. 

Za následující 4 hodiny pøibývá pouze 60 QSO a ale-
spoò to, že se daøí udìlat nových 15 DXCC násobièù, mì
utvrzuje v tom, že se to trápení celkem vyplatilo. Již to
chci opravdu na zcela prázdném pásmu zabalit, když se
v 20.56 stává kuriózní situace - na témìø totožné FQ se
najednou objevuje se svým CQ WP2Z a zároveò J28NH,
který také dává CQ - jelikož oni sami sebe neslyší ale já
je ano, tak na mé jediné vyslovení své znaèky dìlám dvì
nové zemì najednou - hi. Docela zvláštní situace, ale
jelikož se nepøedává poøadové èíslo ale pouze zóna a obì
call dávají moji znaèku souèasnì a potvrzují QSO, tak
není co øešit. Od rádia odcházím po témìø 22 hodinách
provozu, pásmo je již témìø prázdné kromì pár kombajnù
z Jižní Ameriky, kteøí si dál dìlají v pohodì USA. V deníku
je 1493 QSO, 133 DXCC, 37 zón a 706 690 bodù a zao-
stávám za svým pøedzávodním rozborem o 107 QSO.

Po ètyøech hodinách spánku jsem v nedìli ráno opìt
u rádia a vše se opakuje s naprostou pøesností - v 02.30
na pásmu není jediný signál, první východní stanice se

vynoøuje z hlubin ionosféry až po hodinì v 03.28. Mezi
05.00 - 08.00 to jde opìt nejlépe, mezi 400 stanicemi,
které v tomto rozmezí pøišly na mé CQ, nejvíce potìšily
T2DX, C21RK a V73AX, což jsou pro mì odtud z OD
všechno úplnì nové DXCC. Pak již nic zajímavého
nepøichází a v 3/4 závodu je stav 2380 QSO 138 DXCC
a 38 zón. Zaèíná se vynoøovat starý známý a dotìrný
pocit, že se bude opakovat situace z loòského roku, kdy
udìlat 29 a 36 zónu bylo i za celý závod nadlidským
výkonem. Konzultuji to i s klukama z OK5W a oni mi také
potvrzují, že africká 36 zóna se skuteènì ještì na pat-
náctce neobjevila, ale australskou 29 už mají. A skuteènì,
pár minut po této diskusi se objevuje v klástru spot, že
všemi hledaný AX8HZ ze zóny 29 je právì na pásmu - hi,
nakonec to bylo mé „nejdražší“ QSO za celý závod -
dovolával jsem se na nìj pøesnì 29 minut a teprve když
jsem se již opravdu vytoèil, nìkolikrát proklel všechny
volající HAMs a pak i sám sebe, tak jsem se s brašnou
náøadí a kusem silného provazu odebral na støechu, tam
jsem si ten provaz poøádnì uvázal, postavil se na kraj
støechy a... a pak jsem pracnì povolil a otoèil celý stožár
i s tøemi anténami pøímo na nìj (jo, rotátor nemám, jinak
bych si tu anténu otoèil a nikam bych nelezl). Po pár
dalších minutách se QSO povedlo. Tahle situace mì stála
cca 40 QSO, takže se to samozøejmì bodovì nevyplatilo -
1 násobiè se rovná cca 18 EU QSO - ale co, zóna 29 byla
doma a již zbývala jen ta nedobytá šestatøicítka. Po této
nervové epizodì jsem zaèal opìt dohánìt co jsem ztratil
a alespoò malým balzámem bylo v 13.54 zavolání na
prahu slyšitelnosti KG4VL z Guantanamo Bay - další nová
DXCC. V 18.00 je pásmo již témìø zavøené a Šum Svistu
se opìt prohání po pásmu... V deníku je slabých 2800
QSO, 39 zón a 145 zemí a nic nenasvìdèuje tomu, že by
ještì nìco zajímavého mohlo pøijít.

Naštìstí nadìje snad opravdu umírá poslední, takže se
v tìchto hodinách, kdy rate (nebo spíše již ne-rate)
poskakuje kolem 15 QSO/hod, skuteènì ještì daøí dìlat
nové zemì - pøibývají blízcí IH9, CU, zajímavý ZF2 a pak
to koneènì pøichází - prolaïuji pásmo a zcela náhodou se
zastavuji na okamžik i na kmitoètu E30TA, který dìlá v té
dobì amíka za amíkem (já je samozøejmì neslyším)
a najednou ho volá 9J2BO. Ihned spozorním když mu
Claudio dìkuje za novou zemi a násobiè - 9J2BO mu
klidnì se smíchem øíká, že tento závod vùbec nejede a jen
tak si rozdává body svým známým... Ihned jim skáèu
zcela neslušnì do øeèi a odvolávaje se na své africké
pùsobení v 5N ho zkouším pøetáhnout - a je to, v 19.59 je
tímto QSO hotová i ta poslední, zákeøná africká zóna 36
a DXCC 149.

Tímto QSO jsem zcela unešený a mám radost jako
malé dítì (hmm, jak málo mi staèí ke štìstí...). Na pásmu
skuteènì již témìø nic není a sen udìlat i tu kulatou 150
DXCC již docela vypouštím, už takhle mì ten nejvyšší
HAM v tomto závodì dost miloval. Jelikož ale adrenalin

dìlá své a únava je najednou tatam, tak dál støídavì pro-
laïuji již tisíckrát proladìné pásmo a støídavì dávám své
nekoneèné CQ - v rozmezí 20.00-22.00 vyždímávám
dalších 25 QSO, èímž dokodrcávám ke hranici 2860 QSO
a již to skuteènì vypadá, že se u tohoto èísla definitivnì
zastavím. A pak se již podruhé v tomto závodì štìstìna
otáèí smìrem na Bejrùt - v 22.53, v dobì kdy jsem udìlal
za poslední hodinu celá 3 QSO, se ze slabouèkého
signálu vyklubal XQ0Y - Easter Isl. a 150 DXCC zemì je
doma!

Za poslední hodinu závodu pak již dìlám jen jednoho
jediného PY, èímž se mùj letošní CQWW již opravdu uza-
vírá. V deníku mám 2863 platných QSO, 150 DXCC a 40
zón, což dává témìø 1.500.000 bodù a dosavadní platný
svìtový rekord v kategorii SO 15m/Assisted je pøekonán
o 215.000 bodù... 

Aè tedy nepadla hranice 3000 QSO, tak i pøesto jsem
spokojený - 40 zón se mi povedlo udìlat v závodì na jed-
nom pásmu vùbec poprvé v životì, udìlal jsem si i 8
úplnì nových zemí a vyjímeènì veškerá technika vydržela
bìžet bez problémù celý závod.

Takže takhle nìjak vypadal letošní CQ WW SSB sran-
da závod pod OD5/OK1MU. V závìru chci ještì podìko-
vat Vám všem, OK OMs, kteøí jste mnì zavolali (bylo Vás
pøesnì 159, hi). Pak snad už jen jedna jediná a poslední
vìc - sám tento výsledek nepovažuji za nic zvláštního,
k opravdu hodnotnému výsledku by bylo potøeba zmìnit
kontinent, na místo 800 W a 5 elementù mít zcela jinou
výbavu atd. atd. - výsledek, který jsem udìlal, dokážou
i BIG GUNs z Evropy. Celý tento èlánek mìl být spíše jen
o tom, že štìstí a náhoda jdou ruku v ruce i v tomhle
našem „šíleném“ a pro vìtšinu lidí nepochopitelném
koníèku a každá, naprosto každá minuta strávená i na
tøeba již poloprázdném pásmu, mùže èlovìku pøinést ten
fantastický pocit, který mnohdy BIG GUNs za celý závod
zažít ani nemusí...

Pavel Pøíhoda, OD5/OK1MU

Proè to vlastnì dìláme aneb CQ WW SSB
oèima OD5/OK1MU
Tento rok jsem ještì den pøed zaèátkem závodu nevìdìl, jestli vùbec tento nejvìtší KV SSB závod
pojedu èi ne. Zcela neamatérsky (hi) jsme si totiž zaøídili se svoji XYL Kaèenkou termín narození
našeho prvního potomka právì na tyto dny, takže každým dnem to již mohlo zaèít. Naštìstí vše
v pátek veèer ještì vypadalo v pohodì, takže jsem se na poslední chvíli rozhodl, že skuteènì poje-
du pokud možno na plno a tentokráte zkusím pro zmìnu patnáctku v kategorii jeden operátor -
assisted. Alespoò na 4 hodiny pøed závodem jsem zalehl, aby právì bolavá hlava pøestala zlobit
a byl jsem aspoò trochu odpoèatý.

Soukromá inzerce
Prodám úplnì nové vysílací elektronky GI-7BT - 450 Kè, GU-
74B - 1700 Kè, GU-78B - 5000 Kè. K 74 a 78 mám k nové sokle.
Nový robustní anténní pøepínaè na keramice 2 x 5 poloh se zkra-
továním volných kontaktù cca 3 kW na KV - 950 Kè. Nové vojen-
ské koax. relé R-14, R-15, R-16 50 i 75 Ohmù ovl. napìtí 24 V,
prùchozí útlum na 500 MHz menší 0,2 dB, výkon 1500 W / 1000
MHz od 500 do 750 Kè (vèetnì konekt.). Nový kax. kabel RG
213/U 29 Kè/m, RLA 10 (jako AIRCOM+)  59 Kè/m. Nový otoèný
vakuový kond. pro QRO PA 5-250 pF / 5kV 1250 Kè. Nová mag-
net. anténa MFJ 1786 od 10 do 30 MHz s dálk. ovl. 14900 Kè.
Krystaly pro transvertory nové na zakázku od 2m po 3 cm,
frekvence i na pøání. Používaný ICOM IC-706 MKII s CW filtrem
500 Hz za 34000 è ICOM IC-738 AT s CW filtrem 500 Hz za
44000 Kè. Oba TRX jsou ve 100% stavu. Nové dobíjecí NiMH AA
AKU 1,2 V / 1000 mA po 99 Kè/ks. OK2BHA, Kartin Karasz,
Hlavní 1027 70800 Ostrava-Poruba. Tel.: 069/ 692 13 38 nebo
0604/695298.

Prodám KV pøijímaè CW-SSB ODRA, druh provozu A1, A3j,
málo používaný, cena 4 000,- Kè. Tel.: 0603446124.

Prodám 3el. YAGI pro 14 MHz, výroba RT Teplice, používaná.
Osobní odbìr nutný, cena dohodou. Tel. 0635 22421.

Vymìním PA s RE-400 3,5-28 MHz, 1,4 kW OUT, žhavicí trafo,
bez VN zdroje za jakýkoliv KV TCVR i QRP. Tel.: 0608/17 13 26.

Prodám stabilizovaný zdroj 13,8 V / 25 A. Profesionální
provedení. Cena 3000,- Kè. Bližší informace OK2EZ, tel:
069/6921338.

Prodám americký tranzistorový koncový stupeò
„Ameritron ALS 600“. Info na tel.: 0185/591 973



Termíny: Závod se koná se 3. sobotu v dubnu (CW) a 3.
sobotu v záøí (SSB) od 05:00 do 07:00 UTC, t. j. od 7 do 9
hod. místního èasu, a to ve dvou jednohodinových etapách.
V roce 2001 závody vychází na termíny 21. 4. a 15. 9. Závod
probíhá na pásmech 80m a 160m v tìchto jejich seg-
mentech: 
CW: 1835-1950 kHz, 3520-3560 kHz 
SSB: 1840-1950 kHz, 3700-3770 kHz 
Kategorie:
a) obì pásma, výkon dle povolovacích podmínek
b) obì pásma, výkon do 100 W
c) obì pásma, výkon do 100 W, stanice nováèkù obsluho-
vané jedním operátorem (doba od prvního vydání radio-
amatérské koncese do data konání závodu nesmí být delší
než 3 roky)
d) posluchaèi
V každé etapì na každém pásmu lze s toutéž stanicí navázat
jedno platné spojení. Navazují se spojení se stanicemi z OK
a OM. Souèasnì probíhá i OM CW/SSB závod a platí tedy
spojení i s úèastníky tohoto závodu. Vymìòuje se kód
složený z RS(T), okresního znaku a poøadového èísla, napø.
599 APA 001. Násobièe jsou okresy, poèítají se na každém
pásmu zvláš• a za každou etapu zvláš• (jeden okres je tedy
možné zapoèítat maximálnì jako 4 násobièe - 1. etapa 80m,
2. etapa 80m, 1. etapa 160m, 2. etapa 160m), vlastní okres
se jako násobiè nepoèítá. Každé navázané spojení se hodnotí
jedním bodem. Spojení je neplatné, pokud má stanice
v deníku jakoukoliv chybu v pøijaté znaèce nebo v pøijatém
kódu. V závodì není možné používat speciální volací znaky
(OL, OK5, ...), které byly vydány výhradnì pro použití v mez-
inárodních závodech. V jeden okamžik lze vysílat pouze jed-
ním signálem. (Nelze tedy vysílat dvìma a více vysílaèi

souèasnì). Posluchaèi mohou každou stanici v každé etapì
a na každém pásmu zapoèítat pouze jednou. Zaznamenané
spojení je platné, pokud je pøijata znaèka stanice, odesílaný
soutìžní kód a znaèka protistanice. Pokud jsou tedy zazna-
menány oba pøedávané kódy, jde o dva samostatné záznamy
a poèítají se za dva body, pøièemž každý je na samostatném
øádku soutìžního deníku, vèetnì bodového ohodnocení i vy-
znaèení pøípadného násobièe - v daném pøípadì lze tedy
odposlechem kompletního spojení získat 2 body a až 2 náso-
bièe.
Deníky: Prùbìžný list soutìžního deníku obsahuje
u každého spojení datum, èas UTC, pásmo, volací znak pro-
tistanice, odeslaný kód (alespoò mìnící se èást), pøijatý kód,
body, nový násobiè. Posluchaèi zapisují datum, èas UTC,
pásmo, volací znak stanice, odeslaný kód, znaèka protistan-
ice, body, nový násobiè. Záhlaví obsahuje vlastní volací znak
a poøadové èíslo listu. Titulní list obsahuje název závodu,
datum konání, volací znak použitý v závodì, volací znaky
operátorù, pøesnou adresu, kategorii, poèet bodù, poèet
násobièù, celkový výsledek, použité zaøízení (vè. výkonu),
anténa, vìk operátora, doba od prvního vydání radio-
amatérské koncese do data konání závodu (v letech) a èestné
prohlášení v tomto znìní „Prohlašuji, že jsem dodržel pod-
mínky závodu a povolovací podmínky a že výše uvedené
údaje jsou pravdivé“. Pokud stanice neuvede dobu od
prvního vydání radioamatérské koncese do data konání závo-
du, bude automaticky zaøazena do kategorie a) nebo b).
Pokud neuvede použitý výkon, bude automaticky zaøazena do
kategorie a). 
Deníky je tøeba zaslat do 14 dnù po závodì na adresu vyhod-
nocovatele: Pavel Pok, OK1DRQ, Sokolovská 59, 32312,
Plzeò, nebo via PR èi e-mail OKzavod@radioamater.cz.

Závodìní
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Poøadatel: Radioklub Chrudim OK1KCR
Datum konání: každoroènì vždy poslední nedìli v
únoru, v roce  2001 t. j. 25. února
Doba konání: 0600 - 0730 UTC
Pásmo: 3,5 MHz, doporuèen segment 3520 - 3580 kHz
Druh provozu: A1A (CW)
Úèastníci: každý koncesovaný radioamatér pracující
z území OK nebo OM. S každou stanicí je možno navázat
pouze jedno  platné spojení.
Kategorie: A - max. pøíkon koncového stupnì 10 W
nebo výkon 5 W (mìøený watmetrem na výstupu TX), B -
max. pøíkon koncového stupnì 2 W nebo výkon 1 W.
V kategorii B musí být zaøízení napájeno z chemických
zdrojù.
Kód: RST + dvoumístné èíslo udávající pøíkon ve wat-
tech a okresní znak toho okresu, ve kterém se stanice
právì nalézá, napø. 579 08 FCR. Èlenové OK-QRP klubu
udávají za okresním znakem  své trojmístné èlenské èíslo
napø. 579 06 FCR/012. Stanice mìøící pouze výkon udá-
vají èíslo, odpovídající dvojnásobku výkonu, napø. 08 pøi
výkonu 4 W.
Bodování: 1 bod za spojení, 2 body za spojení se èle-
nem OK-QRP klubu. Násobièe: rùzné okresní znaky se

kterými bylo navázáno spojení. Celkový výsledek =
souèet bodù za spojení x souèet násobièù.
Deníky: zasílají se nejpozdìji do deseti dnù po závodì
na adresu vyhodnocovatele: Karel Bìhounek, Ès.
armády 539, 537 01 Chrudim IV, e-mail:
OKQRP@radio-amater.cz, PR OK1PI@OK0PHL. Velmi
doporuèujeme poslání deníkù elektronickou poštou.
Deníky musí obsahovat èestné prohlášení: Prohlašuji, že
jsem dodržel podmínky závodu a povolovací podmínky
a údaje v deníku se zakládají na pravdì.
Doplòky: Pøi rovnosti bodù rozhoduje poèet spojení
navázaných v prvních tøiceti minutách. Stanice, která
splní podmínky diplomu Worked OK-QRP club, mùže
k deníku pøiložit i žádost o tento diplom s pøíslušným
poplatkem. Stanicím, které zašlou SASE, bude zaslána
výsledková listina; automaticky obdrží výsledkovou
listinu všichni, kdo zašlou deník e-mailem.
Vyhodnocení: Výsledky budou zveøejnìny pøi QRP
setkání v Chrudimi 17. bøezna 2001. Dále budou zveøej-
nìny v buletinu OK-QRP INFO, v radioamatérských
èasopisech, ve vysílání radioamatérských organizací
a síti PR  Prosíme proto o rychlé zaslání deníkù.

Karel Bìhounek, OK1AIJ

Podmínky závodù OK CW a OK SSB
platné od roku 2001

OK - QRP závod 2001

Upøednostòován je deník v elektronické podobì,
nejlépe ve formátu Cabrillo. Pokud stanice nepošle
deník k vyhodnocení (alespoò pro kontrolu), bude
s touto stanicí zapoèítáno QSO pouze v pøípadì, že
se objeví alespoò v pìti došlých denících.
Kategorie budou vyhodnoceny, pokud poèet jejich
úèastníkù bude minimálnì 5. Stanice na prvních
tøech místech v každé kategorii obdrží diplom, vítìz
každé kategorie obdrží plaketu.
Poøadatelem závodu je Èeský radioklub.

Martin Huml, OK1FUA



OK MARATON - ZÁØÍ 2000
KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1.OK1-22729 = 63 377 bodù, 2.OK1-
17323 = 32 597b., 3.OK1-31341 = 16
548b., 4.OK2-14391 = 11 337b.,
5.OK1-35616 = 6 244b., dále: OK1-
30248, 1-20829, 1-18707/YL, 2-
35141/YL, 1-35554, 2-35362, 1-
35307, 2-4857, 2-22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 rokù 
1.OK1-35519 = 149 520b., 2.OK1-
35281 = 19 277b., 3.OK1-35072 = 12
370b., 4. OK2-35255 = 12 068b.,
5.OK1-34992 = 10 918b., další stanice:
OK2-35260, 1-34813/yl;
KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE
1.OK1KCF - 44 318b., 2.OL5DX - 31
481b., 3.OK1KDO - 26 921b.,
4.OK1KGR - 20 146b., 5.OL5NVS - 16
780b., dále: OK1KCP, 1ODX, 1OMY,
1KHA, 1OFP, 1KOK, 1RSM;
KAT. 4 - OK D 
1.OK1CYC - 61 917b., 2.OK1ZAJ - 43
093b., 3.OK2TTO - 21 791b.,
4.OK1SKK - 14 148b., 5.OK1CFK - 12
594b., dále: OK2TGK, 1JYL/yl, 2TDL,
1VYC, 1JIJ/YL, 2PMX, 1CAZ, 1TJA;
KAT. 5 - OK C 
1.OK1WWJ - 53 110b., 2.OK1CRM - 49
157b., 3.OK1FMG - 40 177b.,
4.OK1AXG - 33 568b., 5.OK2PJH - 15
361b., dále: OK1XAV, 2ZAW, 2CMW,
1XEW, 1CHO;
KAT. 6 - OK B + A
1.OK2VP - 96 278b., 2.OK1KZ - 93
724b., 3.OK2HI - 88 784b., 4.OK2EC -
82 882b., 5.OK1MNV - 68 269b., dále:
OK1SRD, OM3CAZ, OK1DQP, 1DSA,
1ARQ, OM8ON, OK1DZ, 1DBF, OM2VL,
OK1HJ, 1JST, 1TJ, 2BEY, OM3TU,
OK1FMJ;
KAT. 7 - TOP TEN 
1.OK1-35519, 2.OK2VP, 3.OK1KZ,
4.OK2HI, 5.OK2EC, 6.OK1MNV, 7.OK1-
22729, 8.OK1CYC, 9.OK1SRD,
10.OK1WWJ; 

OK MARATON - ØÍJEN
2000
KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1.OK1-22729 = 63 377 bodù, 2.OK1-
17323 = 32 597b., 3.OK1-31341 = 20
540b., 4.OK2-14391 = 12 337b.,
5.OK1-35616 = 7 604b., dále: OK1-
30248, 1-20829, 1-18707/YL, 2-
35141/YL, 1-35554, 2-35362, 2-
16350, 1-35307, 2-19844, 2-4857, 2-
22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 rokù 
1.OK1-35519 = 159 380b., 2.OK1-
35281 = 19 277b., 3.OK1-35072 = 12
370b., 4. OK2-35255 = 12 068b.,
5.OK2-34992 = 10 918b., další stanice:
OK2-35620, 1-34813/yl;
KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE 
1.OK1KCF - 47 651b., 2.OK1KDO - 37
084b., 3. OL5DX 34 814b., 4.OK1KGR -
20 146b., 5.OK1KCP 19 156b., dále:
OK1ODX, OL5NVS, OK1OMY, 1KHA,
1RSM, 1OFP, 1KOK;
KAT. 4 - OK D 
1.OK1CYC - 61 917b., 2.OK1ZAJ - 45
866b., 3.OK2TTO - 21 835b.,
4.OK1SKK - 14 148b., 5.OK1CFK - 13
868b., dále: OK2TGK, 1JYL/yl, 2TDL,
1VYC, 1JIJ/YL, 2PMX, 1CAZ, 1TJA;
KAT. 5 - OK C 
1.OK1WWJ - 57 045b., 2.OK1CRM - 53
270b., 3.OK1FMG - 40 177b.,
4.OK1AXG - 33 568b., 5.OK1XAV 17

102b., dále: OK2PJH, 2ZAW, 2CMW,
1XEW, 1CHO;
KAT. 6 - OK B + A 
1.OK2VP - 104 027b., 2.OK1KZ - 102
612b., 3.OK2HI - 88 784b., 4.OK2EC -
87 410b., 5.OK1MNV - 71 676b., dále:
OK1SRD, OM3CAZ, OK1DQP, 1DSA,
1ARQ, OM2VL, OM8ON, 1DZ, 1DBF,
1HJ, 1JST, 1TJ, 2BEY, OM3TU,
OK1FMJ;
KAT. 7 - TOP TEN 
1.OK1-35519, 2.OK2VP, 3.OK1KZ,
4.OK2HI, 5.OK2EC, 6.OK1MNV, 7.OK1-
22729, 8.OK1CYC, 9.OK1SRD,
10.OK1WWJ; 

OK MARATON - LISTOPAD
2000
KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1.OK1-22729 = 65 319 bodù, 2.OK1-
17323 = 32 597b., 3.OK1-31341 = 20
540b., 4.OK2-14391 = 12 958b.,
5.OK1-35616 = 11 947b., dále: OK1-
30248, 1-20829, 1-18707/YL, 2-
35141/YL, 1-35682, 1-35554, 1-
35307, 2-35362, 2-16350, 2-22130, 2-
19844, 2-33125, 2-4857, 2-22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 rokù 
1.OK1-35519 = 159 380b., 2.OK1-
35281 = 19 277b., 3.OK1-35072 = 12
370b., 4. OK2-35255 = 12 068b.,
5.OK2-34992 = 10 918b., další stanice:
OK2-35620, 1-34813/yl;
KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE 
1.OK1KCF - 52 095b., 2. OL5DX 38
147b., 3. OK1KDO 37 084b., 4.OK1KGR
- 20 146b., 5.OK1KCP 120 052b., dále:
OK1OMY, OK1ODX, OL5NVS, 1KHA,
1RSM, 1OFP, 1KOK;
KAT. 4 - OK D 
1.OK1CYC - 64 023b., 2.OK1ZAJ - 47
087b., 3.OK2TTO - 21 950b.,
4.OK1SKK - 14 148b., 5.OK2TGK - 11
666b., dále: OK1JYL/yl, 1VYC, 2TDL,
1JIJ/YL, 2PMX, 1CAZ, 2ZMB, 1WMR,
1TJA;
KAT. 5 - OK C 
1.OK1WWJ - 63 189b., 2.OK1CRM - 55
499b., 3.OK1FMG - 44 36b., 4.OK1AXG
- 35 264b., 5.OK2CVA - 24 144b., dále:
OK1CFK, 1XAV, 2PJH, 2ZAW, 2CMW,
1XEW;
KAT. 6 - OK B + A 
1.OK2VP - 113 208b., 2.OK1KZ - 111
500b., 3.OK2EC - 102 908b. OK2HI -
88 784, 5.OK1MNV - 78 421b., dále:
OK1SRD, OM8ON, OK1DQP, OM3CAZ,
1ARQ, OM2VL, OK1DSA, 2ON, 1DZ,
1DBF, 1HJ, 1JST, 1TJ, 2BEY, OM3TU,
OK1FMJ;
KAT. 7 - TOP TEN 
1.OK1-35519, 2.OK2VP, 3.OK1KZ,
4.OK2EC, 5.OK2HI, 6.OK1MNV, 7.OK1-
22729, 8.OK1CYC, 9.OK1SRD,
10.OK1WWJ; 
Vyhodnotil OK2-4857, Tnx Pepo
A160 CW - ØÍJEN 2000
KAT. QRO
1.OK2BEH 53x37=1961, 2.OK5TFC
51x38=1938, 3.OK1DRU 51x37=1887,
OK1MNI, OM4DN, OK1PDQ, 1FPS,
2WY, 1JOK, 1DRQ, 1ANF, 1FMG,
1KCF, 1KZ, 1MMN, 2BGK, 2CVH,
2PRM, 1HGM, OM7AG, OK1TV, 2LF,
1DLB, 1EV, 2BQL, 1DAM, 1DQP, 2BKP,
1DBF, 1HL, 1DOL, 2VP, 1MPM, 1MNV,
1ARQ, 1KOB/p, 1FRT, OM3PA,
OK1IWC, 1KCP; celkem 40 stanic.
KAT. QRP
1.OK1MLP 50x41=2050, 2.OK1AEE
46x36=1656, 3.OK1AYY 46x34=1564,

OK1DDP, 1FOG, 1FGH, OM6AJO,
1DVX; celkem 8 stanic.
KAT. SWL 
1. OK1-21950 48x35=1680, 2.OK1-
13188 48x34=1632;

A160 SSB - ØÍJEN 2000
KAT. vysílací stanice
1.OK2BEH 57x38=2166, 2.OK1DRU
56x37=2072, 3.OK1FGH 54x36=1944,
OK1LZ, 1WB, 1PDQ, 1JOK, 1MOW,
2VH, 1AYY, 1FPS, 1IWC, 2LF, 2BKP,
1HCG, OM4DN, 1KZ, 1KCF, 2SMS,
2PRM, 1MMN, 2SVP, 1FAN, 1DMO,
1DLB, 1DQT, 1FPA, 1EV, 1DQP, 1MNV,
1DOL, OM7AG, OK2BXU, 2CMW,
1FOG, 1ARQ, 1HL, 1FUU, 2BQL, 1DBF,
1HSF, 1MJA, OM3TLE, OK1CCS,
1KOB/p, 1DRQ, 1FRT, 1KCP, 1ISB;
celkem 49 stanic.
KAT. SWL
1.OM3-0001 54x35=1890, 2.OK1-
13188 40X28=1120 3.OM3-0042
34X26=884;
Vyhodnotil OK1KZ TNX Pavle

SSB LIGA - ØÍJEN 2000
KAT. QRO
1.OK2HI 119x74=8806, 2.OK1PI
111x71=7881, 3.OK2KLD
117x67=7839, 4.OK2CMW
110x71=7810, 5.OK1DRZ
113x68=7684, další stanice: OK2VH,
2WM, 1FCR, 1WB, 1EV, 1DQP, 2BMI,
1DEH, 2KQM, 1FUU, 2BKP, 1FLX,
2TRV, 1AN, !KA, OM8AA, OK1FBW,
1DKA, 2UQ, 1MOW, 2PTS, 1JIM,
2BGA, OM3YCZ, OK1CM, 2PIM, 2EC,
OM7AXL, 4KK, OK1KCF, 1KZ, 2YT,
1FNX, 1AEE, 2PHI, OM7AG, OK2AJ,
1FOG, 2ON, 1JPO, 1HAI, 2SMS, 1DRU,
OM8HG, OK2ZJ, 1FMG, OM8AQ,
OK1DPR, OM3PQ, 3CAZ, OK1LO, 1SI,
2VP, 1USU, 2BBR, 1HL, 1DBF, 1IWI,
1SRD, 1ZML, 1VHV, OM3GW, 2WOR,
5MMM, OK1ARQ, 2PCO, 1KQP, 2PLL;
celkem 73 stanic
KAT. QRP
1.OK2CVA 53x38=2014, 2.OK1IF
51x3=1887;
KAT. SWL
1.OK1-21960 Páv Jan Liberec
266x56=14896, 2.OK1-35223 Opata
Jaroslav Praha 58x36= 2088;

SSB LIGA - LISTOPAD 2000
KAT. QRO
1.OK1KC 128x77=9856, 2.OK1PI
129x75=9675, 3.OK1DRZ
128x75=9600, 4.OM5KP
123x74=9102, 5.OK1FCR
124x73=9052, dále: OK2KLD, 1WB,
2VH, 2HI, 2BMI, 1AEE, 2BKO, 1AMM,
1MOW, 2FMS, 2PIM, 2UQ, OM8FF,
OK1DQP, OM8AA, OK2PHI, 1EV,
1FUU, OM3YCZ, OK1FOG, 1ZMS,
1JIM, 2LF, 2ZJ, 1AYY, 2ON, 2PTS,
OM3PQ, 4KK, OK1KZ, 1KCF, OM7AXL,
OK2SMS, 1DRU, 2VP, OM7AG,
OK1IWI, 2BRX, 1IWR, 1HAI, 1MKD,
OK1 DAM, 2CMW, OM3CAZ, OK1HL,
OM3KWM, OK1MJA, 2AJ, OM3QQ,
OK1JPO, 1FMG, 1USU, 1LO, 1FKV,
1AXG, 2VP, 1KQP, 1FHP, 1ZOR, 1PDQ,
1OX, 2BBR, 1MSP, 2PCO, OM3GW,
OK1VHV, OM3WOR, OK1FWW, 1DBF,
1ARQ, 2STM, 2BJK, OM8TA, celkem 78
stanic
KAT. QRP 
1.OK1AN 110x69=7590, 2.OK1IF
62x41=2542, 3.OK1TGI 57x39=2223,
4.OK1FLT 53x34=1802, 5.OM8RA
36x26= 936; 
KAT. SWL
1.OK1-21960 294x59=17364, 2.OK1-
35223 131x60=7860, 3.OK2-35491
95x61= 5795;

KVPA - ØÍJEN 2000
KAT. QRO
1.OK1FPS 100x63=6300, 2.OK1KC
99x63=6237, 3.OK1PI 98x63=6174,
4.OK2WM 98x62=6076, 5.OM3QQ
98x61=5978, další stanice: OK1DEH,
2PIM, 2UQ, 2BGA, 2YT, 1EV, 1MNI,
1AYY, 1FOG, 2ZJ, 1AEE, 5TFC,
OM3PA, 5JA, 8ON, OK2PKF, OM3EK,
OK1MSP, OM8FF, OK2PRM, OM7PY,
OK1FCR, OM3CAZ, OK1AN, OM8AQ,
OK1DQP, 1FMG, OM3PQ, OK2VP, 1KZ,
OM7VF, OK1FHP, 1SRD, 1KCF, 2UAF,
1MLP, 1XGL, 1DBF, OM5MMM,
OK1FIY, 2SWD, 2PTS, 1LO, OM4DA,
OK2OU, 2OP, 5SWL, 1DAM, 2BKP,
OM3TU, OK1HL, 2TRV, 2STM, 1ARQ,
1KPR; celkem 60 stanic
KAT. QRP
1.OK2PYA 82x58=4756, 2.OK1IF
72x51=3672, 3.OK1DVX 65x49=3185,
4.OM8RA 63x44=2772, 5.OK2WTM
60x46=2760, 6.OM4APD 23z22= 506;
KAT. SWL
1.OK1-21950 Jan Pav Liberec
324x57=18.460;

KVPA - LISTOPAD 2000
KAT. QRO
1.OK1KC 98x66=6468, 2.OK1FOG
101x62=6262, 3.OK1FPS 96x65=6240,
4.OK1 AEE 97x64=6208, 5.OM3QQ
98x63=6174, dále:OM5KP, OK2HI,
1MSP, OM8AA, OK1KA, 2UQ, 1DRU,
1EV, 2PIM, 2YT, 1MNI, OM3EK,
OM1AMM, OK5TFC, OK1AN, OM8FF,
3PA, OK1WWJ, 2BGA, OM5AJA,
OK2PRM, 1DRP, 1TIC, 1OX, OM7AG,
OK2ZJ, 2DU, OM8ON, OK1ZMS,
2MPB, OK1FHP, OM3PQ, OK1SI,
OM3TU, 1KCF, 1KZ, 1PDQ, OM3CAZ,
OK2KJ, 2LF, 2ON, 2BJK, OM1AF,
OK1HCG, 1DBF, 2TBC, 1FWW, 1FIY,
1OMY, 2OU, 1LO, 1SRD, 2BKP, 1FMG,
2PKF, 1ZML, 1HL, 1XAV, 1ARQ, 1FPA,
2STM; celkem 67 stanic
KAT. QRP
1.OK1DVX 78x58=4524, 2.OK2WTM
79x57=4503, 3.OK1AKJ 69x56=3864,
4.OK1IF 5.OM8RA, 6.OM4APO,
7.OK1KCY, 8.OK1FLT;
KAT. SWL 
Žádný posluchaè 
Vyhodnotil: OK1HCG TNX Karle

Závodìní
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Výsledky vnitrostátních
závodù



VÝSLEDKY OM AC
1999/2000
KAT. QRO CW + SSB 
(celkem bodù/poèet kol)
1.OM5KP 56.321/12x, 2.OM5MZ
55.789/12x, 3.OM3PA 54.663/12x,
4.OM5KM 48.197/12x, 5.OK1PI
46.947/10X, poøadí dalších OK stanic:
8. 2BGA, 10. 2UQ, 13. 1AYY, 14. 1EV,
15. 2EC, 17. 1KZ, 18. 2VP, 19. 1KCF,
20. 2WM, 23. 1KC, 25. 1PDQ, 27.
2BBR, 29. 1DEH, 30. 1AN, 31. 1FCR,
32. 1JEG, 34. 1KHQ, 35. 2PMS, 37.
2BTK, 38. 1FRO, 39. 1ARQ, 40. 2PTS,
41. 2SWD, 42. 1CM, 43. 1HL, 48.
1SRD, 51. 2AJ, 53. 1FMG, 54. 1KOB/p,
55. 1MSP, 58. 2PIM, 59. 2KOE, 62.
2HI, 64. 1WJW, 65. 1ILM, 66. 1DRZ,
69. 2UAF, 70. 2BRX, 72. 2BND, 73.
1FCJ, 74. 2BIK, 77. 2QX, 82. 2OP, 83.
1HAI, 86. 1AXX, 89. 2PSA, 90. 1FGH,
91. 2PDQ;

KAT. QRO - pouze CW 
1.OM3QQ 12.578/9x, 2.OK2ZJ
11.362/9x, 3.OK1AEE 10.622/10x,
4.OK1FOG, 12. 1KAK, 13. 1WWJ, 14.
1MSP, 15. 2OP, 18. 1EV;
KAT. QRO - pouze SSB 
1.OK2BKP 19.656, 2.OK1DQP 18.428,
3.OK2BRX 12.344, 4. 2PHI, 5. 1MJA/p
9. 1AXG, 10. 1VHV, 12. 1KHQ, 13.
1DZ, 14. 2CMW, 17. 2XA, 18. 1MQY,
22. 1DOL, 24. 1JPO, 28. 1SRD, 30.
1KOB; 
KAT. QRP - CW+SSB
1.OK1DDP 21.683/10x, 2.OK1IF
17.603/7x, 3.OM4TX 13.424/10x,
4.OM2AFZ 12.853/10x, 10.OK1FLT
1.050/1x;
KAT. QRP - pouze CW 
1.OM4ANM 1.042/2x, 2.OM4APD
499/4x, 3.OM0AZI 330/2x, 4.OM4AKH
182/1x 5.OM2AFZ/p 49/1x;

KAT. QRP - pouze SSB 
1.OM3KBW 4.901/9x 2.OM0AZI
459/1x 3.OK1IF 448/1x;
Roèní vyhodnocení zpracoval Miloš,
OM1AA - TNX Miloši

OM AC Listopad 2000
KAT. QRO cw+ssb
1.OM5KP, 2.OK1PI, 3.OM3PA, další
OK st. : OK1AN,1KC, 2UQ,1AYY, 1EV,
1MSP, 2BGA, 1FCR, 2SWD, 1KZ,
1KCF, 1SRD, 2PIM, 2BBR, 1PDQ,
1FMG, 1HL, 1ARQ;
KAT. QRO pouze cw
1.OM3QQ, 2.OK2BRX ,3.OK1AEE, další
OK st.: OK2ZJ,OK1FOG,OK2VP; 
KAT. QRO pouze ssb
1.M5MO, 2.OM6MW, 3.OK2BKP, další
OK st.: OK1DQP, 2PHI,1AXG,1MJA,
1VHV;
KAT. QRP cw+ssb
1.OK1IF, 2.OM3TKR, 3.OM0AST;

Závodìní
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Prodám turbínu pro chlazení z PA
RDM 112, 2 kusy obouruèných anténních
navijákù pro napínání lan i s lany. Ceny
550 a 500 Kè. tel. 0607 727668. e-mail
IKM@volny.cz.

Prodám ant. 28 el G3JVL, parabolu
120 cm s ozaøovaèem na 23 cm, systém
4x20 el yagi na 70 cm. Ke všemu koaxiály
aircom plus s N konektory, patky, volant,
kotvy, lana. Zdroje 13,8 V na 15 A, 20 A a
40 A. Tel 067-45110 po 20. hod,
ok2bpn@qsl.net.

Prodám ICOM IC 706 MkIIG, autom.
anténní tuner AT 180, TCVR osazen krys-
taly CW 250Hz, SSB 1,9kHz - 1 rok starý
ještì v záruce jako nový,  nákup. cena
95.061,- Kè za 88.000,- Kè. Tel. 0602
816460
Prodám: TCVR M160 B (1 000,- Kè); Rx
PIONÝR (80 - 250,- Kè); VFO 160 - 10m
(350,- Kè). OK1BE tel. 0182/396 240.

Prodám CB zaøízení ruèka SY101
DRAGON + nabíjeè. 2x ant. cena 2 500,-
Kè; zaøízení na 2m ruèka ALINCO FM - DJ
100 TC cena 4 000,- Kè + 2 antény + nabí-
jeè; KV zaøízení SSB PETR cena 2 000,-
Kè; anténa - dovoz NDR W3DZZ - LW cena
2 000,- Kè. Tel.: 0166/595 128.

Prodám ruèku CB ALLAMAT 95, 27
MHz, pendrek, akublok, FB stav (1 500,-
Kè); datarekordér Atari XC 12, nový (100,-
Kè); tranzist. bzuèák pro výuku morse
znaèek, nový (100,- Kè); el. vysoušeèe
obuvi do auta (vhodné pro závodníky, tur-
isty) - 12V/10W - 2ks - auto zástrèka, nové
(150,- Kè) + pošt. Jan Geršl, OK2PJH,
U sklárny 157, 679 39  Úsobrno.

Prodám TCVR FT-7 3,5-28 MHz, 14 W
out, zdroj, dokumentace. Cena 11 000,-
Kè. Dále PA 2x GU 50 3,5-28 MHz. Cena 1
600,- Kè. Tranzistorový PA 100 W, 3,5-28
MHz. Cena 1 200,- Kè. OK1FBU, adresa v
CB nebo tel.: 0604/710094 17-19 hod.

Prodám anténní turner MFJ-962D
(10000,- Kè) 1,8 - 360 MHz, 800 W OUT
(na 1,8 MHz do 500 W). Výstup pro 2+1
koax, 1x žebøíèek pøíp. LW, cívka „roller“,
køížové mìøidlo 300/3000 W. Robert
Haszprunár, OK1DH, Budìjovická 12,
140 00 Praha 4, tel.: (02) 41406510 veèer.

Prodám elky do Tx 7270 (140 W),
QE08/200 (250 W), trafo 2000 V / 0,5 A,
otoèný kond. 200 pF / 4 mm mezery,

promìnná indukènost a další souèásti na
výkonný PA. 2 selsyny CC-404 na 110 V /
50 Hz k rotátoru, 8-prvkovou smìrovku na
145 MHz (OK1DE), koax a drát na anténu.
Dokumentace a souèásti na Lambda 4 a 5.
J. Cipra, U Zel. ptáka 12, 148 00  Praha 4.

Nabídka pro sbìratele RS-41 - Tøinec;
R-4 + sí•. zdroj a rotaè. mìniè, RF-11 -
Orlík a pøedváleèné rádio PHILIPS typ 890
A-14 (ovládání všeho jedním kniplem)
nejradìji výmìnou za KENTAUR, Klínovec
a pod. Pro zaèáteèníky elkové SSB TCVRy
pro 80m - na PA EL36 / 30 W - 1800,- a
1500,- Kè. M 160 továr. pøelaï. na 80m +
PA 7 W s VF VOXEM - 1800,- Kè. Tel.:
0608/17 13 26.

Prodám pùl roku používanou továrnì
vyrobenou anténu HB9CV na 28MHz.
Cena dohodou. Tlf. 0642/202303 (po 17
hod.). František Vlasák, Pod Køivým 484,
753 01 - Hranice.

Nutnì hledám odborníka na výmìnu
lamp 6JS6 v PA TCVR TEMPO ONE (FT
200) nebo pøesoklování na dostupnìjší
(lampy nemám) nebo tento vymìním za
jiný KV TCVR - po dohodì doplatím, pøí-
padnì prodám. Tel.: 0608/17 13 26.

Prodám elky 2 ks EFB 11, 2 ks EF11 (1
ks nepouž.), 1 ks ECH11, 2 ks EF13, 2 ks
EF14, 3 ks nepouž. patice RL12 P35, 2 ks
elky GH50. Ceny dle dohody. Miloslav
Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141, 586 01
Jihlava.

Prodám 2 vozidlové prof. radiostanice
Motorola GM 120, UHF, za cenu 6.000,-
Kè/kus. Dále prodám 3 ruèní rdst
Motorola, VHF - 1x GM 300, 2x P110 za
7.000,- Kè kus. Tel.: 067/745 60 76 (po
16.00 hod.).

.Prodám: TCVR Kenwood TS-50 - KV,
výkon 100 W, všechny druhy provozu,
cena 24000 Kè
(http://www.kenwood.net/products/index.
cfm?AMA=open&ama_bstat=open&radio
=TS-50S&selection=Amateur). Koncový
stupeò Yaesu FL-7000 - KV, 500 W,
tranzistorový, automatický tuner a pøe-
pínání, cena 69000 Kè. Koncový stupeò
Drake L-7 - KV, 2 kW PEP, 1 kW RTTY,
100% „duty cycle“, osazeno 2x 3-500Z,
cena 61500 Kè (http://www.dproducts.be/
drake_museum/la-7line.htm). Martin
Huml, tel. (02) 96 400 610, e-mail:
huml@europe.com.

CZEBRIS 2001
QRP závod poøádaný OK-QRP a G-QRP klubem.
Název závodu je odvozen od názvù zemí které zaèí-
naly v tomto závodì (CZEech BRItain Slovakia).
Závod je poøádán každoroènì vždy poslední pátek
v únoru od 1600 UTC do následující nedìle 2400.
V roce 2001 od pátku 23. února 1600 UTC do nedìle
25. února 2400 UTC.

Provoz pouze CW na QRP kmitoètech 3560, 7030,
14060, 21060, 28060 +/- 10kHz. Výkon maximálnì 5
Wattù. U stanic, které nemohou toto zmìøit se poèítá
výkon jako 0,5 x pøíkon, takže napø. 10 W input = 5 W
output. Zúèastnit se mohou všichni radioamatéøi
pracující s QRP.

Pøedává se RST, výkon a jméno operátora.
Hodnotí se jen oboustranné QRP spojení. S každou
stanicí lze pracovat jen jednou na každém pásmu.
Bodování QSO je následující:
QRP stn umístìná v:     Body za QSO se stanicí v:

UK OK/OM Eu Mimo Eu
UK 2 4 2 3
OK/OM 4 2 2 3
Eu 4 4 1 2
mimo Eu 4 4 2 1

Násobièe nejsou. Celkový výsledek je roven souè-
tu bodù ze všech pásem. Deníky pro každé pásmo
zvláš• + sumární list (adresa, call, body za každé
pásmo souèet bodù, popis použitého zaøízení) je
tøeba zaslat na adr: OK1AIJ, Karel Bìhounek, Ès.
armády 539, 537 01 Chrudim IV. Deníky musí
vyhodnocovatel dostat do 16. dubna 2001. Tøi
nejlepší stanice z každého kontinentu obdrží diplom.
Rozhodnutí organizátorù je koneèné.

Karel Bìhounek, OK1AIJ

Soukromá inzerce

Radioamatérské spojení v ruštinì a japonštinì
Dokonèení ze strany 7

39. Èasto pracuji na 3,5 MHz. Ja èásto rabótaju na 3,5 MHz. Vatasi
va san ten go megachercu ni jóku deteimasu.
40. Jestliže mne uslyšíte, prosím, zavolejte. Jésli vy uslýšitì
minjá, pažálujsta, vyzyvájtì. Kikoete orimasitara, okoegake kudasai.
41. Na shledanou! Dobrou noc! 73! 88! Da svidáòija! Spakójnoj
nóèi! Sjemdìsa• tri! Vósjemdìsa• vósjem! Sajonara! Ojasumi nasai!
Nanadzju san! Chatidzju chati!

Èíslice

1: adin, iti, 2: dva, ni, 3: try, san, 4: èetýre, jon/si, 5: pja•, go, 6: šes•,
roku, 7: sjem, nana/siti, 8: vósjem, chati, 9: dìvja•, kju/ku, 0: nu¾, dzero,
10: dìsja•, dzju, 11: adínaca•, dzju iti, 12: dvìnáca•, dzju ni..., 20:
dváca•, ni-dzju, 30: trýca•, san-dzju, 40: sórok, jon-dzju, 50: pja•dìsa•,
go-dzju, 60: šes•dìsja•, roku-dzju, 70: sjemdìsja•, nana-dzju, 80: vós-
jemdìsja•, chati-dzju, 90: dìvjanósto, kju-dzju, 100: sto, chjaku, 200:
dvìsti, ni-chjaku, 300: trýsta, san-bjaku, 400: èetýresta, jon-chjaku,
500: pja•sot, go-chjaku, 600: šes•sot, roppjaku, 700: sjemsot, nana-
chjaku, 800: vosjemsot, chappjaku, 900: dìvja•sot, kju-chjaku, 1000:
týsjaè, sen, 4567: èetýre-týsjaèi-pja•sot-šes•dìsja•-sjem, jon-sen go-
chjaku roku-dzju nana, 73: sjemdìsja•try, nana-dzju san

Zpracováno za pøispìní Judzo Cukui, JR1VYB 
Mgr. Jaroslav Presl, OK1NH



Radioamatér 1/200132

CTS komunikaèní  technika Branická 67, Praha 4 - Braník /vedle Branického divadla/  

tel: 02 / 44462990, fax: 02/44460741,mob. tel: 0603 410 280, 0603 410 300.
Otevøeno po-pá  10.00-18.00 hod.              www.1start.cz/cts, E-mail: cts@wo.cz 

All-Mode-Multiband Transceiver cena s DPH
TS-2000 All-Mode-Multiband Transceiver /KW-6m+2m+70cm+23cm  03/2000   cca**109 980
TS-B2000 All-Mode-Multiband Transceiver /KW-6m+2m+70cm+23cm pro PC  03/2000 **102 250
ARCP-2000 PC-software pro TS-2000 / TS-B2000 2 626

Krátkovlné transceivery KENWOOD
TS-870S KV transceiver s DSP v mf èásti a aut. ant. tunerem - 100W 79 152
TS-570D(G) KV transceiver s DSP a aut. ant. Tunerem - 100W 49 221
TS-50S KV transceiver - 100W 29 931

VHF/UHF FM mobilní transceivery KENWOOD
TM-V7E FM mob. transcvr 145/430 MHz, CTCSS, 9600 bps,výstup  PACKET 21 701
TM-G707E FM mob. transcvr 145/430 MHz, CTCSS, 9600 bps výstup PACKET 16 440
TM-D700E FM mob. transcvr 145/430 MHz, CTCSS, 9600 bps integrovaný PACKET 27 179

VHF/UHF FM ruèní transceivery KENWOOD
TH-22E FM ruèní transceiver 145 MHz 7 679
TH-42E FM ruèní transceiver 430 MHz 7 924
TH-D7E FM ruèní transceiver 145/430 MHz s TNC 16 632
TH-G71E FM ruèní transceiver 145/430 MHz , CTCSS, max.6W 12 545

Pøesvìdète se, ûe transceivery KENWOOD jsou u nás za nejniûöí cenu.

Záruèní a pozáruèní servis poskytujeme na vysoké úrovni s AMA servisem OK-1DNH.

Ke vöem zaøízením je skladem dalöí moûné pøísluöenství, akumulátory,propojovací kabely, DC-
kabely, mikrofony, CTCSS a DTMF moduly, heaset woxy, bateriová pouzdra, ochranná pouzdra.

Prodejna: Vlastina 850, 16100 Praha 6 - Dìdina Prodejna: Vlastina 850, 16100 Praha 6 - Dìdina 
(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøímo naproti v druhém 12patrovém domì)(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøímo naproti v druhém 12patrovém domì)

Po, Út, Èt 9Po, Út, Èt 90000 - 16- 160000 • St 11• St 110000 - 18- 180000 • Pá 9• Pá 90000 - 15- 150000

Tel.: 02/ 333 11 393,  02/ 2431 2588,  Fax 02/ 2431 5434Tel.: 02/ 333 11 393,  02/ 2431 2588,  Fax 02/ 2431 5434
mobilní: 0601/ 229 427, 0606/ 40 70 11  mobilní: 0601/ 229 427, 0606/ 40 70 11  

Všechny ceny jsou s DPH.Všechny ceny jsou s DPH.
E-mail: pdoud@email.czE-mail: pdoud@email.cz
http://www.online.cz/dd/amtekhttp://www.online.cz/dd/amtek
Kompletní ceník proti obálce a známkám 25 Kè (v ÈR). Kompletní ceník proti obálce a známkám 25 Kè (v ÈR). 

Velkoobchodní slevy, zásilková služba.Velkoobchodní slevy, zásilková služba.

Váš partner pro: Pøijímaèe - Radiostanice - Antény - Rotátory - Anténní tunery Váš partner pro: Pøijímaèe - Radiostanice - Antény - Rotátory - Anténní tunery 
PSV analyzátory - Pøíslušenství - Literatura - Software - CDPSV analyzátory - Pøíslušenství - Literatura - Software - CD ROM - GPS navigaceROM - GPS navigace

Antény Antény Anténní analyzéry Anténní analyzéry 

Nízkoútlumové koaxiály Nízkoútlumové koaxiály 

Novinka firmy ECONovinka firmy ECO  Antenne: Antenne: Multiband vertical 7+Multiband vertical 7+
trapovaný vertikál pro 40/30/20/17/15/12/10 m je pøesným
ekvivalentem výborné R7000 od firmy Cushcraft, kterou již
tato firma nevyrábí. Celková výška cca 7,07 m, radiály jen 1,23
m, max. pøíkon 500 W/ 40 m a 1500 W na všech dalších pás-
mech, PSW max. 1:1,5 (prùbìhy PSW k dispozici), váha 6,6
kg, robustní provedení. Cena  jen                      ...9990,-Kè!!!

• AVT3AVT3 osvìdèený robustní vertikál s jedním trapem pro
pásma 14/21/28MHz, výška 3,8m, 2kW              ...3150,- Kè 
• AVT 4 • AVT 4 osvìdèený robustní vertikál se dvìma trapy pro 
4 pásma 40/20/15/10 m, 2 kW, výška 6,5 m, ...3800,- Kè 
• nabízíme samonosné radiály k ant.: AVT3, AVT4, 25AVT 
• 3 el. smìrovka 20/15/10 m3 el. smìrovka 20/15/10 m trapovaný beam, G = 8 dBi, 
2 kW, prvky 8 m, boom 4,4m, PSW 1:1,1, 14,5 kg, robustní
provedení       ...9850,-Kè • DHF 6DHF 6 beam 6 pásem 4 el. 
2 kW SSB,  30/20/17/15/12/10 m, G = 7 dBi, boom 4,3 m,
polom. ot. 5,1 m, 25 kg, PSW 1:1,3, kit pro 40 m,  ...21990,- Kè
• VKV antény: • ECOMET 300ECOMET 300 „bílá hùl“„bílá hùl“ 2m/70cm, G = 7/9,5
dB, 200 W, 3,1 m ...2690,-Kè, • ECOMET 50ECOMET 50 bílá hùl 2m/70cm,
200 W, 1,7 m, G =4,5/7,2 dB, ...1690,-Kè • 4 4 el ael a 9 el. YAGI9 el. YAGI
pro 145 MHzpro 145 MHz 9 a 13dBi/ 500W, ...770 a 1250,-Kè • 10 el. a 2010 el. a 20
el. Quagi  na 432MHz el. Quagi  na 432MHz 14/ 17,5 dB, lehké, vhodné pro
portable ... 1890,-/ 2290,-Kè • LogPer smìrovka 14 el. pro 2 m/LogPer smìrovka 14 el. pro 2 m/
70 cm 70 cm G = 9 dB, l = 1,05 m, robustní, PSW 1:1,2, ... 2800,- Kè
• NOVINKA:NOVINKA: lehká 16 el. YAGIlehká 16 el. YAGI 145 MHz, vysoký zisk G = 
16 dB, délka 5,18 m, ...3990,- Kè 

MFMFJJ 259B259B - anal. a dig. mìøiè PSV, Z, X, C, L,
útlumu koax. kabelù, tester vf pøizpùs.
obvodù, k rychlému nastavování antén bez
potøeby vysílaèe. Vest. generátor a èítaè
1,8-170 MHz,                        ...13990,-Kè 
NOVINKY: NOVINKY: • MFJ 731• MFJ 731 SWR Analyzer HF
Filter k MFJ 259B / 269, odstraní nežádoucí
signál, nezbytný pro  mìøení v silných vf
polích ...4990,- Kè • MFJ 66MFJ 66 pøídavné cívky
pro MFJ 259B/ 269, funkce Dip metru                ...1490,- Kè
MFJ 269MFJ 269 KV/VKV/UKV analyzér jako MFJ 259B s rozš.
funkcemi a dále s rozsahem 415-480 MHz!      ...19990,- Kè
AUTEKAUTEK RF1RF1 digit. mìøiè PSV,Z, R, C, L, rozsah 
1,2-35 MHz k rychlému nastavování antén a vf obvodù, bater.
nap., kapesní rozmìry, ...7390,- Kè • VA1• VA1 dig. mìøiè PSV,Z,
R, +/-X, C, L, rozsah 0,5-32 MHz,                 ... 10900,- Kè

• RG213URG213U kval. prov., útl.: 8,2dB/145MHz/100m,  ...37,-Kè/m
• Aircell 7Aircell 7 do 3GHz, ohebný, prùm 7,3 mm, licna, útl.: 7,9dB/
145 MHz/100 m, ...48,-Kè/m, • RH 100RH 100 do 10 GHz, prùm 9,7
mm, pìn. diel., dvojí stínìní, plný vodiè, útl.: 4,9dB/145
MHz/100m, ...54,- Kè/m • AircomPlusAircomPlus špiè. kabel do 10GHz,
vzuch. diel., plný vodiè, dvojí stínìní, útl.: 4,5dB/145MHz/
100m, ...76,-Kè/m • NOVINKA:NOVINKA: EcoflexEcoflex ohebná varianta
AricomPlus, do 10GHz, plné diel., dvojí stínìní, licna, 
útl.: 4,/dB/145MHz/100m,                               ...76,-Kè/m.

Inzerce



Byli jsme požádáni redakcí èasopisu Antique Radio
o prezentaci tohoto zajímavého èasopisu. Jde o barevný
èasopis tištìný na silném køídovém papíøe a obsahující
øádovì 70 stran fotografií, schémat a povídání o všem,
co souvisí s Rádiem a jeho historií. Má
jedinou chybu - komentáøe jsou 
v italšti-nì. Podrobnosti naleznete 
na www.antiqueradio.it. 

Vysílaè: všechna KV pásma 1,8-28 MHz, výkon 5-100 W, plné QSK, nastavitelná šíøka vysílaného SSB pásma v rozsahu 900-
3900 Hz, RIT +- 10 kHz, vestavìný elektronický klíè s možností zmìny pomìru teèka/èárka, vysílaè mùže být uživatelsky
zablokován, uživatelsky nastavitelné zpoždìní výstupu PTT pro PA (ochrana relé), nezávisle nastavitelná hlasitost pøíjmu
a pøíposlechu pøi vysílání, mìøení výstupní/odražený výkon nebo PSV, výstup 50 ohmù, potlaèení nosné > 50 dB, potlaèení
nežádoucího postranního pásma > 60 dB, parazitní vyzaøování lepší než 40 dB.
Pøijímaè: rozsah 100 kHz až 30 MHz, 34 pøednastavených DSP filtrù, atenuátor 20 dB, PBT (PassBand Tuning - posuv pro-
pustného pásma mezifrekvence) +- 2 kHz, funkce "sweep scope" (grafické zobrazení spektra kolem pøijímaného kmitoètu,

nastavitelný rozsah 240 Hz až 2,4 MHz,
"prohlédnutí" pásma se uskuteèní po
stisku tlaèítka - nepracuje tedy on-line
jako napø. u IC-756), citlivost 0,35 µV pro
10 dB S+Š/Š pøi šíøce pásma 3 kHz,
dynamický rozsah 90 dB pøi šíøce pásma
3 kHz a odstupu 50 kHz, práh šumu -
126 dBm pøi šíøce pásma 3 kHz, potlaèení
zrcadlových pøíjmù > 60 dB. 

TenTec Jupiter
Transceiver Jupiter vychází konstrukènì z populárního TRXu Pegasus, který je koncipován jako
"èerná skøíòka" plnì ovládaná z PC (viz RA 1/00, str. 11). Identický DSP design doplnìný o ovlá-
dací a zobrazovací èást - to je Jupiter. Protože jej, vzhledem k cenì (cca 1190 USD v USA) a klad-
ným ohlasùm v recenzích považujeme za velmi zajímavý, pøinášíme nìkolik jeho fotografií
a struèný popis. Podrobnosti a technickou specifikaci naleznete na www.tentec.com. 
Základní parametry: módy SSB, CW, RTTY, FM, AM (pro pøíjem), dvojité VFO se split-provozem,
100 pamìtí, napájení 12-14 V / 1,5 (RX) - 20 A (TX), rozmìry (V x Š x H) 12,7 x 30,8 x 33 cm,
hmotnost 5,23 kg.




