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Poštovní známky pro dìti do misií

Nezahazujte použité poštovní známky z vaší bìžné
korespondence. Známky posíláme prostøednictvím
Charity dìtem do misijních stanic v rùzných
zemích. Dìti mají ze známek radost a mnohdy za
tyto známky obdrží od sbìratelù léky, chléb a další
potraviny.

Budu vám vdìèen za jakékoliv použité známky,
které mi pro dìti do misií pošlete. Známky mohou
být jakékoliv hodnoty, rozlièné  nebo i všechny stej-
né, domácí nebo i pøípadnì ze zahranièí, pokud je
nepotøebujete do své sbírky. 

Známky neodlepujte, ale odstøihnìte tak, aby
nebyly poškozené. Pokud znáte nìkteré pod-
nikatele nebo firmy ve vašem okolí, požádejte je,
aby známky z jejich korespondence shromažïovali
pro vás a pošlete mi je.

Dìkuji vám a tìším se na známky od vás.
Posílejte mi je na adresu: OK2-4857, Josef Èech,
Tyršova 735, 675 51  Jaromìøice nad Rokytnou.

Josef Èech, OK2-4857



Názor...
Ryba nebo rak?
V poslední dobì se, kromì mojí malièkosti,
posluchaèùm témìø nikdo nevìnuje. Klub èeských
posluchaèù - CLC - již dávno nefunguje. A tak se pøi for-
mulaci nových podmínek OK/OM DX Contestu na
posluchaèe jaksi zapomnìlo - nenašel se nikdo na
prosazení jejich zájmù. Když jsem na to upozoròoval,
bylo na zmìnu podmínek „hlavního“ OK DX Contestu již
pozdì, a tak je pro letošní rok vyhlášen jen paralelní
závod pro SWL. Snad se to podaøí do pøíštího roèníku již
zaèlenit do nových podmínek závodu - nejedná se urèitì
o tak velkou zmìnu. Na uvedenou diskriminaci bych
chtìl upozornit rovnìž vyhodnocovatele Mistrovství ÈR
v kategorii SWL, zvláštì když ke zmìnì podmínek
v neprospìch SWL s koncesí došlo až bìhem probíhající
soutìže. Držte se pùvodních podmínek!

U nìkterých amatérù vysílaèù se stále setkávám
s názorem, že posluchaèi pøedstavují ménìcennou,
ménì zkušenou, „nedonošenou“ èást amatérù. Je prav-
da, že posluchaèská èinnost je velmi úèinnou cestou
pøípravy pro získání kvalifikace amatéra vysílaèe a chvála
všem, kteøí to prosazují. Leè ne každý dnes tímto
scénáøem prochází; mnoho nových amatérù napø.
pøechází z CB a ani nemají posluchaèská èísla. Nìkteøí
„ortodoxní“ posluchaèi zùstanou bez koncese (sám jsem
byl bez koncese 17 let) a pravidelnì je nacházíme na
pøedních místech ve výsledkových listinách závodù
a žebøíècích zemí DXCC.

Vìtšina aktivních posluchaèù, zejména tìch, kteøí se
vìnovali CW, ale nezùstane jen u SWL èinnosti a složí
zkoušky, èasto rovnou na tøídu C a pozdìji i vyšší. To je
samozøejmì velmi žádoucí. Ne každý však zaène hned
vysílat, a to z nìkolika dùvodù: Za „bolševika“ nebyla
možnost cokoliv koupit, a tak se zdlouhavì stavìla rùzná
„monstra“, podle vybavení, možností a znalostí s lepším
èi horším výsledkem. Podstatnou pøekážku dnes pro
nemálo lidí zase pøedstavují náklady na vybavení. Proto
tu existuje nemalá skupina posluchaèù s koncesí, kteøí
nemají na co vysílat, to je první kategorie. Druhou kate-
gorii SWL s vlastní koncesí pøedstavují ti, kteøí bydlí ve
mìstech a pro rušení, problémy s majitelem domu nebo
znaèná omezení vyplývající s velké hustoty obyvatelstva
(TVI apod.) aktivnì a ve vìtším rozsahu nevysílají. Tøetí
kategorií jsou ti, kteøí mají tøeba tøídu B nebo i A, ale
zajímá je hlavnì práce na VKV s co nejvìtším výkonem
a jezdí tøeba jen nìkolikrát do roka na nìjaký kopec.
Nìkteøí amatéøi vysílaèi se natrvalo nebo jen na urèitou

dobu vrátili k posluchaèské èinnosti, vysílání je prostì
pøestalo bavit; po získání koncese oèekávali víc, ale
jejich pøedstavy se nenaplnily, to je ètvrtá kategorie.
A nakonec je tady i pátá kategorie posluchaèù s koncesí,
kteøí se vìnují vysílání i poslouchání najednou. Vždy•
kolikrát se Vám stalo, že jste se na danou DX stanici pro
velký pile-up nedovolali, ale zøetelnì jste ji slyšeli. Ve
vaší sbírce QSL se však mùže objevit, pokud ji pošlete
alespoò report. Sám tak èiním již dlouho a když pøipojím
poznámku, že jsem se jako vysílaè nedovolal, je návrat-
nost QSL témìø 100 %. Do každé z tìchto skupin bych
hned mohl dosadit nìkolik znaèek operátorù, o kterých
to bezpeènì vím.

Nemohu se proto smíøit s tím, co jsem pøed èasem
slyšel od jistého amatéra: jsem buï ryba, nebo rak, buï
vysílaè, nebo posluchaè. Ale ono se to øíká nìkomu, kdo
nebydlí ve mìstì, nemusí bojovat s obstrukcemi majitele
domu, má na zahradì anténní farmu, koncesi tøídy „A“,
dost penìz z podnikání a nejbližšího souseda, kterého by
mohl rušit, ve vzdálenosti 3 km. Kolik takových z nìko-
lika tisíc našich amatérù je? A vy ostatní, nemìli jste
nìkdy chu• pøestat vysílat? Nepatøíte do nìkteré z výše
uvedených kategorií?

Vyluèování posluchaèù z našeho nejvìtšího závodu
na KV - OK/OM DX Contestu - i z Mistrovství ÈR jenom
proto, že mají koncesi na KV, není na místì. Budu proti
tomu bojovat. Jsem ryba stejnì jako rak! A amatéøina je
mùj koníèek, lhostejno, zda se momentálnì vìnuji tomu
èi jinému oboru nebo i nìkolika oborùm najednou.
A nejsem sám. Nikoho nepøekvapí, když špièkový
závodník je i dobrým DXmanem. Proè tedy pøekvapuje,
když je nìkdo zároveò dobrým vysílaèem (tøeba zrovna
závodníkem) i dobrým posluchaèem a vìnuje se obojí-
mu najednou? Staèí málo, jen drobné úpravy v pod-
mínkách, aby se diskriminace posluchaèù s koncesí
odbourala a všichni se mohli plnì vyžít. Úèastí
v závodech a soutìžích pøitáhnou další mladé a ménì
zkušené posluchaèe a operátory, kteøí budou mít
koneènì s kým soupeøit. Vìtší konkurence nutí k vìtší-
mu úsilí a intenzivnìjší práci na pásmech. To se projeví
jako další a nové zkušenosti pro všechny. A o to pøece
jde. Nemám nic proti pøevádìèùm ani proti „zkonceso-
vaným CB operátorùm“, kteøí se projevují tøeba jako
pøevádìèoví DXmani - pro nìkteré to mùže být uspoko-
jující a je to také urèitý obor amatérství. Sám ale za
vrchol amatérského umìní považuji práci na KV a
posluchaèskou èinnost chápu jako prùpravu budoucích
špièkových DXmanù a závodníkù.

Václav Nìmeèek, OK1HRR / OKL7, ok1hrr@wo.cz
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QSL info
Nejdøíve informace ménì pøíjemné. Z posledního oficiál-
ního seznamu IARU se dovídáme, že byla zrušena QSL
bureau v 7P, SU, VP2E a V3. Seznam sice obsahuje
adresu i na moldavské bureau s pozmìnìným èíslem
P. O. Boxu, ale jeho existence je dle našich zkušeností
nejistá. Vráceny nám byly z neznámých dùvodù zásilky
do DU, OD a 9Q. Novì byla otevøena byra v CU, J5, KH0,
V2, V5, V8, ZD8, ZK1 a ZK2.

Dále žádáme koncesionáøe, aby nám po dosažení 70.
let tuto skuteènost oznámili (týká se i koncesionáøek).
Pokud tento údaj nemáme, pokládáme takového radio-
amatéra za neplatièe se všemi dùsledky pro zasílání
lístkù. Ostatním amatérùm doporuèujeme zaplatit v ter-

mínu poplatky za QSL službu podle instrukcí vydaných
ÈRK. Jinak se vystavují riziku, že na jejich znaèku došlé
QSL lístky budou vráceny s poznámkou, že dotyèní
nepoužívají naši QSL-službu.

Koneènì se obracíme na koncesionáøe se žádostí, aby
nám oznamovali vèas adresy na novì pøidìlené OL
znaèky a OK se speciálními prefixy. Bez tohoto údaje
nelze QSLs doruèit, nebo• ÈTÚ nám tyto informace
neposkytuje. Totéž se týká nových koncesionáøù, nebo•
pokud se nám tito nepøihlásí sami, my se o nich
nedovíme.

Pøíštì nìco o øazení lístkù odeslaných QSL-službì.

Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manager, 
crklub@mbox.vol.cz

Nìkolik vìt 
výkonného redaktora

Milí ètenáøi,
páté èíslo Radioamatéra vychází o pár dnù døíve,
pøedevším z dùvodu dovolených lidí, kteøí se na
pøípravì podílí. Podobnì následující, šesté èíslo,
vyjde døíve - uzávìrka je 8. øíjna.

V èísle 6 bude jako obvykle kalendáø závodù na
rok 2002. V této souvislosti bych chtìl vyzvat
všechny organizátory vnitrostátních závodù a
soutìží, aby nám poslali aktuální informace o tìch-
to závodech. Rádi bychom pøipravili jejich úplný
pøehled, vèetnì podmínek. Problematika
„kalendáøe“ KV závodù je složitá a proto bychom
uvítali vaši pomoc. Kdo by byl ochoten pomoci s
korekturou (kontrolou) a má pøístup na Internet,
prosíme, ozvìte se nám.

Všem, kteøí nám zaslali zpìt vyplnìnou anketu,
moc dìkujeme. Bohužel nás však velmi rozesmut-
nilo, že anket dorazilo pouze 70! Snažíme se udržet
si optimismus a tak malý poèet pøièítáme faktu, že
jsme zapomnìli uvést termín, do kterého bychom
rádi výsledky uzavøeli. Proto vás znovu prosíme -
udìlejte nìco pro náš spoleèný èasopis (a vlastnì i
pro sebe), odpovìzte na nìkolik otázek a pošlete
nám je do 15. záøí. Je to pro nás opravdu velmi
dùležité - není nic nepøíjemnìjšího, než když máte
pocit, že vaše práce nestojí tìm, pro které ji dìláte,
ani za pár minut èasu... 

Vìøím, že jste si užili hezké léto a už se pøipravu-
jete na kontestovou sezónu. Všem pøeji hodnì
úspìchù a pøedevším pevné zdraví.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz

POZOR! POZOR!
Zmìna telefonních èísel
Èeského radioklubu.
Nová èísla: (02) 6672 2240
fax: (02) 6672 2242
QSL služba: (02) 6672 2253



Od 6. do 10. 6. 2001 se mezi sebou utkalo v èernomoøské
Constanci 16 státù. Pro mistrovství byl vyhrazen hotel
Pelicano na Mamaji, tìsnì u moøského pobøeží. Místním
zpestøením byli u všech vchodù do hotelu muži
v maskáèích, kteøí strážili náš klid po celou dobu pobytu.

Pro nás vše nezaèalo nejlépe, dvìma úèastníkùm
nedošla do Bukurešti zavazadla a jejich neúspìšným
shánìním na letišti jsme ztratili dost èasu, takže jsme
nedorazili vèas na zahajovací sezení jury.

První den nebyl pøíliš š•astný ani pro poøadatele. Ráno
7. èervna se zahajovalo pøíjmem, ale Murphyho zákony
platí vždy a organizátoøi proto museli podstoupit boj se
vzpurnou technikou; pøíjem se pak protáhl daleko do
plánovaného vysílání. Vysílání a practising, tj. PED
a RUFZ, se proto posunuly až do pozdních hodin.
Následující den pokraèovalo vysílání a practising až do
veèera. Protože se zpoždìní podaøilo dohnat, probìhlo již
vše v klidu. 9. 6., zatímco hlavní rozhodèí a organizátoøi
zpracovávali výsledky, závodníci navštívili mìsto
Constancu, kde je èekal obìd a procházka mìstem. Veèer
za krásného poèasí bylo v zahradní restauraci vyhlášení
výsledkù, pøedání medailí a diplomù. Tato poslední „dis-
ciplína“ - pøátelské setkání tolika radioamatérù z velmi
rozlièných zemí - mì vždy znovu
uchvátí. Po celou dobu, kdy jsem se
zabýval telegrafií na republikové
úrovni, jsem nemohl s naší výpravou
cestovat na mezinárodní závody
a nyní, pokud nemám jazykovou bari-
éru, mohu popovídat s HAMy tøeba
z Japonska, Koreje (jižní) nebo
z Èíny. Èíòané byli na HST prvnì,
vypadali ještì trochu zakøiknutí a jejich výsledky byly
nevýrazné, ale pøi jejich píli se mùžeme na pøíštím HST
tìšit, že nám to „ukážou“.

Na závìreèném zasedání pracovní skupiny 1. Regionu
IARU, ve které mám tu èest být, se rozhodovalo o poøa-

dateli 5. HST v roce 2003. Pøihlásila se Makedonie
a Bìlorusko. Po tajném hlasování zvítìzilo Bìlorusko,
Makedonie bude poøadatelem v r. 2005.

Na závìr to nejdùležitìjší, výsledky. Za naši výpravu se
úèastnili v kategorii B nadìjný junior OK1HYN Hynek
Havliš, dùstojný nástupce svého otce OK1PFM. V kate-
gorii C (ženy) Zdeòka Vítková OK2BJB, v kategorii D
(muži) František Pùbal OK1DF a v kategorii F (senioøi)
Tomáš Mikeska OK2BFN a Vladimír Sládek OK1CW.
Bohužel zatím neumíme obsadit kat. A - juniorky - a kat.
E - seniorky, což nás silnì poškozuje pøi hodnocení
družstev: za tohoto stavu nemáme možnost se zlepšit
proti letošnímu 6. místu, protože družstva s lepším
umístìním mají obsazeny všechny kategorie. Doufám, že
se to do dvou let zlepší. Vedoucím výpravy a èlenem
mezinárodní jury byl Alek Myslík OK1AMY a trenérem
Adolf Novák OK1AO. Mimo oficiální výpravu byl naší
dobrou vílou OK1XV Pepík, pracovník našeho zastupitel-
ského úøadu v Rumunsku. Úplné výsledky jsou pøíliš
obsáhlé a zájemce odkazuji na webovou stránku Èeského
radioklubu; výsledky budou i na paketu v rubrice HST.
Zde je jen struèná tabulka výsledkù jednotlivých závod-
níkù naší výpravy:

V družstvech jsme se umísili na 6. místì, což je
zlepšení proti Itálii o jedno místo. Jedinou medaili získal
OK1CW za druhé místo v klíèování.

Adolf Novák, OK1AO, ok1ao@volny.cz
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4. HST - mistrovství svìta v telegrafii
Tak to uteklo jako voda. Pøipadá mi to nedávno, ale ve skuteènosti od 3. mistrovství svìta
v telegrafii, které se konalo v Itálii, ubìhly dva roky. Letos jsme zamíøili výraznì více na východ
k našemu dávnému rivalovi z Dunajských pohárù, do Rumunska.

kategorie závodník celkem v kat. pøíjem vysílání practising
B junioøi Hynek Havliš OK1HYN 6. 6. 7. 6.
C ženy Zdeòka Vítková OK2BJB 10. 10. 9. 11.
D muži František Pùbal OK1DF 12. 12. 8. 12.
F senioøi Tomáš Mikeska OK2BFN 6. 6. 7. 9.

Vladimír Sládek OK1CW 8. 11. 2. 12.

ROB, hon na lišku
èi ARDF
Co se dìlo v poslední dobì v lese
s technikou ROB ve zkratce:

Do mìsíce èervna probíhaly Oblastní pøebory v ROB
ještì podle pùvodních krajù-oblastí. Dnes již je
samozøejmostí, že mistrovské soutìže i okresní se kon-
ají na (orien•áckých) mapách IOF, takže orientace pouze
podle pøijímaèe pomalu nestaèí na lepší umístìní v
soutìžích všech stupòù. Dle termínovaného kalendáøe
soutìží pro rok 2001 také již probìhly soutìže národního
žebøíèku (dále jen NŽ), a to AMOS CUP, Baldovec JM
28-29. 4. 2001. Vítìzové 3,5 MHz v jednotlivých kate-
goriích: M50 Koudelka K. Pardubice, M40 Šimeèek J.
Slovensko, M20E Baier M. Liberec, M20 Škop M.
Plasy, M16 Krèál J. Pardubice, M13 Vlèek O. Brno, M10

Pražan M. Pardubice, ženy - D35 Šimeèková A.
Slovensko, D20 Omová M. Turnov, D16 Krèálová V.
Pardubice, D13 Pljuèarská I. Cheb, D10 Samková T.
Cheb. Pásmo 144 MHz: muži - M50 Bloman A. Praha,
M40 Mittelman Slovensko, M20E Váòa P. Liberec, M20
Škop M. Plasy, M16 Brož M. Liberec, M13 Brož J.
Liberec M10 Rajtmajer J. Cheb, ženy - D35 Koporová A.
Brno, D20 Fuèíková H. Brno, D16 Peliová Z. Slovensko,
D13 Špetová Ž. Cheb, D10 Samková T. Cheb. Poøadatel
soutìže: Orientaèní sporty Brno.

Druhá soutìž NŽ Rabštejnský šotek - Žihle Plzeò
sever 26-27. 5. 2001. Opìt vítìzové jednotlivých kate-
gorií: Pásmo 3,5 MHz: M50 Bloman A. Praha, M40
Èerník Z. Nové mìsto na M., M20E Oma J. Turnov,
M20 Macíèek M. N. Jièín, M16 Krèál J. Pardubice,
M13 Brož J. Liberec, M10 Mysliveèek M. Praha, D35
Koporová A. Brno, D20 Omová M. Turnov, D16
Krèálová V. Pardubice, D13 Èervinková K. Liberec,
D10 Samková T. Cheb. Pásmo 144 MHz: M50 Winter
L. Praha, M40 Èerník Z. N. Mìsto na M., M20E Váòa

P. Liberec, M20 Kysela V. Liberec, M16 Krèál J.
Pardubice, M13 Vlèek O. Brno, M10 Mysliveèek M.
Praha, D35 Šrùtová M.Praha, D20 Omová M. Turnov,
D16 Krèálová V. Pardubice, D13 Èervinková K.
Liberec, D10 Samková T. Cheb. Poøadatel soutìže:
Radioelektronika Cheb.

Výbìr našich nejmladších se zúèastnil mistrovství
Evropy žákù. Po loòské premiéøe v Èeské republice -
Kromìøíži se toto druhé mistrovství uskuteènilo
v Polsku ve dnech 2-6. 7. 2001.

Blíží se Mistrovství Evropy ve Francii a ve dnech 24-
26. 8. 2001 bude v Šumperku probíhat nominaèní
soustøedìní reprezentace a veteránských kategorií
k uzavøení nominace trenérskou radou. Šéftrenér
reprezentace Pavel Valenta a realizaèní tým nebudou
mít lehkou úlohu s nominovanými závodníky obhájit
získané pozice na mezinárodním poli z let minulých.
Termín konámí ME FRANCIE je 4-9. 9. 2001. Takže
držme palce.

Karel Javorka, OK2WM, javorka@quick.cz

Soukromá inzerce
Prodám díly na PA-DL9AH, navinutá tor. trafa L1 až
L6 za vše 1000 Kè; IRF710/Siliconics/Harris po 36 Kè;
elity do zdroje; ker. C 3K3/250V - AC po 5 Kè; C-MPkon.
M1/630V po 8 Kè; M1/250V-AC po 8 Kè; Ferrit Siemens
R58-B64290-K40-X830 po 200 Kè. Mail: paroun@sez-
nam.cz.
Prodám KV PA 400 W 3x GU50 v úhledné skøíni se
zdrojem, vakuovým kondenzátorem, pøepínaèem antén,
W/PSV metrem, aj. Dále nabízím polovodièový èítaè do
500 MHz + sondu do 1,3 GHz maïarské výroby a malých
rozmìrù. 040/6435799 nebo ok1dxf@volny.cz.
Prodám transciever Kenwood TS 450S,  automatický
anténní tuner pro TS 450, interface RS232, zdroj 22 A,
nejradìji vše najednou, cena dohodou, TNC MFJ 1278
DSP, Petr Nìmec, E-MAIL ok2fpn@mybox.cz, mobil
0608/889822.
Koupím èas. AMA r. 93, Radiožurnál (slovenský) r.
93-97 a sborníky KV a QRP techniky. Stanislav Vacek,
Støekovská 1344, 182 00  Praha 8.
Prodám CW-SSB TRX 80m 5 W zdroj. bug, mike -
2500 Kè, CW TRX 3,5-7-10,1-14 MHz se zdrojem - 1000
Kè, anténní díl Tøinec - 500 Kè a robustní šnekovou
pøevodovku s el. motorem s brzdou, vhodnou pro rotátor
KV - 1200 Kè. Osobní odbìr vítán. L. Oliberius, Kašovice
15, 342 01  Sušice, tel. 0187 594460 veèer.
Prodám transceiver ICOM IC-706. Dva roky v
provozu, málo používaný. Cena asi 34000 Kè. + èeský
manuál. Tel. 0428/372018.
Prodám anténní tuner fy Harris RF-601 A/C 2-30
MHz, 1 kW, bez ovladaèe, schéma zapojení, cena
dohodou. Mechaniku (dutinu) pro PA 23 cm 150W s YD
1270. Cena 2900 Kè. Tel. 0608 264 054.
Prodám TRCVR FT 747GX - 16000, dále RX309 1-36
MHz, dále TX Tøinec a tovární zdroj k R-105. Cena
dohodou. OK1KC, tel.: 02/687 53 04.
Prodám diskonovou anténu 120-560 MHz (dvoudíl-
ný stožár 3,2 m, podložka pod stožár, kotevní kolíky,
kotevní lana, koax. kabel 14 m) cena dohodou. Elektronky
do TX 6146 párované, 7270, QE 08/200 jednotná cena á
500 Kè. Fosforbronz. drát na anténu 2 mm á 4 Kè, 3 mm
á 6 Kè, koaxiál á 10 Kè. Anténní izolátory vajíèko 10 Kè,
kost 30 Kè. Transformátor 2000 V / 0,5 A cena dohodou.
J. Cipra, U Zel. ptáka 12, 148 00  Praha 4, tel.: 02/7191
2022.
Prodám KV transceiver TS 850S s vestavìným auto-
matickým tunerem, SSB filtry 2,4 a 1,8 kHz, CW filtry 500
Hz (I. mf) a 270 Hz (II.mf) a dávaè hlasové výzvy. K
zaøízení, které je v bezvadném technickém stavu, pøidám
pùvodní ruèní mikrofon a interface IF 232 pro propojení s
PC. Cena dohodou. Nabídky prosím na ok1qm@volny.cz
nebo telefonicky 0602 516033, 0428 317 462.



Zprávièky
DX Atlas 1.0 

Zajímavý SW pro radioamatéry - elektronický atlas svìta
- je k dispozici na webovské adrese: 
http://www.dxatlas.com.

Detailní mapa obsahuje podrobné prefixy, hranice CQ
a ITU zón, umožòuje pravoúhlou a azimutální projekci se
zmìnou výchozího bodu, až dvacetinásobné zvìtšení
mìøítka, ukazuje smìrování antény a vzdálenost, èas
východu a západu Slunce, hranici soumrakové zóny
apod. Databáze prefixù obsahuje nové a staré prefixy
zemí vèetnì speciálních prefixù a další pøidružené infor-
mace. Souèástí DX Atlasu je i databáze mìst a ostrovù,
propojená s mapou, zahrnující opìt detailní údaje. Jedná
se o pasivní mapu, uživateli nejsou pro vlastní doplòky
a zmìny pøístupné používané databáze; není rovnìž
možné si oznaèit napø. potvrzené zemì apod.

DX Atlas 1.0 pochází z dílny VE3NEA (Afreet Software,
Inc.), pracuje s Win95/Win98/WinNT/WinME/Win2000 a
k jeho používání se doporuèuje poèítaè s procesorem
P166, RAM 32 MB, video 640x480, 256 barev, i když jej
lze použít i na pomalejším poèítaèi (vyzkoušeno na P 75
MHz,  32 MB). Shareware a trial verzi s dobou použitel-
nosti 30 dnù si mùžete volnì stáhnout. Po registraci
(poplatek 30 USD) získáte klíè pro další používání atlasu
a automatický upgrade verzí 1.XX. Zkomprimovaný SW ve
formì souboru .zip má velikost nìco pøes 1 MB. Program
lze rychle a bez potíží nainstalovat i odinstalovat.

podle zprávy na internetu 
pøipravil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@centrum.cz

Elektronické QSL lístky neplatí pro DXCC

Elektronické QSL lístky (e-QSL) jsou nabízeny provozo-
vateli nìkolika soukromých serverù. Jejich výmìna je
zprostøedkována pøes internet a následnì je možné je
vytisknout.

ARRL se nyní vyjádøilo, že QSL lístky generované
tímto zpùsobem nejsou zatím platné pro DXCC. Na
øešení tohoto problému se pracuje a v budoucnosti (do
konce roku 2002) by mohlo být zajištìno serverem,
provozovaným ARRL (projekt Logbook of the World).

Falk Weinhold, DK7YY (CQ DL 7/2001)

Setkání Šumperk 2001

Tradièní setkání radioamatérù se uskuteèní v sobotu 17.
listopadu 2001 v 9.00 hod v areálu PARS HOLDING
Šumperk. Podrobnosti naleznete v pøíštím èísle
Radioamatéra a v síti PR.

Za šumperské radioamatéry OK2JU

Klubové zprávy
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Silent Key
OK1SM

Pavel Pecher, OK1SM, zemøel 2. srpna 2001 ve vìku
58 let. Byl aktivním amatérem a dobrým kamarádem,
na kterého budeme vzpomínat. 

Jiøí Škácha, OK1DMU

Logbook of the
World
Vzápìtí po schválení projektu „Logbook of the World“
(LOTW) vedením ARRL rychle pokraèuje vývoj soft-
ware pro podporu elektronické verifikace. Podle
vyjádøení Wayneho Millse, N7NG, manažera projektu
LOTW, ARRL vìøí, že softwarové moduly LOTW
budou brzy dostupné pro distributory pro zaèleòování
do jejich deníkových programù. Tyto moduly jsou
vyvíjeny jako souèást projektu Trusted QSL,
vedeného Darrylem Wagonerem, WA1GON (více
informací o tomto projektu je na stránkách source-
forge.net/projects/trustedqsl). Byly navázány kontakty
s cca 15 vývojáøi populárních deníkových programù
a hledají se i další programy pro pøedávání dat do
ARRL.

Srdcem koncepce LOTW je ohromný zásobník
deníkových dat, poskytovaných operátory - od jed-
notlivých DXmanù a závodníkù až po velké DX expe-
dice - a udržovaný ARRL. Systém by mìl být
pøínosem pro „big guns“ i pro bìžné operátory tím, že
umožní rychlé ovìøování QSO pro diplomy vydávané
ARRL a snad i pro diplomy jiných organizací.

Jakmile bude systém dostupný - pøedpokládá se,
že k tomu dojde nìkdy v pùli pøíštího roku - bude pøi-
jímat autentizovaná data pøímo z poèítaèových deníkù
pøes Internet. Pro ovìøování pravosti bude využíván
snadno aplikovatelný digitální podpis. Systém
umožní pøístup uživatele do databáze LOTW
s potvrzenými daty, takže jakýkoli operátor bude moci
získat pøehled, jaká kritéria (napø. potvrzené nové
zemì DXCC, státy nebo ètverce) splòuje. Bude také
publikován seznam pøedložených logù a operátoøi
budou mít pøístup do databáze LOTW, pokud zašlou
svá vlastní deníková data.

Šéfem vývoje SW je manažer elektronických pub-
likací ARRL Jon Bloom, KE3Z, spolu s vývojáøem
webovských aplikací Markem Simcikem, WA1VVB.
Poradci projektu jsou Darryl Wagoner, WA1GON,
Dick Green, WC1M a Ted Demoupulos, KR1G, asis-
tuje rovnìž èlen vedení ARRL a známý závodník a
DXman Dave Patton, NT1N, který zajiš•oval pùvodní
studii projektu elektronických QSL lístkù.
Pøedpokládá se, že datum inaugurace LOTW bude
možno oznámit - podle postupu softwarové pøípravy -
bìhem nìkolika mìsícù.

Podle 425 DX News, http://www/425dxn.org, 
pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@centrum.cz



Rozvržení druhé, horní poloviny dvoumetrového pásma
je následující:
144,994 - 145,1935 MHz vstup NBFM pøevádìèù,
kanálová rozteè 12,5 kHz, rozsah 145,000 - 145,1875 MHz
145,194 - 145,5935 NBFM simplex, kanálová rozteè
12,5 kHz, rozsah 145,200 - 145,5875 MHz
145,200 SAREX
145,300 RTTY místní
145,500 mobilní volací kmitoèet
145,600 - 145,7935 výstup NBFM pøevádìèù, kanálová
rozteè 12,5 kHz, rozsah 145,600 - 145,7875 MHz
145,800 - 146,000 amatérská družicová služba
145,800 SAREX

Direktní provoz FM - simplexní provoz

V rozsahu kmitoètového segmentu 145,000 až 145,800
MHz najdete mimo kmitoètù pro FM pøevádìèe také
kmitoèty (kanály) pro pøímou (direct) komunikaci,
možnou podle okamžitých podmínek šíøení elektromag-
netických vln a vzájemné polohy (QTH) komunikujících
stanic (napøíklad rùzné místní - lokální kroužky stanic
z jednoho mìsta a okolí, stanic se shodnými zájmy
apod.). Pro zaèínajícího radioamatéra je to vhodné
prostøedí k seznámení s radioamatéry v okolí, navázání
kontaktu do místního radioklubu a poznávání ustálených
procedur vedení radiové korespondence, nìkdy ale
bohužel i špatných operátorských návykù. Používá se
úzkopásmová modulace FM (NBFM - Narrow Band
Frequency Modulation). K tomuto provozu se pøevážnì
používají zaøízení, které jiný druh modulace neumožòují
- malé mobilní stanice typu Hand-Held (do ruky),
mobilní zaøízení napø. do auta, rùzné rekonstrukce
vyøazených profesionálních stanic, které jsou pouze pro
provoz FM. Spojení se navazují simplexním provozem
(komunikace probíhá na jednom kmitoètu, vždy jedna
stanice vysílá a ostatní poslouchají), i když nic nebrání
použití provozu duplexního.

V segmentu simplexních kanálù se rovnìž odbývá
mobilní provoz, tj. vedení korespondence za pohybu.
Kmitoèet 145,500 MHz je v kmitoètovém plánu IARU
doporuèen jako tzv. mobilní volací kmitoèet - zde voláte
pøi mobilním provozu výzvu. Po navázání spojení se
z tohoto kmitoètu odladíte na jiný volný kanál, aby uvol-
nìný kmitoèet byl k dispozici pro volání výzvy pro pøí-
padné další zájemce. Tento postup by se mìl dodržovat
jako provozní pravidlo.

Simplexních kmitoètù se rovnìž využívá pøi závodech
a soutìžích. Podmínky závodù obvykle umožòují
používat modulaci FM, proto pøi takových pøíležitostech
tyto kmitoèty nepøehlížejte. Nejznámìjšími soutìžemi
jsou „Provozní VKV aktiv“ (celoroèní soutìž, pravidelnì
tøetí nedìli každého mìsíce od 8 do 11 UTC) a „FM kon-
test“ (celoroènì, druhou sobotu každého mìsíce od 9 do
11 UTC). Pro zaèínajícího operátora skýtají tyto závody
dostatek prostoru k poznávání závodního provozu.
O víkendech je v tìchto kanálech vždy zvýšená aktivita
a lze navazovat spojení do jiných soutìží, napø. pro
diplom „Kopce a hory ÈR“ a jiné.

Povšimnìte si také kmitoètù 145,200 a 145,800
MHz, které jsou vyhrazeny pro experimenty SAREX

(Satellite Amateur Radio Experiment). Jedná se o expe-
rimentální program pøímé komunikace mezi studenty
škol a astronauty na obìžné dráze. Zatím se nejvíc
využívá na americkém kontinentu.

Kmitoèet 145,300 MHz je urèen pro lokální digi
komunikaci. Je možné jej využít i pro lokální direkt
provoz PR.
Pro direktní práci s modulací F3 (FM) jsou
v pásmu 2 metrù urèeny tyto kanály:
V17 145,2125 MHz V33 145,4125 MHz
V18 145,225 V34 145,425
V19 145,2375 V35 145,4375
V20 145,250 V36 145,450
V21 145,2625 V37 145,4625
V22 145,275 V38 145,475
V23 145,2875 V39 145,4875
V24 145,300 V40 145,500 
V25 145,3125 V41 145,5125
V26 145,325 V42 145,525
V27 145,3375 V43 145,5375
V28 145,350 V44 145,550 
V29 145,3625 V45 145,5625
V30 145,375 V46 145,575
V31 145,3875 V47 145,5875
V32 145,400

Oznaèování jednotlivých NBFM kanálù je v souladu
s doporuèení pøílohy 2 konference IARU Tel Aviv, 1996.

Oproti fonickému provozu amplitudovou modulací
(AM) má provoz FM øadu výhod, i když pøi dálkových
spojeních se mohou vyskytnout jisté potíže v dùsledku
zkreslení signálu pøi prùchodu prostøedím. O širší
používání úzkopásmové frekvenèní modulace amatéry
se však pøièinil až rozvoj pøevádìèového a mobilního
provozu. Používá se vertikální polarizace antén.

CTCSS - selektivní volba

Hustota provozu na pásmech VKV/FM stále roste a pøi-
tom poèet kanálù je omezen. Øešením by bylo využití
jednoho kanálu více stanicemi, sítìmi; potíž je ale v tom,
že se úèastníci na jednom kanálu navzájem slyší, i když
spolu nekomunikují. Problém oddìlení provozu jed-
notlivých sítí využívajících souèasnì jeden kmitoèet
èásteènì vyøešila tzv. selektivní volba s trvalým tónovým
kódem - CTCSS (Continuous Tone Code Squelch
System). V èem spoèívá? Pøi použití CTCSS je do mo-
dulace pøidáván sinusový signál o pøesnì definovaném
kmitoètu. Pøijímací stanice musí být vybavena
dekodérem tohoto signálu. Dekodér analyzuje pøítom-
nost pøedem nastaveného signálu. Podle výsledku této
analýzy je ovládán NF zesilovaè radiostanice jako
u bìžného umlèovaèe šumu. Jinými slovy, pokud je
aktivován dekodér CTCSS, propustí radiostanice pouze
ty signály, které obsahují trvale namodulovaný kmitoèet
shodný s kmitoètem nastaveným v dekodéru. Není-li
protistanice vybavena dekodérem CTCSS nebo tento
není aktivován (zapnut), slyší bìžný provoz jako obvyk-
le, bez omezení.

Do modulace vysílaèe se pøidává sinusový signál
(tón) o dohodnutém kmitoètu pro jednotlivou uživatel-
skou sí•. Pro radioamatérské potøeby se používají kmi-

toèty v rozmezí 67 až 254 Hz, tento segment obsahuje
50 jednotlivých kmitoètù. Kmitoèty jsou zvoleny pod
dolní hranicí komunikaèního spektra a nejsou slyšitelné,
vlastní komunikaci neruší. Tolerance jejich nastavení je
±0,5 Hz, zdvih pro 25 kHz kanál je 0,4 až 0,8 KHz.

Tabulka doporuèených kmitoètù CTCSS
kanál kmitoèet Hz kanál    kmitoèet Hz

1 67,0 26 156,7
2 69,4 27 159,8
3 71,9 28 162,2
4 74,4 29 165,5
5 77,0 30 167,9
6 79,7 31 171,3
7 82,5 32 173,8
8 85,4 33 177,8
9 88,5 34 179,9

10 91,5 35 183,5
11 94,8 36 186,2
12 97,4 37 189,9
13 100,0 38 192,8
14 103,5 39 196,6
15 107,2 40 199,5
16 110,9 41 203,5
17 114,8 42 206,5
18 118,8 43 210,7
19 123,0 44 218,1
20 127,3 45 225,7
21 131,8 46 229,1
22 136,5 47 233,6
23 141,3 48 241,8
24 146,2 49 250,3
25 151,4 50 254,1

VKV pøevádìèový provoz

Pøevádìèe jsou vybudovány radioamatéry pro radio-
amatéry. Ve VKV provozu znamenají kvalitativní a kvan-
titativní skok. Jsou provozovány øadu rokù a mají své
místo v radioamatérském prostøedí. Zaèínající amatéøi
èasto naváží svoje první spojení právì na pøevádìèi.
Tato praxe je bìžná nejen u nás.

Obèas je možno se setkat s urèitou averzí nebo odsu-
zováním pøevádìèových operátorù. Je pravda, že na
pøevádìèích se setkáváme s øadou nedostatkù
v provozní kázni, s nevhodným chováním, chybným
vedením provozu, nìkdy i zneužíváním pøevádìèù
v osobní prospìch. Na druhé stranì hamspirit nám velí
být vùèi sobì ohleduplnými a taktními. Vyjadøovat se
nevhodnì o nìkom, kdo dává pøednost práci pøes
pøevádìèe, nedává dobré vysvìdèení o autoru
poznámky. Každý má právo si vybrat z palety možností
provozu ten, který mu vyhovuje, na který má síly
a možnosti. Musíme tolerovat a chápat, že tak jako jeden
má radost z QSO se zemí v Pacifiku, jiný má stejnou
nebo i vìtší radost z QSO uskuteènìného pøes pøevádìè
do sousedního okresu.

Pøevádìèe pracují druhem provozu F3 (zkratka FM
nebo NBFM). Umís•ují se na vhodných kopcích
a umožòují pøekonat pøekážky v šíøení VKV. K provozu
staèí malé výkony (øádovì W a ménì). Pøevádìèe znaènì
pomohly k rozvoji mobilního provozu. V naší republice
je vybudovaná základní sí• pøevádìèù v pásmu 144 MHz,
k dalšímu rozšiøování sítì se využívá pásma 430 MHz.
Zvláštní pøevádìèe pro digitální druhy provozu se nazý-
vají nódy.

Konstrukènì je pøevádìè (repeater) systémem pøijí-
maèe a vysílaèe, které jsou naladìny na stanovené kmi-
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toèty (kanály) v souladu s doporuèením IARU pro NBFM
pøevádìèe. Odstup kmitoètù pøijímaèe a vysílaèe
pøevádìèe pro pásmo 144 MHz je 600 kHz, doporuèený
rozestup kanálù je 12,5 kHz. Výkon vysílaèe pøevádìèe
je 15 W pro základní sí•, 10 W pro doplòkové a 2 W pro
místní pøevádìèe. Polarizace antén je vertikální. Pøijímaè
pøevádìèe je trvale v provozu, pøi zachycení signálu
modulovaného tónem 1750 Hz se (vyjma pøevádìèù
vybavených CTCSS, které „startují“ hned) zapne jeho
vysílaè a pøevádìè se pøedstaví svou volací znaèkou.
Dále je pøevádìè zaklíèován nosnou vlnou korespondu-
jících stanic. Je-li pøevádìè nìkolik desítek sekund bez
signálu, ovládací jednotka vypne vysílací èást. Pøi využití
CTCSS se pøevádìè aktivuje tónem CTCSS, není nutné
„pískat na pøevádìè“.

V souvislosti se zavádìním CTCSS na pøevádìèe
dochází ve vybavení jejich pøijímaèù ke kvalitativní
zmìnì - zlepšení relativní citlivosti. Pøi použití bìžného
SQL (squelch = umlèovaè, v tomto pøípadì se jedná
o umlèovaè šumu) je tento nastaven na úroveò maxi-
málního rušení vyskytujícího se v místì pøevádìèe.
Nastavením prahové citlivosti (úrovnì) SQL se ovlivòu-
je relativní citlivost pøijímaèe. Nastaví se vyšší úroveò,
aby pøijímaèem neprocházelo rušení. Paralelní pøipojení
digitálního SQL (prakticky se jedná o dekodér CTCSS)
k analogovému SQL zpùsobí, že pøes pøevádìè projdou
signály obsahující souhlasnou informaci CTCSS, tón je
dekódován a signál je vpuštìn k dalšímu zpracování,
i když je úroveò vstupního signálu menší než prahová
citlivost analogového SQL. Je tedy zøejmé, že pomocí
CTCSS lze využít maximum skuteèné vstupní citlivosti
pøijímaèe pøevádìèe se všemi výhodami pro uživatele.

V dobì psaní tohoto èlánku byl aktivován zkušební
provoz CTCSS u pøevádìèù OK0N, OK0AB, OK0C
a OK0H. Jedná se o velmi jednoduchou a pøitom úèin-
nou metodu, která bude jistì rozšíøena na další
pøevádìèe. Tuto skuteènost je vhodné brát v úvahu pøi
rozhodování o koupi nového zaøízení, aby bylo v opti-
málním pøípadì vybaveno kodérem a dekodérem tónu
CTCSS.

Zásady pøevádìèového provozu

Provoz pøes pøevádìèe má svá pravidla, která je nutné
dodržovat:
1. Pøevádìèe na území ÈR jsou souèástí systému

nouzového volání a jako takové musí být vždy
pøipraveny jej zprostøedkovat. Proto je nutné
dodržovat provozní kázeò a amatérskou spolupráci.

2. Pøevádìèe nejsou urèeny k DX provozu na VKV;
každý pøevádìè je urèen k signálovému pokrytí urèité
oblasti, ale zato v plné míøe.

3. Relace zkra•te na nezbytnou dobu, obzvláš• v dobì
silného provozu a na exponovaných pøevádìèích.

4. Pro místní provoz používejte zásadnì simplexních
kanálù a místních pøevádìèù. Zbyteènì pøevádìè
neaktivujte.

5. Po aktivaci pøevádìèe dejte ihned svoji znaèku.
6. Vlastní relaci zaènìte až po odeznìní akustického

návìští (pípu) pøevádìèe. Pøed tímto návìštím
vstupují pouze stanice s nouzovým voláním a nové
stanice.

7. Vstup mezi dvì korespondující stanice se provede
slovem BREAK (èti brejk) a vlastní znaèkou. Pøi
nouzovém volání použij slovo BREAK 3x a svoji
znaèku.

8. Stanicím s nouzovým voláním nebo novým stanicím
udìlte bezprostøednì slovo.

9. Nepoužívejte vlastní píp (koncové K na konci relace),
kterým jsou nìkterá zaøízení vybavena apod.

10.Kvalita signálu se hodnotí jediným údajem Q1-Q5.
Shoduje se s hodnotovou stupnicí èitelnosti systému
RST:
Q1 - zcela neèitelné
Q2 - obèas èitelné
Q3 - obtížnì èitelné
Q4 - èitelné
Q5 - dokonale èitelné
Radioamatérská zaøízení používaná k pøevádìèovému

provozu nejsou obvykle plynule laditelná. Naladí se na
požadovaný kanál pøepínaèem volby kanálu nebo
zadáním kmitoètu klávesnicí apod. Volbou druhu
provozu se též nastaví potøebný kmitoètový odskok.
Obsluha takového zaøízení je velmi jednoduchá, zaruèu-
je správné naladìní na kmitoèet pøevádìèe a tím
i možnost snadného navázání spojení. Pro spojení pøes
pøevádìè není nutný velký výkon a složité anténní sys-
témy - staèí nìkolik wattù a vertikální anténa.

Používání dvou rùzných kmitoètù pro vysílání a pøí-
jem se oznaèuje „duplexní provoz“.

Kmitoètový plán pro NBFM pøevádìèe
v pásmu 2 m

Vstupní -IN- kmitoèty pøevádìèe (kmitoèet na kterém
budete volat):
V00 145,000 MHz V08 145,100 MHz
V01 145,0125 V09 145,1125
V02 145,025 V10 145,125
V03 145,0375 V11 145,1375
V04 145,050 V12 145,150
V05 145,0625 V13 145,1625
V06 145,075 V14 145,175
V07 145,0875 V15 145,1875

V16 145,200
Výstupní -OUT- kmitoèty pøevádìèe, tedy kmitoèty,

kde budete signál z pøevádìèe poslouchat, mají
oznaèení kanálù RV48 až RV64 a jsou vždy o 600 kHz
vyšší, než odpovídající kmitoèty, na které je naladìn pøi-
jímaè pøevádìèe. Oznaèení jednotlivých NBFM kanálù je
v souladu s doporuèením pøílohy 2 konference IARU Tel
Aviv, 1996.

Vedení provozu pøes VKV pøevádìèe

Provoz pøes pøevádìèe bývá velmi èilý, nicménì se
èasto se stává, že pøevádìè je obsazen korespondujícími
stanicemi neúmìrnì dlouho. Je žádoucí dìlat krátké
relace, protože spojení mohou potøebovat uskuteènit
i další zájemci. Pøedstavíte se krátce vlastní znaèkou
a hovoøte radìji pomalu a zøetelnì. Napø. „Zde je OK2JA
pøes pøevádìè OK0D“. Není tøeba opakovat. Když vás
nikdo nevolá, zkuste jednou zopakovat, ale dál to asi
nemá smysl - buï vás nikdo neslyší, nebo nemá zájem
s vámi navázat spojení. Výzva pøes pøevádìè se volá jen
výjimeènì, napøíklad chcete-li pracovat se stanicí
z urèitého mìsta apod. Dodržujte také další zásadu: po
navázání spojení, pokud je to technicky možné, se
odlaïte na direktní kanál. Uvolníte tak pøevádìè dalším
zájemcùm.

Za spojení pøes pøevádìè (via repeater, vyslov ripítr)
není zvykem zasílat QSL lístky. Tato spojení se neza-
poèítávají do rùzných soutìží a diplomù. Pøes pøevádìèe
se nevedou žádné závody.

Pøevádìè je možné vybavit dalšími funkcemi, jako
napø. informacemi o aktuálním poèasí v okolí pøevádìèe,
pokud se odpovídající hodnoty mìøí, hlasovou schrán-

kou a pod. Ovládání vyžaduje zavedení tónové volby
s vloženým kódem.

Dùležitou funkcí, kterou mùže zajiš•ovat sí•
pøevádìèù, je možnost použití pro tísòové volání. I tuto
alternativu je nutné mít neustále na zøeteli a brát na ni
ohled pøi vlastním provozu.

Jak postupovat pøi nutnosti použití
pøevádìèe v tísòovém volání?

Vedením normálního provozu musíte umožòovat vstup
stanici, která potøebuje pøevádìè. Dodržujte zásadu, že
zaènete vysílat až po odeznìní pípnutí pøevádìèe. Tato
krátká pauza umožní, aby zavolala stanice, která je
v nouzi. Nìkdy i v prùbìhu spojení, když je povídání
dlouhé, se vìdomì pøeruší tok informací otázkou, zda
nìkdo potøebuje pøevádìè. Nepøimìøenì dlouhým
relacím se nìkteré pøevádìèe brání, jak umí - jsou tøeba
vybaveny èasovaèem, který po nastavené dobì pøevádìè
vypne a ukonèí spojení. Upovídaní operátoøi tak nemo-
hou vést sáhodlouhé monology a znemožòovat jiným
stanicím ve vysílání.

Pøi spojení pøes pøevádìè se nepøedává report ve
formì, která je obvyklá v jiných druzích radio-
amatérského spojení. Dùvod je prostý. Pøi spojení
posloucháte pøevádìè a jeho signál. Hodnotíte kvalitu
signálu údajem Q. Tvrzení „seš u mne rádijo 5, santjágo
9“ do radioamatérského pøevádìèového provozu (a
nejen tam) nepatøí, stejnì jako pokus o pøekonání rekor-
du v hodu mikrofonem na protistanici výroky „Majk do
tebe“ nebo „Majk na tebe“.

V pøípadì potøeby vstupu do provozu na pøevádìèi pøi
odvracení bezprostøedního hrozícího nebezpeèí
(ohrožení zdraví èi majetku) vstupující stanice použije
tøikrát slovo BREAK (brejk) a svoji znaèku. Ozvou-li se
taková volání na pøevádìèi, je nutné okamžitì bìžný
provoz pøerušit a být nápomocen stanici v tísni. Stanice
struènì oznámí charakter a místo události a požádá
o spolupráci radioamatéry, kteøí mohou rychlým zpù-
sobem pøivolat pomoc. Operátor, mající možnosti
pomoci, údaje po pøijetí pøedá. Potvrdí, komu a kdy
zprávu pøedal a s jakým výsledkem. Pøevádìè je nadále
tøeba udržovat v èinnosti pro tuto potøebu, pro pøípadné
pøedávání dalších dùležitých informací. Po pøíjezdu
pomoci je dobré spojit se s velitelem zásahu, oznámit
mu skuteènost pøivolání pomoci prostøednictvím radio-
amatérské stanice a nabídnout další spolupráci. Do této
doby musí zùstat pøevádìè plnì k dispozici záchranné
akci. Není-li pak dále tøeba udržovat spojení pøes
pøevádìè, oznámí se tato skuteènost a tísòový provoz se
ukonèí. Je samozøejmou slušností všem, kteøí vám
pomohli, alespoò podìkovat. Do stanièního deníku
doporuèuji popsat podrobnìji èasový sled události,
prùbìh pøedávání informací, zúèastnìné stanice atd.
Mùže to posloužit pøi objasòování události a dalším
šetøení.

Sí• pøevádìèù je provozována radioamatéry pro jejich
zábavu a potìšení. Nezapomínejte, že provoz pøevádìèù
má jisté finanèní náklady, které provozovatelé musí
uhradit. Nájem, elektrická energie, obnova nebo opravy
zaøízení pøedstavují nezanedbatelné výdaje. Na provoz
sítì FM pøevádìèù, kterou mohou využívat všichni
amatéøi, pøispívá sice ÈRK ze svého rozpoètu, je ale také
na každém uživateli, aby podle svých možností alespoò
jednou roènì do rozpoètu provozovatele pøispìl rovnìž.

Radek Zouhar, OK2ON, ok2on@volny.cz
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Moje potøeba spoèívá v obèasném vygenerování souboru
ADIF alespoò pro elektronickou QSL službu. Èemuž pøi
mém obvyklém objemu nìkolik desítek, maximálnì
stovek QSO (za rok) vyhoví jednoduchý konvertor. Napsal
jsem si proto prostinký konvertor, který pøevede jakýkoliv
textový soubor, alespoò trochu pøipomínající deník
radioamatérské stanice, do formátu ADIF.

Konvertor jsem nazval DumbLog. (Pùvodnì
SmartLog, ale pak jsem zjistil, že programù s tímto
jménem je nìkolik desítek - a nejménì jedna firma.)
Najdete jej na adrese http://www.qsl.net/ok1fou/smart-
log.txt. Program je napsán v jazyce Perl pro verzi 5.5,
takže jej lze spustit prakticky na libovolném systému. Se
starší verzí Perlu jsem ho nezkoušel, ale v programu
není žádná fráze, která by nemìla fungovat na libovolné
verzi 5.x.

DumbLog je k dispozici pod licencí GPL, jejíž text
naleznete na URL http://www.gnu.cz/gplcz.html. Podle
této licence lze, zjednodušenì øeèeno, program libovol-
nì užívat, šíøit a dále upravovat pod podmínkou, že
zachováte copyright pùvodního autora a že ke každé
šíøené kopii programu dáte k dispozici jeho plný zdro-
jový text. Celé znìní podmínek užití a šíøení najdete
v textu GPL, na výše uvedeném odkazu.

Pro Windows, Mac a asi 35 dalších operaèních sys-
témù lze Perl poøídit zdarma; podívejte se na
http://www.perl.com/, pøípadnì http://www.cpan.org/.
Nejpropracovanìjším Perlem pro Windows je Active
Perl, http://www.activeperl.com/, od kanadské firmy
ActiveState.

Formát vstupního souboru

Vstupní soubor, který je pøevádìn do ADIF, musí mít
první øádek v této podobì:
#TEXTLOG 1.0

To je pojistka proti tomu, aby se program náhodou
nepokoušel pøevádìt jiný druh souboru. Na dalších øád-
cích už je vlastní deník.

Formát polí s údaji o spojení

Jednotlivé druhy údajù o spojení jsou rozlišeny for-
mátem, takže není tøeba zachovávat jejich pøesné poøadí.
Konvertor je rozliší podle toho jak „vypadají“ (k rozlišení
jsou použity tzv. regulární výrazy).

Následující tabulka ukazuje, jak se jednotlivé údaje
liší. Znak # ve formátu pøedstavuje èíslici, znak x pøed-
stavuje libovolný znak kromì mezery. Ostatní znaky
pøedstavují samy sebe.
Formát údaje význam pozn., pøíklad
####-##-## datum spojení RRRR-MM-DD
##m, ##cm BAND 160m, 2m, 23cm
(xxx) MODE (cw), (ssb), (pac)
#### èas zaèátku spojení UTC
<### RS(T) pøijaté
>### RS(T) odeslané
>###-xxx odeslané RS(T) a soutìžní kód
<###-xxx pøijaté RS(T) a soutìžní kód
ostatní CALL

Poèet použitých èíslic ve vìtšinì polí je libovolný
(alespoò jedna) kromì polí datum a èas, kde program
podle pøesného poètu èíslic rozlišuje druh pole. Pokud
se v soutìžním kódu vyskytne mezera (napø. VHF/UHF
závody), je nutné oddìlit jednotlivé èásti kódu pomlèka-
mi (místo mezer).

Další údaje definované v ADIF

Kromì uvedených polí lze zadat libovolný další prvek
definovaný ve formátu ADIF, napø. QTH, zemi DXCC,
zónu. Takový parametr se zadává ve tvaru název=hodno-
ta. Musí zaèínat na zaèátku øádku a hodnotou pøiøazenou
parametru název je vše za znaménkem = až do konce
øádku (nebo ke znaku #).

Poznámky

Pokud jste si z nìjakého záhadného dùvodu vedli deník
v takovémto textovém souboru, mùžete si kromì dat

definovaných v ADIF pøipsat ke každému spojení další
poznámky. Konvertor totiž ignoruje jakýkoliv obsah
øádku, který následuje po znaku # (køížek). Já jsem si
takto ve svém deníèku zapisoval jméno operátora a QTH
protistanice.

Zpùsob zpracování

Konvertor prùbìžnì naèítá všechny druhy údajù uve-
dené výše (kromì poznámek). Vìtšinu z nich si pamatu-
je, takže pokud se opakují, není potøeba je ke každému
spojení znovu psát. Soubor ètyø parametrù se však
u každého spojení liší: CALL (znaèka protistanice), èas
spojení, odeslaný report a pøijatý report. Po naètení
každého jednotlivého øádku SmartLog zkontroluje, zda
má k dispozici CALL, TIME a RST SENT. Pokud ano,
vypíše celé spojení ve formátu ADIF do výstupního
souboru. Potom vynuluje zmínìné tøi parametry plus
pøijatý report a pokraèuje dalším øádkem.

Pøíklad vstupního souboru

Vstupní soubor mùže vypadat tøeba takto:
#TEXTLOG 1.0
qth=Praha
grid=JO70EC
ituz=28 # zóna ITU
cqz=15 # zóna CQ
dxcc=503 # zemì DXCC: Czech Republic
2001-05-31 40m (cw)
2051 ja0bco  >559  <559
2102 (ssb) dl0dx   >58   <57       # Karl
20m # vsimnete si, ze pasmo a mod udavame

jen pri zmene
2115 w4ksn   >59   <59

Odkazy

Definice formátu ADIF: 
http://www.hosenose.com/adif/adif.html
Elektronická QSL (i ve formátu ADIF): 
http://www.eQSL.cc/, http://www.qrz.com/
Vše o Perlu: http://www.perl.com/,
http://www.cpan.org/, http://www.perl.org,
http://www.perlmonks.org/
GPL: http://www.gnu.cz/gpl.html,
http://www.gnu.cz/gplcz.html

Jindra Vavruška, OK1FOU, ok1fou@centrum.cz

Radioamatérské souvislosti

Radioamatér 5/2001 7

Konvertor z volného textu do ADIF
ADIF (Amateur radio Data Interchange Format) je populární formát pro pøedávání radioamatérských
deníkù. Existuje celá øada deníkových programù, které umí formát ADIF exportovat. Pro zasílání
deníkù z nìkterých závodù nebo pro úèely výmìny elektronických QSL se tento formát stále èastìji
používá. Naneštìstí je vìtšina deníkových programù napsána pro DOS nebo Windows, takže
uživatelé Linuxu mají smùlu (pøesnìji: mají to, co si pro Linux sami napsali).

Tøetí cesta, která
(údajnì) neexistuje
… Není pochyb o tom, že manicheiský svìt, svìt pro-
tikladù (nutící vás rozhodnout se, eventuálnì se
podrobit) by se dostal do pìkných nesnází, kdyby na
nìm žilo více takových, jako byl Franta Vokurka z rak-
ouské Kamenice. Utrpení mladého Franty - nebo• na
úvod bude chvíli øeè právì o nìm - vyvrcholilo
v okamžiku, kdy František, jako tøináctiletý gymna-
sista, stanul v mìstském parku pøed rozlehlým kvìti-
novým záhonem, zíraje na malou cedulku s nápisem:
Vstup na trávník zakázán. Poškození se trestá. Vyvolalo
to v nìm starý problém jeho posledních let, nebo•, jak
se zdálo, zase mu nìkdo dával jenom dvì možnosti

a obì byly nepøijatelné: Buï se ujistí, že je svobodný,
nepodlehne útlaku vrchnosti a podupe jí záhon, tím ale
riskuje, že bude dopaden; nebo to neudìlá. Ale už pøi
pouhé myšlence, že by mìl poslechnout takovou cha-
trnou ceduli, v nìm vzkypìla krev nad zbabìlým
podøízením se. Dlouho tam tak stál, nerozhodný,
bezradný, až mu náhle pøišlo na rozum nìco úplnì
jiného (možná proto, že ho do té doby nikdy nenapad-
lo prohlédnout si kvìtiny): Ty kytky jsou ale nádherné!

Zdá se vám tato historka, milí ètenáøi, banální?
Mohu vám k tomu øíci pouze tolik, že pro mladého
Vokurku banální nebyla. Toto prozøení se pøes nìj
pøelilo jako vlna mohutného pøíboje, která èlovìka
zvedne do výše a nese ho jako peøíèko. Najednou si
uvìdomil, že jeho dosavadní pohled na svìt mùže být
jiný. Já chci, aby záhon byl takový, jaký je; to já chci
tuto krásu; já jsem pro sebe zákonodárce a autorita,

opakoval si znovu a znovu. Zákaz na ceduli pro nìj v tu
chvíli ztratil význam; manicheiská léèka protikladù
(podøízení se nebo vzpoura) byla tatam. Samozøejmì,
že jeho povznesená nálada nemìla dlouhého trvání, ale
podstatné je, že se nìco zmìnilo, cítil, že v sobì má
cosi jako tichounkou melodii, vìtšinou tak tichou, že ji
skoro neslyšel, ale zároveò dost hlasitou ve chvílích,
kdy se mohlo zdát, že svìt znovu zabøedl do svého
„buï-anebo“. Když se napøíklad pozdìji uèil øídit auto,
vždycky se pøipásal bezpeènostním pásem, protože on
usoudil, že pøipásat se je rozumné opatøení zaruèující
mu bezpeènost. Když brzy na to vypukla v zemi
vášnivá debata o tom, zda má stát právo nutit obèany
používat bezpeènostní pásy, mohl mu být celý veøejný
spor naprosto ukradený. Jeho se to netýkalo…

úryvek z knihy Paula Watzlawicka 
„Všechno dobré je k nìèemu zlé“



Pasti pastièek
Øíká se tomu všelijak - past, pastièka, klíè, vidìli jsme
i pokus o popisnìjší názvy ovladaè èi manipulátor,
pokaždé však jde o ovládací prvek elektronického
telegrafního klíèe. Elektronický klíè neznamená pro
amatérského konstruktéra žádný problém: elektronika se
zlevòuje a zpøístupòuje amatérské práci a za pár stokorun
si mùžeme postavit vyspìlé zapojení. Dnes je standardem
konstrukce s mikroprocesory PIC, která dovoluje dílko
stále softwarovì vylepšovat a rozšiøovat o nové funkce.
Nechceme-li sami programovat, mùžeme si tøeba objed-
nat u K1EL (members.aol.com/k1el/index.html) napro-
gramovaný chip i s plošným spojem za $10 + poštovné
a získáme automat s pamìtmi a mnoha funkcemi. U mo-
derních transceiverù se klíè integrovaný do software øídící
logiky stává standardem, což je milé - zase na stole ubyla
jedna krabièka s kabely. Ale pastièka je èasto pastí
pøipravenou na tvùrce, který si vyhraje s obvodovým
øešením klíèe, avšak na to mechanické se mu nedostává
nástrojù.

Byla uèinìna øada pokusù o elektronická øešení na
principu optoelektronických, kapacitních, brumových
a jiných senzorù, posledním „hitem“ je adaptace poèí-
taèové myši. Žádné takové øešení se nedoèkalo
rozšíøení. Pøi vysílání potøebujeme pøesnì definované
a spolehlivé chování spínacích prvkù, potøebujeme
pastièku, jejíž zdvih a tuhost mùžeme nastavit podle
individuálních vlastností své ruky. To žádné elektronické
øešení nenabídlo, a jsme tak stále odkázáni na kon-
strukce mechanické. Výroba kvalitní pastièky vyžaduje
práci s vysokou pøesností a s použitím pøípravkù, takže
efektivní je jen výroba vìtší série. I když by v pomìrech
OK šlo o ideální artikl, zdejší malý trh neumožòuje
dostateèný odbyt, a pokusy o sériovou výrobu se
nesetkaly s valným zdarem. Ani dovozu se nedaøí: pøi
panujícím kursu koruny a celním a daòovém zatížení se
cena zvýší nad míru dostupnosti pro bìžného amatéra
v OK. Kvalitu tak u nás nahrazují improvisovaná øešení -
hodinová pera, cuprextit, èásti polarisovaných relé atp.,
která ale poskytují zase jen improvisované výsledky. Na
pásmu pak lze pod znaèkou OK slyšet lecjaké klíèování,
nejednou i od známých DX-manù.

Tento èlánek pøedstaví nìkolik výrobkù, které
mùžeme koupit pøi návštìvách v blízkém zahranièí, jaké
mnozí podnikáme služebnì èi turisticky. Pøedstavené
výrobky jsou vìtšinou známy z reklam, jenže reklamy
neumožòují si na výrobek „sáhnout“, a právì to je pro
koneènou volbu rozhodující. Prakticky vše, co popisu-
jeme, lze koupit èi objednat i u nás. Využijeme-li však
jako turisté možnosti dovézt zboží do urèité úhrnné hod-
noty (v souèasnosti 6.000,- Kè u cestujících nad 15
rokù, 3.000,- do 15 rokù) bez úhrady cla a DPH,
a využijeme-li i možnosti odpoètu danì z pøidané hod-
noty v zemi vývozu (Tax Free for Tourists), vyjde nás
nákup mnohem výhodnìji.

Popisujeme jen pastièky se dvìma pádly pro jam-
bické (squeezové) klíèování. Mnozí soudí, že je sqeeze
zbyteèný, že se nebudou znovu uèit klíèovat. Pravda, ti,
kdo ke všemu pøistupují systematicky, mohou jambické
klíèování trénovat od zaèátku: pro nì napsal výbornou
metodiku Borek, OK1RQ (J. Daneš a kol.: Amatérská
radiotechnika a elektronika, II. díl. Praha, 1986, str.
390). Jde ale o nìco jiného. Obvody jambického
automatu zahrnují pamìti pro teèku a pro èárku, a ty
v pøípadì znakù vyžadujících rychlé pøeklápìní pastièky

(K, R, C apod.) pomáhají i tìm, kdo jambicky neklíèují,
protože poskytují širší èasové tolerance pro tvorbu
znaèek. Máme-li jambický klíè i pastièku, èasem -
v bìžném provozu a bez tréninku - si zvykneme tole-
rance využívat, stanou se pro nás usnadnìním pøi
svižnìjším vysílání, a dalším postupem doby si navíc
„úplnì zadarmo“ osvojíme vysílat jambicky ty znaky,
u nichž je to výhodné. Klíè s dvoupádlovou pastièkou
tak nutnì neznamená nový trénink, a pøesto pøinese
usnadnìní a pohodlí pro nás líné. A klad druhý: princip
dvoupádlové pasti vyluèuje možnost „pøekmitnutí“, kdy
silnìjším úderem na jednopádlový systém mùžeme
vyvolat následné sepnutí opaèného, nechtìného prvku.
Z obou dùvodù patøí jednopádlová øešení minulosti
(pravda, mnozí myslí, že tam patøí celá telegrafie, ale to
už je zase téma pro jiný èlánek).

Jako první pøedstavíme nìmeckou pastièku ETM-SQ.
Kvalitu nejlépe postihnou slova „solidní nìmecký stan-
dard bìžné sériové výroby“ - nejde o špièku, nýbrž
o dobrý prùmìr, který naplní potøeby zaèáteèníka
i bìžného operátora. Koncepce a provedení ji pøedurèu-
jí pro lehèí a citlivìjší ruku, „pádnìjší“ ovládání vyvolává
vibrace pohyblivých prvkù. Šroubovací prvky jsou chro-
movány, základna a nosný úhelník chránìny šedým
lakem. Pohyblivé elementy z hliníkové slitiny jsou nese-
ny dvìma svislými, ve dvou bodech uloženými osami.
Umožòuje nastavení tuhosti i zdvihu pro každý prvek
samostatnì. Pastièka váží cca 700 g, díky ètyøem
plochým gumovým nožkám solidnì pøilne k desce stolu
bez velké snahy klouzat. Vzorek byl zakoupen v  prodej-
nì Elektronik Service Dathe (www.funktechnik-dathe.de)
v Bad Lausick u Lipska za 65 DEM, které pøedstavují
skvìlý pomìr výkon/cena. Pro radioamatéra z OK jde
o nákup dostupný a výhodný.

Další - americký Bencher BY-I - je asi nejznámìjší. Je
pro nìj typické uložení pohyblivého elementu na tøech
ocelových jehlách - týž princip užívají i pastièky
Vibroplex a další. U Benchera je hmatník pøipojen
k pohyblivému elementu proužkem plechu, který je dále
prodloužen a tvoøí i spínací kontakt. Plech je tenký a
sestava má tendenci se pøi energiètìjším stisku roz-
kmitávat, takže i tato pastièka vyžaduje jemnìjší ovládání
citlivou rukou. Provedení je ale kvalitní, prvky jsou
bohatì chromovány, výrobce na uživatele pamatuje
i imbusovým klíèkem pøichyceným naspodu základny,
jímž se nastavuje zdvih pastièky. Pastièka spoèívá na
tøech nožkách z gumy, která je tvrdá a proto ponìkud
ménì pøilnavá. Pro zaèáteèníka je cena Benchera
vysoká, adresátem je spíše aktivní radioamatér, který má
silnìjší motiv vydat o nìco vìtší èástku za osvìdèenou
kvalitu. Benchery nabízí vìtšina prodejen. V Rakousku
prodává základní provedení BY-I s chromovanými prvky
na èernì lakované základnì vídeòský Point
(www.point.at/) za 1.550 ATS, plnì chromované prove-
dení BY-II je za 1.790 ATS. Nakoupit mùžeme i v  bliž-
ším Linci ve velmi dobré a u nás ménì známé prodejnì
IGS Electronic.

Favoritem mnoha amatérù jsou britské pastièky
KENT, jejichž cena je srovnatelná s Bencherem, pøièemž
jsou vážným uchazeèem o oznaèení vynikající výrobek -
prvotøídní britská kvalita, výborné parametry a velmi
hezký vzhled. Robustní pohyblivé mosazné elementy,
které jsou souèasnì i spínacími kontakty, se otáèí na sil-
ných osách v kulièkových ložiscích, konstrukce je
fixována na solidní, èernì lakované základnì, která se
opírá o ètyøi gumové nožky. Pastièka je bohatì
dimensována a snese klíèování skuteènì rázné, i když je

samozøejmì nevyžaduje. Dovoluje nastavení tuhosti
i zdvihu pro každý prvek samostatnì, a lze ji stabilnì
seøídit i pro skuteèný QRQ provoz. Pro nìmecký trh má
výhradní zastoupení firma WiMo (www.wimo.com)
z Herxheimu (v blízkosti Karlsruhe), a prodává je za 212
DEM jako finální výrobek a za 169 DEM jako stavebnici.

Mezi evropskými výrobci jednoznaènì kraluje
Gerhard Shurr, DH2SAA, (www.schurr.de/indexx.html)
s vrcholným typem PROFI 2. Už jen vzhled je dokonalý:
perfektnì opracovaná mosaz chránìná jemným lakem
vyvolává uprostøed ostatní nabídky asociaci Rolls-
Royce. Nejprve nás napadne, že užít tu krásu k pouhému
vysílání je škoda, to bychom ale udìlali chybu.
U Schurra pochopíme, proè i triviálnímu výrobku, jako
je telegrafní klíè, teprve kusová výroba s hodináøskou
pøesností dodá dokonalé parametry. Polohy pohyb-
livých elementù jsou pøesnì definovány, pádlo se po
stisku rychle a jednoznaènì vrací do výchozí polohy, po
jakékoli tendenci k pružení èi vibracím ani památky:
pádla najdete pokaždé tam, kde je oèekáváte, což je zá-
kladem rychlého, pøesného a pohodlného klíèování pro
ruku jak jemnou, tak neohrabanou. Celek váží 1,4 kg,
základnu nesou tøi ploché nožky z mìkkého, dobøe pøil-
navého plastiku. Schurr PROFI 2 je vrcholem v nabídce
nejen evropské, èemuž odpovídá i cena: 364 DEM.
Distributorem je Klaus Gramowski, DL7NS, (e-mail:
dl7ns@t-online.de), cena zahrnuje i poštovné a balné
pøi dodávce poštou. Pøi osobním odbìru v Berlínì se
cena o poštovné sníží.

Jmenované pastièky podrobila zbìžnému testu pra-
covní skupina ÈRK pro sportovní telegrafii - testovali
OK2BFN, OK1CW, OK1WC a OK1AGA. Hodnocena byla
výhradnì funkènost, mimo diskusi zùstaly cena, vzhled,
povrchová úprava, odolnost i pøedpokládaná životnost.
Ihned byl odložen Bencher, u nìjž princip konstrukce
omezuje snadné pøevážení. Ostatní typy byly shledány
jako témìø srovnatelné, nejvíce sympatií získal KENT.

Pøehled není vyèerpávající. Z evropských nabídek se
chceme èasem vìnovat G4ZPY (website.lineone.
net/~g4zpy/). U mnoha obchodníkù se objevují španìl-
ské výrobky LTA - hezké a efektní, ale po pouhém vzetí
do ruky a pøiblížení k oèím už jen uchycení prvkù do zá-
kladny z mìkkého døeva nevyvolalo chu• je blíže zkoumat
(možná k naší škodì). Pro zájemce o nejvyšší kvalitu je
asi odpovìdí americký Hensley (www.qsl.net/n9bor
/hensley.htm), náklady zvýšené o dopravu pøes oceán ho
ale vyøazují z dosahu našich amatérù. 

Na Internetu najdeme øadu dalších nabídek.
Pozornosti doporuèujeme stránky americké firmy
Milestone Technologies (www.mtechnologies.com/),
kde asi zaujme nabídka pastièek z likvidovaných skladù
armády bývalého SSSR, a podivíme se, proè nám je
neumí nabídnout naši obchodníci. Vynikajícím zdrojem
evropských informací jsou stránky PA3BWK
(www.morsecode.dutch.nl/).

Když už jsme se smíøili s výdajem za pastièku na
vstupu zaøízení, podívejme se i na jeho výstup, konkrét-
nì nízkofrekvenèní. I zde se u nás nejèastìji improvisu-
je, a opìt ke škodì vìci. Poslech na reproduktor pøichází
v úvahu u silných signálù pøi místních spojeních, ale
v DX provozu a závodech nás pøíjem slabých signálù
utopených v šumu nutí vylouèit ruchy i ozvìny signálu
z místnosti, v níž vysíláme: tam jsme odkázáni na
sluchátka. Výrobkù pro poslech hudby je na trhu až nad-
bytek, my ale potøebujeme sluchátka pro poslech hovo-
rového spektra, pøípadnì i jen telegrafních signálù: pro
ten se naprosto nehodí cokoli, co nese oznaèení HiFi.
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Možnost a potøeba zlepšit selektivitu celého zaøízení také
vlastnostmi sluchátek je s požadavky normy HiFi v roz-
poru. Potlaèení zbytných kmitoètù je žádoucí i z dalších
dùvodù: u nejnižších kmitoètù proto, aby nás neohlušo-
valy a neunavovaly nárazy vyvolané T/R obvody trans-
ceiveru, u vyšších kmitoètù proto, aby nás nerušil
a neunavoval šum produkovaný MF, NF a detekèními
obvody. Sehnat na èeském trhu skuteèná telekomu-
nikaèní sluchátka je opravdu problém. Naši amatéøi
èasto používají tlumièe urèené k ochranì sluchu pøi
práci v hluèném prostøedí (tzv. „tichátka“) osazené
reproduktory do malých transistorových pøijímaèù nebo
sluchátkovými mìnièi pro telefonní pøístroje - obojí
mìnièe však mívají výraznì „presentní“ zvuk (zdùraznìní
úzkého oboru kmitoètù ve støedu nf spektra) a po delším
poslechu unavují.

Skuteèným øešením je opìt nákup profesionálního
výrobku, napøíklad sluchátek  KENWOOD HS-5. Jde
o monaurální sluchátka o impedanci 8 ohmù, která
umožòují pøipojení k vìtšinì transceiverù. Rozsah 300 -
4500 Hz eliminuje nežádoucí efekty obou okrajù nf
spektra, charakteristika uvnitø nepotlaèeného pásma je
pøimìøenì vyrovnaná a poskytuje poslech, který neunaví
ani po delší dobì. I telegrafní signály uslyšíme
pøirozenìji, a výhody resonance kolem 800 Hz, jakou
skýtají stará armádní sluchátka, doženeme filtry pøijí-
maèe i selektivitou vlastního sluchu. Mìnièe jsou nese-
ny dvìma kovovými oblouky obloženými umìlou kùží,
které lze rozevøít o asi 20°, výšku mìnièù lze nastavit
v rozmezí cca 6 cm - není problém pøizpùsobit sluchát-
ka každé bìžné hlavì. V balení najdeme dvojí výmìnné
náušníky, jedny z neporésní plastické hmoty, které lépe
eliminují hluk okolí, zpùsobují však po nedlouhé dobì
pocení ušních boltcù, druhé jsou z umìlohmotné
tkaniny, která je elastická a prodyšná, takže isolace od
okolních hlukù je o nìco horší, ale pokožka jakkoli netr-
pí tøeba ani ve 48 hodinovém závodì. Sluchátka nabízí
vídeòský Funk Technik Boeck za cca 1.200 ATS, v Bad
Lausick jsou k mání za 125 DEM. Opìt - pøi daném
kursu koruny jde o velký výdaj, až však prosedíme
hodiny u transceiveru s otlaèenými a upocenými ušními
boltci a s hlavou tøeštící z poslechu všelijakých nárazù,
skøípotù, šumù a pazvukù, nepøijde nám už tak neopod-
statnìný, a díky solidní konstrukci nám tato sluchátka
navíc urèitì poslouží velmi dlouho.

Pastí na kapsu contestmanù jsou náhlavní soupravy
firmy HEIL Sound (http://www.heilsound.com), tøeba
typický pøedstavitel její nabídky, souprava sluchátka -
mikrofon Pro Set 4. Jde o výrobek všestrannì vypiplaný
nejen k nejvyšší úèinnosti, ale i k prevenci únavy pøi
mnohahodinovém závodním nebo expedièním  provozu.
Souprava je z plastu, a proto velmi lehká (vytane ovšem
otázka životnosti). Snadno ji pøizpùsobíme myslitelným
tvarùm hlavy, náhlavní oblouk i náušníky jsou mìkce
obloženy. Náušníky nedoléhají na ušní boltce, nýbrž je
obkružují, takže ucho není tísnìno a pøesto je dokonale
isolováno od okolního hluku. Zvuk sluchátek je vyrov-
naný, horní okraj zvukového spektra je solidnì potlaèen,
dolní bohužel nikoli (to je stinná stránka výrobku).
Pozoruhodná je zejména mikrofonní vložka, která se str-
mostí 12 dB na oktávu potlaèuje vše pod 500 Hz a vše
nad 3.800 Hz s 10 dB zdùraznìním oblasti kolem 2100
Hz. Výsledkem je velice prùrazný zvuk ideální pro
závody a expedice. Konstrukce je navíc odolná proti
vlhkosti a umožòuje tak, aby mikrofon dlouhodobì
pøežil i pozici tìsnì pøed ústy operátora. Pro bìžný
provoz nabízí výrobce ještì další typ vložky se širší

a vyrovnanìjší charakteristikou. Šòùra soupravy je
zakonèena dvìma konektory jack, pro pøipojení ke
konkrétním typùm transceiverù jsou nabízeny rùzné
adaptéry (vìtšina tcvr ICOM vyžaduje mikrofonní
pøedzesilovaè, který je rovnìž v nabídce). Je pama-
továno na možnost vložení rozlièných obvodù k úpravì
zvuku do cesty signálu - oba mìnièe sluchátek jsou
vyvedeny samostatnì na stereofonním konektoru.
Soupravu najdeme tøeba v blízké prodejnì Vogtland
Funk v Oelsnitz pár kilometrù od Františkových Lázní.
Cena se mìní podle kursových pohybù euro/USD,
souèasná nabídka firmy WIMO je 355 DEM za soupravu,
a pokud nás zaujaly jen vlastnosti samotných mikrofon-
ních vložek, oba typy lze koupit po 92 DEM.

Zde popsané zboží nabízí i další prodejci, naše údaje
jsou uvedeny pro pøíklad. Ceny odpovídají okamžiku
nákupu vzorkù a jistì se èasem mìní. Jde o krámské
ceny zahrnující místní daò z pøidané hodnoty.

Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net
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Jako všude, tak i zde záleží na souèástkách. Otoèný
kondenzátor jest o kapacitì asi 200. Møížkový konden-
zátor jest normální velikosti, asi 180 - 250 cm.
Møížkový svod mùže býti fixní. Mnozí doporuèují
mìnitelný. Podstaveèek pod lampu má býti pérovaný
a antikapacitní, nechceme-li pøívody pøipájeti pøímo na
nožièky. Reostat volme o vìtším odporu, s pomalou
zmìnou, tedy buï moderní úhlový nebo s dolaïo-
vaèem. Výhodu vìtšího vydání, tím zpùsobeného,
poznáme na výkonnosti a snadnosti vyladìní.

Jedinou nevýhodou tohoto pøijímaèe jest trojitý
odklápìè. Obyèejný typ, který byl dosud užíván, nedo-
voluje dobré vyladìní reakce a dražší typy užívají
ozubených koleèek, což má vliv na cívky (pùsobí zde
blízkost železa). 

Anténní cívka má 4 závity. Møížková cívka pro 20m,
pro 30-40 m 8 a pro rozsah od 60m výše 14 závitù.
Reakèní cívky jsou dvì 5 a 8 závitù.

Mezi +40 a -40 volt zapneme 1000 ohm fixní kon-
densátor.

Ladìní jest jednoduché. Po vyžhavìní lampy pøi-
blížíme reakèní cívku k møížkové, až nasadí kmity.
Tìsnì pøed místem, kde kmity ustanou, jest nejsilnìjší
pøíjem. Lampa musí kmitati po celé škále ladícího kon-
densátoru. Kdyby na nìkterém místì vynechávala,
musíme oddáliti anténní cívku. 

Anodové napìtí nebývá veliké. Staèí mnohdy 15-20
volt, normálnì 30-40 volt.

Udané schéma dává pøi správné konstrukci a dobré
obsluze výborné výsledky i ve vlnovém rozsahu pod
20 metry. Otoèný kondensátor musí míti pøi
vysunutých deskách minimální kapacitu. Otoèná èást
jest pøipojena k uzemnìní, abychom zabránili vlivu
kapacity ruky.

Zde jest nutno upozorniti na nevýhodu Bourneova
pøístroje. I pøi uzemnìném rotoru jest vliv ruky
obsluhující tak znaèný, že dobré vyladìní není možné.

Proto jest nutno nìjakým zpùsobem vzdáliti ruku od
rotoru. Amatéøi si pomáhají ebonitovými tyèinkami asi
15-20 cm dlouhými. 

Cívky odklápíme trojitým cívkovým stojánkem se
dvìma sklopnými podstavci. Zrovna tak jako u kon-
densátoru naklápí se anténní a zpìtnovazební cívka
pomocí dlouhých ebonitových tyèinek. Velikosti cívek
jsem udal takové, jakých jsem užíval své doby ve svém
pøijímaèi. Pøesnou velikost pro urèitou vlnovou délku
není možno udati, ježto každý má jiné souèástky a tím
se zmìní vnitøní pomìry samoindukce a kapacity.
Proto udané velièiny možno užíti jako vodítka. Cívka
zpìtné vazby má míti pro krátké vlny dvojnásobný
poèet závitù jako cívka ladící. Nìkdy dostaèí o nìco
ménì závitù. Podstaveèek pod lampu má býti nejlepší
jakosti. 

Stanice se pøi ladìní ohlásí známým hvizdem.
V tomto okamžiku oddálíme reakèní cívku tak daleko,
až lampa pøestane kmitati a novým pøibližováním sílu
zvuku v telefonu zesílíme. Doladìní provedeme anten-
ní cívkou a žhavícím reostatem. Neužívejme proto
èlánkù suchých nebo pod., nýbrž vždycky akumulá-
torù. Chráníme si tím lampy a zajistíme dobrý výkon.
V jiném pøípadì se vystavujeme nebezpeèí pøežhavìní. 

Z knihy Pøijimaèe pro krátké vlny 1928 
vybral Milan Leistner, OK1ZML

Z historických pramenù:
Jak se zaèínalo… Bourneùv pøijímaè na krátké vlny
Bourneùv pøijímaè jest nejjednodušším typem krátkovlnného pøijímaèe. Nejvìtšího rozšíøení
dosáhl ve Francii. Jest to normální reakèní pøístroj, takový jaký se užívá pøi rozhlasových
vlnových délkách. Zrovna tak, jak se osvìdèil na vlnách dlouhých a rozhlasových, tak dává
výborné výsledky i pøi vlnách krátkých.

Soukromá inzerce
Prodám PA pro KV Ameritron AL-800H: >1500 W pøi
buzení 50-60 W, 2x 3CX800A7, 160-10m, napájení 90-
250 V, øada ochran, vestavìná dvouruèièková mìøidla
(kromì základních údajù i výkon a PSV), kompaktní
rozmìry (š36 x h44 x v21 cm). Obrázek a podrobnosti na
http://www.ameritron.com/ameritron/products.php?pro-
did=AL-800H. Cena nového v USA 2495 USD, prodám za
1250 USD (49000 Kè). Martin Huml, e-mail:
huml@tcc.cz, tel. (02) 96400 610.
Prodám 2 ks R-105M, elektronky GK-71 (3 ks), GU-64
(1 ks), GU-74 (1 ks), GU-81 (2 ks), patice na GU-50, Rx
NDR 1-15 MHz + TX SSB bez schematu, sluch. spr. Tesla
s mike, trafo z Tøince 1000 V, C - 6x 40 pF, 2x 400 pF atd,
nìkteré mìø. pøístroje z letadel typu IL, GP ant. od
OK1DLA 3,5 - 28 MHz vèetnì WARC, promítaèku 8 mm,
psací stroj s klávesnicí NDR bezvadný, GDO UA výroby
tranzistorový, klíè RM, cena dohodou. Po 18. hod. na tlf.
(02) 6875304.



Každý stát má vedle svého oficiálního politického názvu
rovnìž oficiální zkrácený geografický název. Tento název
je vìtšinou jednoslovný. Ze 188 státù svìta jich 25 má
geografický název dvouslovný. Vìtšinou jsou to státy
v Africe, pak ostrovní státy Karibské oblasti a Pacifiku.
Z vyspìlých státù jsou to jen Spojené státy (lidé však
u nás i v USA øíkají Amerika a myslí tím USA - to je tzv.
neoficiální geografický název; podobnì jako je jím
nesprávnì Anglie, jinak Británie pro Spojené Království,
Velká Británie èi Spojené království, dále Nový Zéland
a Jihoafrická republika).

Seznam politických a geografických názvù státù svìta
najdeme napøíklad ve zvláštním dokumentu „Jména
státù a jejich územních èástí - Names of States and their
Territorial Parts“, který naposledy vydal Èeský úøad
zemìmìøický a katastrální v roce 1993. V úvodu této
publikace se píše, že jejím úèelem je „...poskytnout
široké veøejnosti odbornì stanovená, standardizovaná
jména státù a jejich územních èástí. Standardizovaná
geografická jména musí odpovídat stanoviskùm jed-
notlivých státù k pojmenování vlastního státu a jeho
územních èástí, stanoviskùm zahranièní politiky Èeské
republiky, pravidlùm èeského pravopisu a zásadám pro
tvorbu geografických jmen vypracovaných
Názvoslovnou komisí pøi Èeském úøadì zemìmìøickém
a katastrálním...“. Dále se v nìm konstatuje, že seznam
„Byl zpracován a upraven v souladu s rezolucí è. 4 I.
konference OSN o standardizaci geografického
názvosloví (Ženeva 1967) a s rezolucí è. 2 III. konference
OSN o standardizaci geografického názvosloví (Atény
1977). Používání standardizovaných jmen státù a jejich
územních èástí se doporuèuje všem uživatelùm
geografických jmen.“ (Seznam 1993)

Zmínìný úøad a jeho Názvoslovná komise v dohodì
s Ministerstvem zahranièí ÈR a po dùkladných
jazykových expertízách zaøadil na jaøe roku 1993 do uve-
deného seznamu jednoslovný geografický název Èeské
republiky „Èesko“ s jeho cizojazyènými variantami
Czechia (angl.), Tchéquie (franc.), Chequia (špan.),
Tschechien (nìm.) a Èechija (rus.). Bylo nutné spìchat,
svìt se ptal, jak se bude nový stát zkrácenì jmenovat. Již
3. ledna 1993 tehdejší ministr zahranièí Èeské republiky
J. Zielenec pro významný americký list N.Y. Herald
Tribune uvedl, že nový stát se bude anglicky jmenovat
Czechlands nebo spíše Czechia.

Proè byl zvolen právì název Èesko? Jde totiž o název
ústrojný, vytvoøený podle všech jazykovìdných pravidel,
kde základem je název vìtšinového národa, který obývá
území daného státu - jež se ovšem v dìjinách èasto
mìnilo. Stejnì jako u názvù Nìmecko, Polsko,
Slovensko, Rusko, Maïarsko, Rakousko apod. tyto
geografické názvy èeština odvozuje vždy podle jména

vìtšinového národa a jeho adjektiva (Slovák - slovenský
- Slovensko, Polák - polský - Polsko, Nìmec - nìmecký
- Nìmecko, Rakušan - rakouský - Rakousko apod.),
tudíž v pøípadì Èeské republiky i Èech - èeský - Èesko.
Nejde tu navíc o žádný novotvar. Jde o pojem známý již
od konce 18. století, ale do federalizace Èeskosloven-
ska v roce 1968, tj. i vzniku Èeské (socialistické) repu-
bliky, vcelku nepotøebný. Je vhodný pro všechna his-
torická období a užiteèný ve všech ústních i písemných
projevech neformálního charakteru. Ministerstvo
zahranièí již v únoru 1993 informovalo o nìm všechny
èeské zahranièní mise s tím, aby partnerským orgánùm
doporuèovaly výše uvedené cizojazyèné mutace názvu
Èesko.

Ovšem, jinému státu ani obèanovi Èeské republiky
nelze „nové“ nevžité slovo, zde jednoslovný název jeho
nového státu, vnucovat, ani jeho používání dokonce
naøizovat. To je možné jen v pøípadì názvu politického,
stanoveného ústavou. Na zkrácený název si musí zvyk-
nout. A zvykne si jedinì tehdy, když jej slýchá a ète
v médiích, od politikù a pøedevším ve škole. V ní potom
pøedevším v hodinách zemìpisu, najde jej v uèebnicích
i na mapách. Nic naplat, že pojem Èesko byl kodifikován
ve Slovníku spisovné èeštiny, že jeho nìmecká mutace
Tschechien je jako zkrácená verze názvu Tschechische
republik uvedena v posledním vydání normotvorného
Dudendeutsch Wörterbuch, že ji najdeme ve slovnících
spisovného jazyka jiných národù, dokonce i irštiny.

V dùsledku všeobecné laxnosti politikù, médií, uèitelù
a geografù vývoj po roce 1993 spìl k tomu, že se
v médiích stále více zaèal používat jako synonymum poli-
tického názvu Èeská republika název Èechy, což je poli-
tický, geografický a historický nesmysl (viz Jeleèek, Rubín
1998). Reakcí na tuto situaci mj. bylo i založení obèanské
iniciativy Czechia v Brnì v roce 1997, jejímž cílem je
propagovat název Èesko. Jinak ve všech proslovech vlád-
ly názvy „Èeská republika“ nebo zkratka „ÈR“.

Témìø úplná ignorance a pøedevším dosud trvající
laxnost panuje zde u našich sportovních organizací.
Pøipomenu napø. olympiádu v Japonsku a dresy našich
hokejistù. Jak se mìla miliarda divákù pøesvìdèit, že
vskutku nìjaká Èeská republika èi èeský stát existuje,
když naši hráèi na dresech mìli napsáno, že jsou
„Czech“? Že tudíž každý hrál za sebe coby Èecha, že
národní tým reprezentuje sebe, nikoliv náš stát. Nebo
jiní mají na dresech „Czech team“ - tím je však i mužstvo
Sokola Horní Dolní na zahranièním zájezdì. Pak si nás
budou plést s Jugoslávií ještì 100 let. Ještì nikdy jsem
neslyšel ani neèetl, že Finská republika porazila v hoke-
ji Švédské království èi Slovenskou republiku. Mnohým
se však zcela patøièným jeví spojení, že Èeská republika
porazila Finsko, èi Slovensko.

Ale snad se „blýská na èasy“. Na mistrovství svìta
v atletice v Seville mìli naši sportovci na dresech aspoò
malými písmeny „Czech Republic“. Kratší název Czechia
by mohl být ovšem vìtší a tím i èitelnìjší. Potøeba jed-
noslovného, zkráceného názvu je obzvláštì naléhavá
v ekonomice obecnì a v zahranièním obchodì zvláštì
v pøípadì znaèky: „Made in Czechia“.

Obdobné je to ve sféøe byznysu, kde struèná a jasná
obchodní znaèka má znaènou hodnotu. Témìø se
nepoužívá ani Made in Czechia, nahrazovaná Czech
made (znìjící jako „èeský šmejd“, Britùm pak „šach-
mat“) èi neobvyklé Made in (nebo Product of) Czech
Republic. Vidìli jste nìkdy výrobky oznaèené Made in
Federal Republic of Germany nebo Made in Kingdom of
Sweden?

Èeská pošta nahlásila do pøíslušného mezinárodního
registru, že na známkách budeme mít „Èeská republika“,
když døíve se používal u bývalé federace název
„Èeskoslovensko“. Používat druhý zkrácený název prý
není možné. Jsou však státy, které tak èiní. Napøíklad
Francie.

Naši politici jsou v obcházení tohoto názvu obzvláštì
vynalézaví. Užívají, když ne ve všech souvislostech
a pøíležitostech název Èeská republika, hlavnì pojmy
jako: „tato zemì“ (nejvíce je slyšet od poslancù a sená-
torù) nebo dokonce „èeská kotlina“ (a co „moravské
úvaly?“, ptám se). Jako mnohým novináøùm je jim
lhostejné, že zámìrné vynechávání èi tabuizování
kteréhokoli spisovného slova (tedy i odborného názvu
„Èesko“) znamená ochuzování mateøského jazyka.
Našim podnikatelùm se zøejmì líbí patvary, jako napø.
název spoleèné firem ÈSA a Boeing „Boeing èeská, a.s.“
(zøejmì polopøeklad Boeing Czech) - proè ne „Boeing
Czechia“?

V již témìø ztraceném zápase jazykovìdcù o užívání
názvu Èesko pøispìchala na pomoc obec èeských
geografù, historikù a jiných specialistù a kulturních pra-
covníkù. Èeská geografická spoleènost uspoøádala totiž
29. ledna 1998 v budovì pøírodovìdecké fakulty UK
vìdecké zasedání, na které pozvala všechna rozhodující
èeská média. Na zasedání bylo prezentováno
„Stanovisko geografù, jazykovìdcù, historikù a pracov-
níkù dalších vìdních oborù k otázce oficiálního jed-
noslovného geografického názvu pro Èeskou republiku“
(dále „Stanovisko“), shrnující všechny podstatné
odborné i jiné argumenty pro užívání jména Èesko.

Výsledkem jednání bylo koneèné znìní Stanoviska,
které bylo s rùznými podpùrnými materiály, vèetnì pøí-
slušné stránky z výše uvedeného seznamu jmen státù,
zasláno všem hlavním pøedstavitelùm státu vèetnì prezi-
denta V. Havla, ministerstvùm, Èeskému olympijskému
výboru, hlavním médiím atd. Více o jednání srov.
Chromý 1998. Výtahy z tohoto stanoviska byly mj.
zveøejnìny v tisku, a to dokonce i zahranièním - tøeba
v Amerických listech našich krajanù v USA.

Zasedání mìlo mediální ohlas, následovalo vystou-
pení jednoho z organizátorù v Èeské televizi, nìkolik
besed v rozhlase, obsáhlejší informace pøinesly hlavnì
v Lidové noviny, MF Dnes a Hospodáøské noviny.
Ministerstvo zahranièních vìcí opìt zaslalo Stanovisko
èeským zastupitelským úøadùm s tím, aby pøíslušné
jinojazyèné mutace názvu Èesko doporuèovaly pøí-
slušným orgánùm státu, v nìmž pùsobí. 

Pokraèování pøíštì.

Leoš Jeleèek, Klaudyan è. 2, 1. 4. 2000: www.volny.cz/klaudyan/
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Ke geografickému názvu Èeské republiky „Èesko“
Každý vìdní obor si vytváøí a užívá svùj pøesný a zpravidla jednoznaènì definovaný pojmový aparát,
bez nìhož nemùže fungovat a rozvíjet se. V pøípadì geografie do tohoto aparátu náležejí
i geografická jména rùzných geografických objektù, v našem pøípadì státù. Geografické názvy
státù geografie využívá pro jejich struènost a výstižnost jak na mapách, tak ve psaných projevech,
kde nejvíce vynikne jejich praktiènost zejména v tabulkách. Dalo by se oèekávat, že èeští
geografové budou aspoò ve svých písemných projevech v pøípadì Èeské republiky užívat také její
oficiální geografický název Èesko, v cizojazyèných pracích jeho jinojazyèné mutace (viz dále). Jak
jinak se užívání geografického názvu nového státu mùže v domácím i cizím jazyce vžít? Až donedáv-
na tomu tak témìø nebylo. Geografové i v tabulkách, kde se v pøípadì ostatních státù výhradnì
užívají jejich geografické názvy, soustavnì užívali politický název Èeská republika, èi zkratku
„ÈR“, jinde si vypomáhali historickým pojmem èeské zemì, nìkdy s velkým „È“.
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Packet radio - 4
Jak jsem v minulém díle slíbil, budeme se dnes podrob-
nìji zabývat nódem a pøíkazy k jeho ovládání. Minule
jsem Vám struènì ukázal základní pøíkazy a jejich vý-
znam, nyní si povíme nìco víc o jejich praktickém využití.

Pomìrnì èasto vyvolává problémy úèelné a efektivní
používání pøíkazu CONNECT - C <znaèka> èi C <znaèka>
<port>. Jak jsem se již zmínil, tímto pøíkazem se mùžeme
pøipojit na jakýkoliv prvek v PR síti, a• se už jedná
o uživatele nebo o další nód, BBS, DXCLUSTER nebo
GATEWAY. Stále se však pøesvìdèuji, že uživatelé
nechápou použití tohoto pøíkazu nebo ho špatnì aplikují.

Pro další výklad si vysvìtlíme nìkteré pojmy
a zaèneme u pojmu PORT. Už víte, že nódy mají mezi
sebou utvoøené linky, dále mají také uživatelské vstupy.
Na každém nódu jsou porty, každý port pøedstavuje buï
jednu linku èi jeden uživatelský vstup. Zadáme-li tedy
pøíkaz pro spojení na DANÉM portu, voláme stanici na
DANÉ lince èi useru. Vypadá to asi až pøíliš moc složitì,
na konci si vše budeme demonstrovat na pøíkladu.

Dalším pojmem je AUTOROUTER, který se pojí
s pojmem DIGISTABULKA. O co se jedná? Pøedstavme
si dva nódy, které mají mezi sebou linku. Tato linka je
spojuje a umožòuje uživatelùm jednoho nódu pøistupo-
vat na druhý a naopak. To je ale jen jedna její funkce.
Nódy si kromì toho posílají po lince digistabulky -
údaje o dostupných nódech v síti a o èasech, které jsou
potøebné k navázání spojení s nimi (uvádìjí se ve
stovkách milisekund). Tyto digistabulky neustále putují
mezi nódy a nepøetržitì se obnovují. Máme-li tedy dva
nódy OK0XYZ a OK0ZZZ spojeny linkou, budou mezi
tìmito nódy putovat digistabulky, které budou zahrnovat
OK0XYZ a OK0ZZZ (velmi zjednodušenì øeèeno). A od
digistabulek se dostáváme k pojmu autorouter.
Autorouter je souèástí softwaru nódu, vede pøehled
o digistabulkách a poslouchá žádosti uživatelù. Pošle-li
nìkdo nódu pøíkaz C OK0XYZ (upozoròuji na fakt, že zde
není parametr <port>), autorouter se podívá do digista-
bulek a nalezne-li tam záznam OK0XYZ, pak vás auto-
maticky spojí.

Na autorouter se váže také použití pøíkazu D OK0XYZ >.
Ten Vám vypíše pøesnou cestu, kterou paketovou sítí
projdete, než dosáhnete cíle OK0XYZ (pokud je momen-
tálnì vzhledem ke stavu sítì dostupný). Pozor, pokud
pošlete nódu pøíkaz D bez parametru (bez oznaèení
„cíle“), dostanete postupnì seznam všech nódù, na které
zná váš nód cestu; ten mùže být i velmi rozsáhlý a jeho
odeslání mùže omezit prostupnost useru pro další
uživatele.

Vra•me se teï k pøíkazu connect. Pøíkaz C <znaèka>
má ZCELA stejný význam jako pøíkaz C <znaèka>
<port>, jen je zadán bez parametru <port>. Víme již, že
když se chceme spojit pøíkazem C <znaèka> bez para-
metru portu, necháváme veškerou práci na autorouteru.
Jenže pozor: autorouter je schopen vyhledat koncovou
stanici pouze tehdy, je-li obsažena v digistabulkách.
A tam jsou jen prvky PR sítì - nikoliv uživatelé. Jak je
možné, že Vám to funguje i pro pøipojení na Vašeho
kamaráda - uživatele? Nód totiž používá pro moni-
torování provozu ještì další zdroj informací, tzv. MH list,
seznam naposledy slyšených stanic (v MH listu je vždy
zanesena znaèka, èíslo portu a èas, kdy byla stanice
slyšena naposledy). V uvedeném pøípadu se uplatní ta-
bulka priorit volání nódu PC Flexnet:
1. Spojení s èíslem portu

2. Autorouter
3. MH list.

Co to znamená? Dáme-li pøíkaz „C OK1CNN 5“, volá
nód stanici OK1CNN na portu èíslo 5. Tak donutíme
nód, aby volal danou stanici na daném portu. Funguje
to, protože spojení s èíslem portu má vyšší prioritu než
ostatní postupy a nód proto autorouter ani nepoužije.
Dáme-li pøíkaz „C OK1CNN“, pak nód neprovede krok
s prioritou 1 a pøistoupí k bodu 2, tedy podívá se nejprve
do autorouteru. Tam odpovídající záznam nenajde,
protože autorouter využívající digis zná jen záznamy o
prvcích PR sítì, mezi kterými OK1CNN není. Nód tedy
podle priority pokraèuje krokem 3 a prohledá MH list.
Tam nód záznam najde. Øekne si: Naposledy jsem slyšel
stanici OK1CNN na portu 1 pøed 5 hodinami, budu jí
tedy volat na portu èíslo 1. A stanici OK1CNN zaène na
portu èíslo 1 volat. Je to pøesnì to samé, jako kdyby-
chom dali pøíkaz „C OK1CNN 1“, jen s tím rozdílem, že
nód musel projít cestou vyhledávání a zkoumání.

Protože máte asi trochu zamotanou hlavu, budeme si
vše demonstrovat na pøíkladu. Jako znaèku nódu budu
používat OK0NCC, jako svou znaèku OK1CNN a jako
znaèku kamaráda, kterého volám, napø. OK1IMJ. Pro
pøipojení na nód zadám pøíkaz „C OK0NCC“ .

Je-li vše v poøádku, dostanu od nódu odpovìï (tzv.
connect text)
*** CONNECTED to OK0NCC
PC/FlexNet V3.3g  Cukrak  *  loc. JN79EW  *  430 m.n.m.
Sponzor: HCS komunikacni systemy, Na Sabatce 4,
Praha 4
Users 1k2: 144.8875 Mc/s AFSK - NBFM, 433.725
Mc/s AFSK
4k8: 438.225 -7.6 Mc/s FSK 9k6: 438.375 -7.6 Mc/s
G3RUH
(M)istni BBS OK0PCC, OK0NCC-8 bez forwardu, vice
(I)nfo
=Se  svymi  99%  pokryti  ma  OK0NCC  nejlepsi  signal=
=SIROKO - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - DALEKO=

Po pøipojení k nódu si pøíkazem „L“ vypíšu seznam
jeho linek a userù a nód mi pošle následující:
UHF4K8 P0
UHF9K6 P1
UHF1K2 P2
VHF1K2 P3
OK0NCC 10-10 1/1 P4
OK0PCC 0-15 1 P5 @
OK0NCC 8-8 1 P5 @
OK0NCC 5-5 1 P15 -

Z tohoto výpisu je krásnì vidìt, že napøíklad user
UHF9K6 je port 1, user VHF1K2 je pak port 3.

Teï zkusíme funkci autorouteru. Pokusíme se zjistit
dostupnou cestu na nód OK0ND - Ještìdka. To
provedeme pøíkazem „D OK0ND >“ .
Odpovìï bude
*** OK0ND (0-9) T=19
*** route: OK0NCC (1) OK0NCC-10 OK0ND
=>
*** route: OK0NCC OK0NCC-10 (18) OK0ND

Z tohoto výpisu je vidìt že èas potøebný k vytvoøení
spojení na nód OK0ND z OK0NCC je 19 stovek
milisekund, tedy 1900 ms, což je 1,9 sekundy. Z výpisu
je dále vidìt, kudy se na OK0ND dostáváme: Z OK0NCC
jdeme do OK0NCC-10 a z OK0NCC-10 pøímo do
OK0ND - z OK0NCC-10 je na OK0ND pøímá linka.

Zkusíme se pøesvìdèit o tom, že uživatelé PR sítì
v digistabulkách nejsou; dáme pøíkaz „D OK1CNN“ a
odpovìï bude

*** no route to OK1CNN .
Nód mi právì vynadal, protože cestu k nódu OK1CNN

nezná (pøestože jsem na OK0NCC pøipojen - je tøeba si
uvìdomit že nejsem nód, ale UŽIVATEL).

Dále se budu chtít pøipojit na svého kamaráda
Tomáše, OK1IMJ. Pokud bych dal pøíkaz „C OK1IMJ“,
nód by ho volal na tom portu, kde ho slyšel naposled.
Podívejme se tedy nejprve, kde a kdy slyšel nód
Tomáše, a to tak, že odešleme pøíkaz „MH“ . Reakce
nódu bude
1h,24m P0  OK1IMJ-15    1h,25m P0  OK1AEU-15
1h,25m P0  OK1IMJ-14

Z výpisu vidíme, že nód Tomáše slyšel naposled pøed
1 hodinou a 24 minutami na portu èíslo 0 - podle
výpisu, který jsme si pøedtím pøíkazem „L“ vytvoøili, to
odpovídá useru UHF4K8. Zkusme tedy Tomáše zavolat,
pøestože víme, že na nódu pøipojen není. Zavoláme-li ho
pøíkazem „C OK1IMJ“ (bez udání portu), víme, že nód ho
bude automaticky volat na portu 0 - useru UHF4K8.
Dostaneme odpovìï
link setup...
a po chvíli ještì
*** can´t route .

Vidíme, že nód zaèal Tomáše volat, což nám oznámil
textem link setup… Volal a volal a volal a po deseti
neúspìšných pokusech nám oznámil, že se nemùže
dovolat (can´t route). Z toho mùžeme už jen usoudit, že
Tomáš má vypnutý poèítaè.

Tak to je pro dnešní díl opìt vše. Tìším se na brzkou
shledanou.

Vašek Henzl, OK1CNN, ok1cnn@volny.cz

Soukromá inzerce
Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná spojovací zaøízení.
Dále díly, elky, knoflíky, pøevody, mìøidla 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.
Prodám elektronky pro PA-GU43b - nové s rodným lis-
tem (po 1300 Kè), patice pro GU81-(100 Kè), vakuové ladicí
kondenzátory 1K5/25kV (500 Kè), 50pF/10KV (300 Kè), C-
trimry JOHANSON zlacenné Q-5000 (po 50 Kè), nová GU69
- pøímá náhrada za GU74 (800 Kè), sada krystalù pro R-250
(300 Kè), nové RE025XA s paticí - keram. komínem (200,
250 Kè). Tel. 0607 727668.
Koupím: GU50 a sokly, pøepínaè a C z pí-èl. RM31, pí-èl.
RM31. Z. Puchinger, OK2HBR, tel. 068/5314894.
Prodám na PA-DL9AH elektrolytické kondenzátory TESLA
typ TE-927 680M/160V po 25 Kè,-. Tel. 0607 727668.
Prodám vojenský trojboký výsuvný stožár s mecha-
nickým rotátorem, složený 5,5 m, vysunutý 15 m, váha 150-
200 kg, cena 9500 Kè. Tel. 02/67712309.
Prodám èítaè ELIOT 30/300 MHz - 900.- Kè, osciloskop
CT94 - 1700.- Kè, milivoltmetr BM 579 - nový, 1700.- Kè,
mìøiè PSV II - 350.- Kè, GP anténu 144 MHz - 300.- Kè. Tel.:
02/4140 4178 nebo e-mail: 704nu@quick.cz.
Prodám antény: Y23RD na 144 MHz, 6 el, délka 2,5 m;
PA0MS na 144 MHz,10 el, 5 m; DL6WU na 432 MHz,19 el,
4 m; G3JVL na 1,3 GHz, 27 el, 2,5 m; elektronky RD 300S -
3ks, RE 400F - 1ks, RE 1000F - 2ks a SRS 457 - 2ks. Tel
067-45110 veèer nebo jaroslavdufka@seznam.cz.
Koupím èeskou servisní dokumentaci k osciloskopu
S1-94. 0777 93 09 49.



Spoleènými silami pøi mapování terénu v uvažované
oblasti a pomocí internetu jsme mìli bìhem krátké doby
vybráno nìkolik stanoviš•, která by pøicházela v úvahu.
I z hlediska nepøíliš velké aktivity amatérù na VKV jsme
se rozhodli pro Lucembursko.

Myšlenka radioamatérské aktivity a úèasti v nìkterém
VKV závodì z LX následnì zaujala i další èleny radio-
klubu - Luïka OK1UKO, Petra OK1DPQ, Luïka OK1TDX,
Honzu OK1DPU a Míru OK1NG. Velkou inspirací nám
byla podobná akce organizovaná kolektivem OL5T v roce
1995. Požádal jsem Honzu OK1QM, úèastníka této akce,
o informace a zkušenosti, které mi ochotnì pøedal pøi
osobním setkání.

Termín úèasti v závodì z LX byl stanoven v prvním
kole pøíprav na Den rekordù v záøí 2000. Po kvìtnovém II.
Subregionálním závodì jsme tomuto termínu podøídili
pøípravu techniky, vyøízení koncese pro klubovou stanici
a zajištìní ubytování. Oèekávaný výjezd do LX v pláno-
vaném termínu nakonec pár dní pøed odjezdem ztrosko-
tal. Mimo uzemí OK bohužel neplatí obdobný systém

pøidìlování kót pro úèast v závodech na VKV a s tímto
rizikem je tøeba pøi podobných akcích poèítat. Stalo se, že
s uvažovaným QTH v LX mìl pro uvedený termín stejný
zámìr kolektiv ON radioamatérù a nezbývalo, než celou
akci odvolat, protože na vyjasnìní èi pøípadnou domluvu
spoleèné úèasti v závodì zbývalo velmi málo èasu. Den
rekordù 2000 se tedy pro nás odehrál z osvìdèené kóty
v Krušných Horách. Tradiènì nám pøálo do závodu velmi
typické „krušné“, již podzimní poèasí, ale pobyt na kótì
jsme pøežili relativnì blízko od našich domovù a po
skonèení závodu, s poètem 643 QSO z JO60TP, z nás
opadlo zklamání z nezdaru plánované zahranièní akce.

Myšlenka úèasti v závodì z LX nás však provázela
i nadále a tak jsme si øekli, že se ji pokusíme pøipravit
v následujícím roce. Pro vìtší pravdìpodobnost lepšího
poèasí jsme tentokrát zvolili termín v dobì PD 2001. Po
II. Subregioálním závodì jsme - opìt s pøedstihem - vše
podøídili pøípravì. Pøestože jsme v prùbìžném poøadí
pøed PD figurovali v celkovém hodnocení MÈR na VKV
na 7. místì, neodradila nás ani skuteènost bodové ztráty
za neúèast v PD 2001 z území OK.

Pøi pøípravì nám velmi pomohl náš kamarád Theo
PA1TK, který nám poskytl díky svým znalostem o oblasti
LX mnoho informací ohlednì výbìru vhodného QTH.
Dìkujeme též Jackovi LX1JX, který nám sehnal potøebné
kontakty pro korespondenci. Písemná žádost o koncesi
pro kolektivní znaèku na pøíslušný telekomunikaèní úøad
v LX byla vyøízena obratem. Termín odjezdu jsme zvolili
s ohledem na probíhající svátky na ètvrtek 5. 7. 2001.
Pøedpokládali jsme pøíjezd do LX ve veèerních hodinách
a do vlastního závodu tak zbývalo relativnì dost èasu na
vybudování pracoviš• na vysílání. V porovnání
s pøípravou v loòském roce jsme uvažovali i s provozem
v pásmu 432 MHz, 1296 MHz a jako doplòkovou aktivitu
i provoz na KV a 50 MHz. Tak jak se jednotlivé vìci kupi-
ly, zaèali jsme mít obavy, že vlastní pøepravu materiálu
poøídíme pøinejmenším nákladním vozem. Týden pøed
odjezdem jsme provedli zkoušku nakládky a vykládky
materiálu; vše dopadlo dobøe a odpovídalo našemu
pùvodnímu zámìru použít pro pøepravu dvì osobní auta a
vozík s užiteènou hmotností do 450kg.

Jako zaøízení pro pracovištì v pásmo 2 m jsme vezli
TS-790E + MGF1302 + PA 2x GI7BT, to všechno ve spo-
jení s 17el. Msqr anténou s výsuvným stožárem 15 m.
Pro pracovištì v pásmu 70 cm opìt TS790E + MGF1302
+ PA DAIWA LA4130 ve spojení s 23 el. yagi TONNA
F9FT. Pásmo 23 cm bylo spoleèné s pásmem 70 cm a
taktéž i budiè se signálem do 55 el. yagi TONNA F9FT,
vše opìt na výsuvném stožáru cca 15 m nad zemí. KV
pracovištì bylo vybaveno FT-847, která zároveò sloužila
jako náhradní zaøízení pro 2 m a 70 cm; jako anténa byl
s vynikajícími výsledky použit vertikál 10 m spolu s MFJ
pøizpùsobovacím anténním tunerem. Na jednom ze
stožárù bylo zavìšené invertované V pro pásmo 80 m.
V pásmu 50 MHz jsme mìli IC706 s 3 el. Yagi,
upravenou z TV pro I. pásmu. Do anténní farmy byla
zapletena ještì 4 el. yagi KRC pro provoz PR. Napájení
veškeré techniky bylo zabezpeèeno bìhem celého pobytu
generátorem 3,5 kVA, který jsme z OK vezli také sebou.

Vlastní pøeprava do LX probìhla bez nejmenších pro-
blémù. Byl svátek a na celnici nebylo mnoho kamiónù,
nìmecké dálnice byly až na malé výjimky prùjezdné.
Cílem cesty bylo mìsteèko Heinerscheid v JO30BB
v severovýchodní èásti LX. Na místo jsme dorazili ve
veèerních hodinách, pracovištì jsme za krásného letního
poèasí budovali v pátek. Vymezený prostor pro stavbu
antén se bìhem dne doslova zapletl do množství
kotevních lan s anténními systémy a kolem poledne jsme
s velkou nedoèkavostí zaèali testovat jako první pásmo
2 m. Jedinou stanicí, která nás na pásmu sílou signálu
zaujala, byla k našemu pøekvapení OK1MHW z JN79VS.
Na vzdálenost 692 km byl její signál extrémnì silný a
kupodivu snad i ze zadku antény, jelikož nìkolik minut
pracovala výhradnì se stanicemi z oblasti OK2/OM.
Vašek OK1VVT se pokoušel nìkolikrát se dovolat se zá-
kladním TCVR, ale marnì. Zároveò jsme slyšeli, jak ji

volá množství stanic ON, PA z našeho blízkého okolí, stej-
nì jako my bez úspìchu. Po nìkolika minutách poslechu
se Vašek OK1VVT pøeladil o pár kHz výše na pøedem
domluvený kmitoèet 144,270 a ihned zaèal pileup DL, ON
a PA stanic, které podle oèekávání potvrdily sílu signálu.
Po chvíli zaèaly volat na vzdálenost pøes 500 km i OK sta-
nice a signály i z domácích QTH byly velmi slušné. Vše
svìdèilo o tom, že tropo podmínky na východ jsou oprav-
du skvìlé. Pracovištì pro 2 m se za pomìrnì svižného
provozu opouštìlo tìžko, ale zbývalo zprovoznit a od-
zkoušet další pracovištì pro 70/23 cm.

Vše bylo pøipravené v odpoledních hodinách a i zde
zaèaly testy. U pracovištì pro 70 cm, které nebylo možné
postavit dál než deset metrù, se ale bohužel ukázal pro-
blém rušení z pásma 2 m. Když se anténa M2 otoèila
smìrem na jihozápad, byly obì antény od sebe ménì než
dva metry; jiné umístìní nebylo možné vzhledem
k soukromému vlastnictví pozemkù. I když byl koncový
stupeò pro 2 m vybaven pìtinásobnou dolní propustí,
bylo rušení v pásmu 70 cm chvílemi S9 a tak jsme se
smíøili s tím, že na 70 cm nejlepší výsledek nebude. Po
dokonèení všech potøebných staveb jsme se všichni vrhli
na jednotlivá zaøízení. Vašek OK1VVT obsadil pásmo 2 m,
Ludìk OK1TDX 70 cm, Honza OK1DPU prolaïoval 50
MHz, spoleènì s Mirou OK1NG jsme zaèali pracovat na
KV. Do veèera jsme mìli o zábavu postaráno. Byli jsme
rozhodnuti v tomto nasazení pokraèovat do sobotního
zaèátku závodu. Spojení v pásmu 2 m a taky na KV slušnì
pøibývala a tak jsme v zápalu provozu zapomnìli doplnit
centrálu s benzínem, ale jinak vše šlapalo lépe, než jsme
si pøedstavovali.

Podle zkušeností z pøechodného stanovištì
v Krušných horách zákonitì musel zasáhnout Murphy.
Pøibližnì kolem deváté veèer zaèala jihozápadnì od nás
vznikat bouøka z tepla, která se po nìkolika desítkách
minut vrhla i naším smìrem. Nechtìli jsme riskovat
zaøízení ještì pøed závodem a tak jsme všechno v klidu
odpojili a èekali. Když ještì o pùlnoci létaly napøíè oblo-
hou blesky, šla vìtšina z nás spát. Bouøka vydržela pøinej-
menším do druhé hodiny ranní a tak jsme vysílání odložili
na další den.

V sobotu ráno už bylo koneènì po bouøce, ale pøesto
stále pršelo. Znovu jsme zapnuli jednotlivá zaøízení
a kolem sedmé hodiny ranní Vašek OK1VVT zaèal pro-
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KV a VKV aktivita z Lucemburska na druhý pokus
Již po mnoho let nìkolikrát roènì pøi hlavních VKV závodech zdoláváme za úèasti nìkolika èlenù
radioklubu OK1ORA vrchol kóty Louèná v Krušných horách v JO60TP. Zhruba pøed rokem jsme se
spoleènì s Vaškem OK1VVT pozastavili nad nápadem vyzkoušet si úèast v závodì z jiného místa,
ještì lépe z jiného koutu Evropy, relativnì dostupného pro spojení do OK/OM a pro poslech toho
množství OK stanic, se kterými z kóty Louèná v každém závodì pracujeme. Pøi výbìru vhodného QTH
jsme uvažovali i o možnosti spojení do oblasti F, G a PA, která jsou za bìžných podmínek šíøení
z Krušných hor velice výjimeèná a brali jsme v úvahu také úèast stanic v závodì z uvažovaného místa
na UHF pásmech.



laïovat 2 m. Na pásmu byl po ránu klid, ale po
chvíli jsme narazili na signál OZ/OK5DX/P
z JO75IC. Na vzdálenost 805 km opìt slušný
signál a tak jsme zkusili zavolat. Chvíli to trvalo,
nebo• kluci pracovali v tu dobu pøevážnì s OK
stanicemi a jejich anténní systémy sbíraly signály
z jihu. Spojení se povedlo po domluvení kmitoètu
i na 70 cm. Postupem èasu však bylo velmi znát, že
na východ od nás se nachází studená fronta.
Spojení do OK se na rozdíl od pátku daøila pouze
s nadprùmìrnì vybavenými stanicemi, které byly
již pøipraveny na kótách do závodu. Bylo zajímavé,
že ještì pøed závodem panovalo na vìtšinì uzemí
v OK pìkné poèasí, zatímco my v LX jsme již
dlouhou dobu odolávali vydatným pøeháòkám.

V provozu na všech pásmech jsme vydrželi témìø
do závodu. U zaøízení jsme se postupnì všichni vy-
støídali a pod vlastními znaèkami jsme navázali do
zaèátku závodu 300 QSO (80 do OK), pøevážnì na
2 m. V Polním dnu mládeže jsme rozdali nìkolika
stanicím body a pøed vlastním závodem zbývala
malá pøestávka na jídlo. A pak hurá na to.

Závod zaèal, ale úvodní taktika s oèekávaným
náporem stanic na východ od nás zcela zklamala.
Vìtšina stanic pøicházela ze severu (PA, ON a DL).
Volání stanic z tohoto smìru prakticky pokraèova-
lo celou sobotu. Fronta se pravdìpodobnì pøi-
bližovala k OK a zvláštì na 70 cm chybìl ten
poèáteèní pileup, který se projevuje v úvodu
každého závodu z území OK. V podveèer se odml-
èel provoz z celého východního smìru a teprve
ráno jsme se telefonicky dozvìdìli od Pavla
OK1JAX, že støední Evropou se pøehnala smrš•,
která zametla velkou èást závodících radioamatérù
v OK. V nedìli ráno se nálada z vysílání ponìkud
pozvedla, jelikož se podmínky pøece jen zlepšily a
umožnily navazovat QSO do všech smìrù. Zaèaly
se naplòovat pøedstavy, které jsme mìli z referencí
i možnosti nahlédnutí do logù aktivit právì z naše-
ho QTH v LX. V závodì v pásmu 2 m jsme naváza-
li 510 QSO (41 OK, 1 OM, 273 DL, 70 F, 48 PA, 29
ON, 21 HB9, 12 G, 6 I, 6 OZ, 1 LZ, 1 OE, 1 SM) za
165000 bodù. Na 70 cm to bylo 76 QSO (10 OK,
43 DL, 9 PA, 5 F, 4 ON, 2 G, 2 HB, 1 SP) s 22500
body a na 23 cm to bylo 16 QSO (2 OK, 9 DL,
2 ON, 1 F, 1 G, 1 PA) s 4100 body. V pásmu 23 cm
mile pøekvapila spojení s OK1KEI a OK2KKW.

Neobvyklým zážitkem byl v mezièase pøi støídání
na VKV provoz na KV. Spolu s Mírou OK1NG jsme
upøednostòovali provoz na WARC pásmech;
zvláštì noèní otevøení pásma na 18 MHz souèasnì
do USA a JA nám umožnilo navázat mnoho spojení
a zapsat si tak do našich logù celkovì 1000 QSO
na KV (60 QSO s OK/OM). Celkovì jsme za svùj
tøídenní pobyt v LX navázali pøes 1800 QSO, za
která všem stanicím dìkujeme. Za všechna zašleme
automaticky QSL lístky.

V nedìli po závodì následoval pomìrnì rychlý
pøesun do blízkého autokempu, kde jsme do pozd-
ních noèních hodin u zbylých zásob z OK vše pro-
brali a zhodnotili. Shodli jsme se spoleènì na
opravdu skvìlém zážitku a tajnì doufáme, že tomu
tak nebylo naposled. Jakýsi nápad by tu byl a tak
uvidíme...

Zdenìk Pícha, OK1DOY, pichaz1.ele@mail.cez.cz
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Vše bylo domluveno již 14 dní dopøedu, vèetnì složení,
které mìlo být oproti pøedcházející expedici ochuzeno
o jednoho èlena. Jeli Štìpán OK1CSS, David OK1TDU,
Tomáš OK1TLT a Jirka OK1XTB. Pavel OK2IRO mìl
bohužel jiné povinnosti, takže se nemohl zúèastnit, ale
aspoò se ozval ze svého QTH a pøidal pár bodù :).

30. èervna brzo ráno v 5 hodin byl budíèek, v 5:30 byl
sraz u Štìpána OK1CSS pøed domem. Zde jsme vše nacpali
do èervené mladoboleslavské krásky a v 6 hodin jsme
vyráželi smìr Pec pod Snìžkou. Cesta ranním oparem
vcelku ubíhala; zpestøovali jsme si ji kromì snídanì také
povídáním o tom, jak vše bude probíhat a jak to bude ze
Snìžky „chodit“. Po dvou hodinkách jsme dorazili do Pece,
kde jsme za hotelem Hoøec zaparkovali na èeské pomìry na
velice levném placeném, ne však hlídaném parkovišti. Po
pøípravì a hlavnì vybalení všech vìcí z auta jsme byli
nuceni vše ostatní peèlivì ukrýt v kufru automobilu, aby se
nestalo snadnou koøistí pochybných existencí. Po navleèení
teplého obleèení a napìchování batohù jsme zjistili, že za
12 minut nám jede lanovka na nejvyšší vrchol ÈR. Opravdu
svižným tempem s plnou polní, spíše s plnou radio-
amatérskou výbavou jsme spìchali na spodní stanici
lanovky, která je od parkovištì vzdálena cca 1,5 km.
Zpocení a s vyplazenými jazyky jsme stanuli pod vrcholem
u lanové dráhy. Mìli jsme štìstí - za 3 minuty se již roz-
toèila soukolí a lano se dalo do pohybu. U lanovky na
Snìžku je totiž provozní doba každou celou hodinu. Cena za
pøepravu nahoru a zpìt byla opìt lidová a vzdálenì
pøipomínala cenu lanové dráhy v Praze na Petøín, byla však
vynásobena koeficientem výškového rozdílu mezi dolní a
horní stanicí a tak za zpìtnou jízdenku jsme zaplatili 240 Kè.
No nekupte to… :). Ale co nám zbývalo, byli jsme již
odhodláni vystoupat nahoru. Èas nás tlaèil, chtìli jsme být
na vrcholu co nejdøíve a zároveò být QRV na pásmu.

Po pùlhodinovém kodrcání a jedné pøestupní stanici na
Rùžové hoøe jsme se ocitli TAM, tedy na vrcholu. Bylo to
úžasné, nikde nic vyššího, super vzduch a ten pocit… Jali
jsme se najít vhodné místo pro ukotvení stožáru
a vysílacího pracovištì. Podaøilo se nám ukoøistit a znárod-
nit stùl, kombinovaný s dvìma lavicemi u Èeské poštovny,
kde se prodávaly pohledy a drobnosti. Zøejmì zde jsou na
radioamatéry zvyklí, protože nic nenamítali. K našemu
pøekvapení byla uprostøed stolu i díra pro sluneèník, kterou
jsme však využili na stožár. Lepší vyhlídky jsme nemohli
mít :). Po vybalení zaøízení FT290RII all mode, ruèek na
70cm FM, akumulátorù a po postavení antény jsme zjistili,
že s 2m anténou 9 el. F9FT není nìco v poøádku. PSV byl
nìkde za ukazatelem èíslo 3 a silnì v èerveném poli.
Nejprve jsme zaèali ladit anténu, ale PSV byl stále stejný
nebo se jen velice málo mìnil k lepšímu. Už skoro bezrad-
ní jsme vymìnili koax a ejhle, PSV 1,5. Tak jsme anténu
opìt doladili na 1,0 a mohli zaèít, i když to pro nás pøed-
stavovalo ztrátu 45 minut laborování, sklopení stožáru
apod.

Mezitím se na Snìžce udìlalo docela pìknì a o nì-
mecky, polsky a èesky mluvící turisty nebyla nouze.
Chvílemi jsme si pøipadali jako atrakce pro pobavení, obèas

se nìkdo naklonil pøes rameno a koukal do deníku, kde
však pro nìj byly nepochopitelné znaky.

Zaèali jsme vysílat. Jako obvykle se strhl pileup a vše
ubíhalo docela svižnì. Dokonce bìhem vysílání nás
navštívili dva radioamatéøi z cizích zemí, jeden z Nìmecka
a druhý z Polska, kteøí snad jako jediní vìdìli, cože tam
vlastnì tropíme. Docela nás potìšili, ale nemohli jsme se
jim moc vìnovat - na pásmu bylo stále co dìlat.

Pár kuriozit: zaprvé nevím èím to je, ale na Snìžce se
v urèitých èasových periodách vyskytovaly strašnì dotìrné
mouchy. Skoro pøipomínaly malátnost samu, zøejmì z toho
øídkého vzduchu. Vždy se pøihnalo malé hejno a posedalo
na všechny a na všechno, za chvíli však byly opìt pryè. Je
to vidìt na nìkterých fotografiích (viz internet), kdy nám
létaly pøed objektivy fotoaparátù. Další zajímavostí bylo to,
že kolem poledne to vypadalo na velkou bouøku, ale mraky
jaksi kolem Snìžky propluly a na nás spadlo pár kapek,
které maximálnì rozmazaly nìkteré údaje v deníku.
A poslední opravdu velkou kuriozitou a záhadou, kterou se
nám nikomu nepodaøilo vyøešit, bylo následující: Pøešli
jsme z 2m pásma na 70cm FM a udìlali asi 3 spojení, když
nám jedna stanice sdìluje, že proè øíkáme výzva v pásmu
70cm, když vysíláme na dvoumetru… COŽE??? Stanice
nám nadiktovala kmitoèet, naladím ruèku a opravdu: Tomáš
visí na 433,500, volá výzvu a já ho poslouchám na
145,225. Pøedcházející stanice se ozývá a tvrdí, že 70cm
zaøízení vùbec nemá a že nás dìlal na 145,225, prakticky
pøes celou republiku… Hezká záhada, co? Zkoušíme jiné
zaøízení, pùvodní mùže být nìjak poškozené, ale opìt stejný
efekt. Vypínáme 70cm a pøecházíme zpìt na 2m na Jirkovu
FT290RII. Ta zaèíná zlobit tím zpùsobem, že klíèuje, jak se
jí zachce. Po odklíèování nìkdy zùstane zaklíèována a sama
ladí; Jirka pak musí zaøízení úplnì vypnout. Nìco divného
je ve vzduchu! Snad to byla AMS (automatická meteorolo-
gická stanice) pro monitorování poèasí, která vysílá velkým
výkonem, nebo nìjaká profi služba. Na støeše polské mete-
orologické stanice byly magnetické antény nebo kdo ví co.
Každopádnì po skonèení expedice a vyzkoušení u auta na
parkovišti bylo již vše v poøádku! Tomáš byl z tohoto inci-
dentu tak vyveden z míry, že byl pøesvìdèen, že se mu roz-
bilo zaøízení, ale TAM nahoøe bylo opravdu NÌCO, co by
pro dlouhodobý pobyt nedìlalo nikomu dobøe. Dnes už
vím, co to bylo - profi-služba vysílající s tak velkým
výkonem, že mikroprocesorová èást našich quad-banderù
byla naprosto zmatená a vlastní zaøízení vysílalo na nìkoli-
ka kmitoètech zároveò. Snad nás na naši výzvu v 70cm
nevolal nìkdo na 50 MHz a 1296 MHz… :)

Konec expedice, balení a sjezd lanovkou dolu byly již
poklidné a bez výraznìjších incidentù, které by stály za
zmínku. Snad jenom to, že pracovníci lanovky si mysleli, že
jsme nahoøe byli chytat ryby - obaly na stožár a antény jsou
v textilních pouzdrech, podobných pouzdrùm na pruty.

Za celou dobu expedice bylo navázáno 115 spojení. Celkem
bylo udìláno 2300 bodù na každého operátora do diplomu
Kopce a hory ÈR a bylo rozdáno pøes 9000 bodù. Všem dìku-
jeme za spojení a tìšíme se opìt nìkdy na slyšenou!

David Kubálek, OK1TDU, xkubalek@fd.cvut.cz

HAM expedice Snìžka 2001
Po úspìšné HAM expedici Krkonoše 2001 (19.-20. 5. 2001, viz Radioamatér 4/2001 a internetové
stránky www.volny.cz/hamexpedice) jsme dostáli svému slibu, že se ještì ozveme z vrcholu nejvyšší
èeské hory, a 30. èervna 2001 od dopoledních hodin do podveèera jsme uskuteènili expedici na vrchol
Snìžky. Dìní kolem této expedice i s galerií je vìnována pozornost také na www.volny.cz/snezka. Tolik
k úvodním informacím a teï už vlastní vyprávìní o prùbìhu expedice.



Provoz

Radioamatér 5/200114

Dnes jsou tyto zpùsoby domluvy témìø pøekonány
v mnoha ohledech. Staèí mít možnost pøipojit se k inter-
netu nebo spíš pro nás všechny stále dostupnìjšímu
paket radiu (dále jen PR). Potøebné vybavení je klasické
pro provoz PR, tzn. modem (staèí Baycom), TRX (2 m
nebo 70 cm), anténa a poèítaè (staèí i starší, my
používáme PC386) s PR programem (používáme GP
v. 1.61). Posuïte sami, zda je to tak moc vìcí navíc.
Apropo, spousta OK stanic je bìhem VKV závodù pøipo-
jena na DXcluster. Nechápu, proè nejsou pøipojeni také
na WWConversu (dále jen WWC). Neznamenalo by to
pro nì žádné zaøízení navíc, ani poèítaè nebo program.
Jen by se na druhém portu pøipojili ještì na vstup do
WWC. Dnes už má vybavení pro PR tolik z nás, že se
jistì najde nìkdo, kdo ho bude moci na závody pøivést.
Problém mùže být spíše s pøipojením, ale myslím, že
dnes už v OK máme dosti hustou sí• PR nódù a tak ani
to snad není nepøekonatelné.

Ještì než zaènu vysvìtlovat, jak WWC používat a
ovládat, dovolím si pár slov k tomu, proè jsem se vlast-
nì dal do psaní tohoto èlánku. V úvodu jsem uvedl, že
tradièní zpùsoby domluvy spojení pøi VKV závodech
jsou témìø pøekonány - „témìø“ proto, že spousta sta-
nic o tomto zpùsobu domluvy neví. A tak se zde zatím
nemohu domluvit, s kým bych zrovna potøeboval, ale jen
s tím, kdo ze závodících je na WWC pøipojen. Byl bych
moc rád, kdyby tento èlánek motivoval co nejvíc z vás
k tomu, aby služby WWC vyzkoušeli a dále ho používali.
V nìkterých evropských státech je WWC dosti rozšíøen a
využívá jej hojný poèet stanic.

Druhý dùvod je døíve dosti diskutovaná sebeanonce
a domluvy spojení pomocí DXclusteru. Málokdo umí
použít funkci DXclusteru TALK. Pokud jsou stanice,
které se chtìjí domluvit, na stejném DXclusteru, není to
problém. Je-li druhá stanice pøipojena na jiném
DXclusteru, musíme jej nejdøíve vyhledat a pak pøíkaz
TALK adresovat pøes nìj. Je to zbyteènì komplikované a
oproti WWC neefektivní. Použije-li nìkdo vícekrát k
domluvì spoty nebo anonci, døív nebo pozdìji bude
kamenován sysopy DXclusterù.

Tøetím dùvodem je dobrá zkušenost s WWC i mimo
dìní VKV závodù. WWC je dobrým pomocníkem pro
domluvu MS spojení (spojení odrazem od ionizovaných
stop meteorù), k hlídaní Es (sporadiky) a Rain Scatteru
(spojení odrazem od deš•ových kapek) na 10 GHz,
k testování tropo podmínek apod. I bìhem všedního dne
je na WWC spousta zahranièních HAMù. Z OK je QRV jen
velmi málo výjimek. Jdìme s dobou, ale hlavnì za tím, co
nám mùže dobøe posloužit. Je to hlavnì v našem zájmu!

Ještì musím upozornit, že zde budu popisovat jen
základy potøebné k bìžné domluvì stanic pøi závodech
apod. Dále poèítám s tím, že ten, koho tento èlánek
zajímá, již umí obsluhovat PC a nìjaký program pro PR
a umí se na PR pøipojit. Budu se tedy zabývat jen pøipo-
jením na WWC a nejzákladnìjšími pøíkazy WWC, které
jsou nezbytnì nutné k domluvì. Existuje samozøejmì

ještì spousta dalších pøíkazù, ale jejich znalost není
podle mého názoru tak nutná. Tak jednoduchou vìc,
jakou je domluva na WWC, není cílem komplikovat, ale
naopak co nejvíce zjednodušit a zpøístupnit ji tak i tìm,
kteøí se neradi uèí nové vìci nebo starším z nás, kteøí
mají s ovládáním poèítaèe problémy.

Nejdøíve je nutné pøipojit se na vstup (bránu) do
WWC. Já využívám OK0PMU, který je dosti spolehlivý,
ze zahranièních pak nejvíc 9A0TCP nebo HB9AE. Mám
také vyzkoušený DB0LJ-12, který se však chová trochu
zvláštnì. Dále jsou údajnì v provozu gaty, které ale
nemám vyzkoušené: OK0NAG, OK0NCG, OK0NMG,
S55TCP, OM0NZB-14, existuje jistì i spousta dalších,
o kterých bohužel nevím. Který z nich si vybrat? Ten,
který momentálnì chodí nejrychleji. To zjistím pøíkazem
na jakémkoliv nódu, v mém pøípadì na OK0NA:
D <znaèka WWC gatu> napø. D OK0PMU

Nód nám pak sdìlí hodnotu èasu odezvy. Nejlepší
èasy mají hodnoty do 200, ale pøipojení je možno zkusit,
i když je toto èíslo do 500 - 600. Pøipojíme se pøíkazem
C OK0PMU

Pokud nód odpoví místo èíselnou hodnotou èasu
odezvy hláškou No route to OK0PMU, je pak je nutné
místo OK0PMU zkusit jiný gate, napø. 9A0TCP.

Pokud je vše v poøádku a povede se pøipojení na
gate, je vyhráno. Øeknìme, že jsme právì pøipojeni na
OK0PMU. Nyní je tøeba aktivovat WWC pøíkazem
C   (na nìkterých gatech mùže platit pøíkaz CONV nebo
CONF).

Každý využívá WWC z jiného dùvodu - nìkdo kvùli
domluvì spojení na VKV, jiný zas kvùli domluvì spojení
pøes RS na 10 GHz, k diskusi o APRS anebo tøeba jen
k poklábosení; WWC je proto rozdìlen na komunikaèní
kanály pro jednotlivé skupiny lidí, kteøí jsou na WWC za
stejným úèelem.

Po pøipojení pøes OK0PMU budeme automaticky
zaøazeni do nìkterého kanálu. Na OK0PMU je implicitnì
nastaven kanál è. 177, což je èeský kanál urèený pro
povídání o èemkoliv. Jsme-li na WWC za úèelem napø.
domluvy spojení na VKV, a• už bìhem VKV závodu nebo
jindy, nebude kanál 177 vyhovující a budeme se muset
pøepojit na jiný kanál. Èísla dvou nejdùležitìjších kanálù
pro závody na VKV a výš jsou 14345 a 10368. Pokud
vám tato èísla nìco pøipomínají, je to v poøádku: Èíslo
14345 je odvozeno od frekvence 14,345 MHz (tzv. VHF
net), urèené pro VKV domluvy. Tento kanál má stejný
úèel. Èíslo 10368 je zase odvozeno od kmitoètu 10,368
GHz, tento kanál je využíván pro domluvy spojení na 10
GHz. Pokud tato dvì èísla zapomeneme a chceme se
pøesto do pøíslušných kanálù pøepojit, mùžeme si nechat
gatem poslat seznam existujících skupin (kanálù).
V každém takovém listu je uvedeno èíslo kanálu, popis
toho, k èemu je urèen a poèet právì pøipojených
uživatelù. Je tedy možno vyhledat èíslo kanálu, na který
se podle jeho úèelu potøebujeme pøepojit. Pro získání
tohoto výpisu slouží pøíkaz

/Groups
Všechny pøíkazy WWC zaèínají lomítkem „/“

k odlišení od textu. Staèí psát jen to, co je psáno velkým
písmenem - tzn. /G - to platí i pro všechny ostatní zde
uvedené pøíkazy. Navíc u všech tìchto pøíkazù nejsou
rozlišována velká a malá písmena, tzn. že mohu napsat
i napø. /g .

Pro další vysvìtlování budu vycházet z toho, že se
budeme chtít pøepojit na kanál è. 14345. To zajistíme
pøíkazem
/Channel <èíslo kanálu> napø. /C 14345

Gate odpoví nìco v tom smyslu jako „You are now
talking to channel 14345“. To znamená, že již jsme na
tomto kanále a mùžeme ho použít pro konverzaci
s ostatními stanicemi, které jsou na nìj pøipojeny.
Chceme-li zjistit, jaké stanice jsou pøipojeny na který
kanál, napíšeme pøíkaz
/LISt

Vypíše se seznam všech existujících kanálù na WWC
a uživatelù, kteøí jsou na nì právì pøipojeni. Seznam
bude ale pravdìpodobnì pøíliš dlouhý. Pro vypsání sez-
namu stanic pøipojených pouze na kanál, který nás
zajímá, použijeme pøíkaz
/USers <èíslo kanálu> napø. /US 14345

(Na DB0LJ-12 bohužel pøíkaz /USers nefunguje,
musíme si tedy na tomto gatu vystaèit s pøíkazem /LISt,
který vypisuje uživatele ze všech kanálù).

Jak oslovit nìkoho, kdo je pøipojen na stejný kanál?
V zásadì jsou dvì možnosti.

Chceme-li, aby to, co píšeme urèitému èlovìku, nevi-
dìl nikdo jiný, použijeme pøíkaz
/Msg <znaèka> text napø. /M F4AZF Hi Damien,
I want sked on 2m ………

Na Damienovì monitoru se pak objeví moje zpráva
v následující podobì:
<*OK1MZM*>: Hi Damien, I want sked on 2m …......

Ty dvì hvìzdièky znamenají, že text je urèen pouze
pro Damiena a kromì nìho jej nikdo jiný nevidí.

Druhý zpùsob spoèívá v tom, že rovnou píšeme text
bez jakéhokoliv pøíkazu. Je ale aspoò dobré na zaèátek
textu pøipsat sufix stanice, které je tato zpráva urèena,
aby dotyèný pochopil, že píšeme právì jemu. Napíšeme
tedy napø.
4azf: Hi Damien, I want sked on 2m......

Nejen na Damienovì monitoru, ale u všech uživatelù
kanálu 14345 se pak objeví tato zpráva v následující
podobì:
<OK1MZM>: 4azf: Hi Damien, I want sked on 2m......

Výsledkem je tedy to, že zprávu vidí všichni na stej-
ném kanále, na kterém jsme my. Upozoròovací
hvìzdièky se již stanici, pro níž je text urèen, neobjeví.
V zásadì je tento druhý zpùsob používanìjší a vùèi
ostatním korektnìjší. Je také praktiètìjší, protože každý
vidí, co si kdo píše s ostatními a nìkdy to mùže pro nìj
pøedstavovat cenné informace. Osobnì jsem zastáncem
používání druhého zpùsobu psaní textu bez pøíkazu tak,
aby si jej mohli pøeèíst všichni ostatní. Avšak v pøípadì
vìtšího provozu na kanálu se takto poslaný text mùže
lehce pøehlédnout. Když mi stanice, které jsem zprávu
posílal, dlouho neodepisuje, použiji radìji první zpùsob,
protože upozoròovací hvìzdièky se pøece jen tak snadno
nepøehlédnou.

Když budu chtít oslovit všechny, napø. požádat
o sked, napíši zprávu pomocí druhého zpùsobu bez
pøíkazu. Místo sufixu zde píši ALL:
ALL: Hi all, I'm looking for sked on microwave.......
WWC se vypíná pøíkazem

K èemu je dobrý World Wide Convers?
Již pìt let jezdím pravidelnì s klukama z OK1KRQ na VKV závody. V dobì, kdy mì kluci vzali mezi
sebe, nikdo z nás nevìdìl o existenci World Wide Conversu - celosvìtové konverzace v reálném
èase všech uživatelù, pøipojených v daný okamžik na tzv. gaty [gejty] v síti Internet, které jsou pøí-
stupné z Paket Radia. A už vùbec by nás nenapadlo, že tahle vìc nám mùže efektivnì pomoci k lep-
šímu výsledku v závodech. Stejnì jako ostatní jsme do té doby spojení na vyšší pásma domlouvali
na nižších pásmech. Nìkolikrát jsme sebou mìli i jeden TRX pro 2 m navíc pro mikrovlnné domlu-
vy na frekvenci 144,400.
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/Quit
Odchod z gatu (OK0PMU) zpìt na nód se provede
pøíkazem
Quit
Tak to by bylo k tìm skuteènì nejzákladnìjším
pøíkazùm vše. Nároènìjším doporuèuji pøíkaz
/HELP

Shrnutí nejdùležitìjších pøíkazù

K pøipojení na WWC gate, kanál 14345 pøes
OK0PMU (chronologicky):
- pøipojení na místní nód 
- C OK0PMU
- C
- /C 14345
Pøíkazy k ochodu:
- /Q
- Q
Já si vìtšinou vystaèím právì jen s tìmito pøíkazy.

Další používané pøíkazy

Docela užiteèný (pro ostatní na kanále) je pøíkaz,
jehož pomocí si mohu nastavit svùj „Personal
text“ (krátké info o sobì):
/PErsonal <text> napø. /P I am QRV on
2m, LOC: JN69PR 
Když si bude nìkdo chtít o mì toto krátké info
pøeèíst, použije pøíkaz:
/WHOIs <znaèka> napø. /WHOI OK1MZM

Odlišnosti DB0LJ-12

Po pøipojení na DB0LJ-12 jsme na zaèátku na
kanále 271, pak pøejdeme 14345. Mohli bychom
si myslet, že tedy budeme pouze na aktuálním
kanále, tj. 14345. Ale to není tak docela pravda -
lze se pøesvìdèit pøíkazem   /LISt  , kde vidíme, že
jsme jak na kanále 14345, tak i na 271. Vysíláme
pouze na kanále 14345, „posloucháme“ na kanále
14345, ale i na 271. Na obrazovce budou tedy
bìhat i zprávy z kanálu 271 a budou odlišeny
èíslem kanálu. Asi takhle:
<271>:DJ5BV: Hello Milos.......

Chceme-li promluvit na nìkoho, kdo je na
kanálu 271, nemusíme pøeskakovat z 14345 na
271, protože pøíkaz
/M DJ5BV Good afternoon........

si už k nìmu cestu najde sám. Ale pozor,
pokud bychom chtìli použít druhý zpùsob
posílání textu
5bv: Good afternoon,
objevilo by se to na kanále 14345! A stanici na
kanále 271, které je zpráva urèena, by to nedošlo.

Jak se nejrychleji nauèit komunikaci na WWC
a vyzkoušet si nejdùležitìjší pøíkazy? Požádejte
nìkoho, a• se také pøipojí na WWC. Oba mùžete
zùstat na kanále, na který vás gate automaticky
pøipojil (pozor, na stejném kanále!). Dále se øiïte
výše uvedenými pokyny.

Pokud budete mít nìjaké potíže, napište mi via
PR na OK1MZM@OK0PPL, nebo na e-mailovou
adresu ok1mzm@students.zcu.cz. Velice rád
pomohu.

Na vidìnou na WWC tøeba již pøíští závod!

Miloš Zimmermann ml., OK1MZM, 
ok1mzm@students.zcu.cz

Pøipomeòme si struènì, jaké jsou ty nové zásady:
Jakékoliv území (ostrov) lze zvažovat jen tehdy, pokud
existují dva body vzdálené od sebe 100 m, jejichž spoj-
nice je pevná zemì po celých 24 hodin. Navíc musí
splòovat jedno ze tøí kriterií:
1. existence „politické identity“ - dotyèné území je èle-
nem OSN, má vydán samostatný prefix ITU (alespoò jako
„provizorní“) nebo má samostatnou èlenskou organizaci
IARU,
2. existence geografického oddìlení (posuzování se dìje
vùèi hlavnímu mìstu pøíslušného území)
- jestliže je mezi nìjakým územím a mateøskou zemí 100

km zemì s jiným DXCC statutem (nikde nesmí být
vzdálenost menší),

- jestliže jsou dva ostrovy, oddìlené jen vodou, od sebe
vzdáleny 350 km nebo více (mìøí se od hlavního
mìsta, ale podmínky jsou složitìjší v pøípadech, kdy
se jedná o souostroví - pak je rozhodujících 800 km),

3. existence zvláštních území (sem pro nevyjasnìnost
vztahù èi zvláštní statut je zaøazeno souostroví Spratly,
S0, Antarktida aj.).

Dále platí, že odmítnout uznání je tøeba pro vyèlenìná
území (diplomatické mise, konzuláty, pomníky patøící
cizím zemím, demilitarizované, nárazníkové a neutrální
zóny apod.) a že zemì bude vyøazena ze seznamu, pokud
se zmìní podmínky, za kterých byla do seznamu
zaøazena. Toto však nelze uplatòovat zpìtnì.

Záhy po zveøejnìní nových podmínek se ozvaly hlasy
(nejen u nás bují „protestantské“ hnutí proti èemukoliv),
že Honkong mìl být k 1. èervenci 1997, kdy pøipadl Èínì,
zaøazen mezi zemì zrušené a k témuž datu mìla vzniknout
nová zemì z titulu existence samostatné organizace
IARU. Vznikl zajímavý precedens pro ostatní - Èína se
v onom okamžiku stala jedinou zemí na svìtì se dvìma
plnoprávnými èlenskými organizacemi v IARU. Nakonec
ale vše zùstalo pøi starém a jen se potvrdilo, že nové pod-
mínky sice odstraní nìkteré nejasnosti, na druhé stranì
však pøinesou jiné. Nutno dodat, že v tomto pøípadì bylo
rozhodnutí DXCC komise správné.

Èínì byl v dohodì s Velkou Britanií pro území
Honkongu také pøidìlen blok prefixù VRA-VRZ. To
vyvolalo nutnou zmìnu pro ostrov Pitcairn, který do té
doby používal prefix VR6; jeho prefix byl zmìnìn na VP6
(který my døíve narození pamatujeme pro ostrov
Barbados, nyní 8P6.). Samotní amatéøi z Honkongu nyní
používají prefix VR2 a prosí všechny, kdo posílají QSL
direct, aby na obálku nepsali jako cílovou zemi Èínu, ale
Honkong (jinak jde zásilka napøed do Šanghaje a nemusí
skonèit u adresáta; pokud napíšete Hongkong, pak je
zásilka pøepravena letadlem pøímo tam).

Ponìkud jiná je situace s územím Macao. Vládu nad
tímto územím pøevzala formálnì Èína 20. prosince 1999.
Macao ovšem nemìlo svou samostatnou radioamatér-
skou organizaci, která by byla èlenem IARU, a také volací

znak XX9, který používalo toto území, patøí Portugalsku.
Nyní je v jednání jeho úplné vyškrtnutí z DXCC seznamu,
ponìvadž seznam 58 „zrušených“ zemí je koneèný a do
budoucna se nebude rozšiøovat! Radioamatéøi, kteøí
vysílali z Macaa, sice formálnì požádali, aby jejich orga-
nizace byla pøijata za èlena 3. oblasti IARU a tím mohla na
seznamu DXCC zùstat, výsledek je však na vážkách a to,
že by dostali pøidìlen od ITU samostatný prefix, je velmi
nepravdìpodobné. Pokud by došlo k tomu, že Macao
bude zrušeno a po pøijetí za èlena IARU by se opìt dosta-
lo na seznam DXCC, budou muset všichni znovu s touto
zemí navazovat spojení - stará spojení se stejným
územím budou prostì neplatná.

Možná pamatujete velkou reklamu, která byla dìlána
pro expedici 3B6RF. Mezi jiným se hodnì mluvilo o tom,
že Agalega bude prohlášena za novou DXCC zemi, èle-
nové expedice tomu dokonce málem do poèátku expe-
dice také vìøili. Jenže oba ostrovy patøí Mauritiu a by• je
Agalega od nìj vzdálená 1080 km, od St. Brandonu je
pouhých 746 km, takže nakonec nebylo co øešit.

Díky tomu, že byl Východnímu Timoru pøidìlen
samostatný prefix 4W (by• jen jako doèasný - døíve se
pod touto znaèkou ozývaly stanice z Jemenu), mohlo se
toto území objevit na seznamu DXCC - kupodivu mezi
pracovníky rùzných humanitárních organizací byla øada
amatérù a tak jich po nìjakou dobu vysílalo pod rùznými
znaèkami až 6. Nejèastìji se odtamtud ozývá Thor,
4W6MM a spojení se s ním navazují snadno. Bydlí
v místì, ze kterého má „na dosah“ ètyøicetimetrové
stožáry a na jeho signálu je to znát.

Je ještì jedna další zemì, která se ocitla na seznamu
DXCC díky platnosti nových kriterií DXCC. Je to ostrov
Chesterfield, který sem byl zaøazen poté, co radioamatéøi
na Nové Kaledonii založili vlastní radioamatérskou orga-
nizaci a ta byla pøijata za èlena IARU. Tím se jakoby
„vytrhli“ ze spoleèné pøíslušnosti k jedné zemi (kam do té
doby patøili spolu s ostrovem Chesterfield). Je to zøejmì
pøedposlední pokus o rozšíøení stávajícího DXCC sezna-
mu, na ten poslední si musíme poèkat do listopadu - stej-
ným zpùsobem totiž postupovali radioamatéøi na
Pitcairnu, jejich novì založená organizace radioamatérù
èeká na pøijetí za èlena IARU a pak získá ostrov Ducie,
který patøí nyní k Pitcairnu, „radioamatérskou samostat-
nost“.
Informace: „DXCC Criteria“ - Internet ARRL; Radio HRS,
kvìten 2001; 425 DX NEWS #529

Jiøí Peèek, OK2QX, j.pecek@micronic.cz

Zmìny v DXCC seznamu
Nebojte se - stále ještì máme tìch 334 zemí, které jsou na seznamu DXCC již nìjakou dobu (i když
se možná ještì v tomto roce další nové zemì doèkáme), ale øeè bude o zmìnách, které byly po dlouhé
dobì probojovány a o zmìnì statutu DXCC. Uplynul již sice nìjaký èas, nebo• rozhodující øez byl
uèinìn pøi pøechodu z 31. bøezna na 1. duben 1998, takže ohlášené zmìny nìkteøí amatéøi málem
považovali za aprílový žert, ale byly mínìny vážnì. Diskutované zmìny sice nebyly tak razantní, jak
se pøedpokládalo, došlo k nim také v jinou dobu, než se oèekávalo, ale hlavního cíle bylo dosaženo.
Tím je jednoznaènost (jenže skuteènost je drobátko jiná) pravidel pro urèení, kdy mùže èi nemùže být
nìjaké území prohlášeno za novou DXCC zemi. K tomuto datu byly také vyhlášeny tøi nové zemì -
ostrovy Australs, Markézy a Temotu.



„Tlusté“ KV drátové
antény
Všechno tlusté je obvykle považováno za špatné; v oblasti
antén tento výrok ale neplatí. „Tlusté“ antény, tvoøené pro
KV napø. nìkolika propojenými paralelními vodièi,
vykazují velkou šíøku pásma i dobrou úèinnost.
V porovnání s bìžnými drátovými anténami z jednoho
tenkého vodièe jsou „tlusté“ antény výhodné zejména pro
vyšší KV pásma, kde potøebujeme pracovat v širším kmi-
toètovém rozmezí. Toto tvrzení si mùžeme ovìøit i na pro-
fesionálních KV anténách, kde se vìtšinou nesetkáváme
tøeba s dipóly z jednoho tenkého vodièe, ale s velkými
systémy „tlustých“ dipólù, uspoøádaných jako trubicové
nebo klecové drátìné konstrukce. Takové dipóly pak
vlastnì mají vìtší „prùmìr“ v porovnání s vlnovou délkou;
dùsledkem je zvìtšení šíøky pásma pracovních kmitoètù a
to, že impedance takového dipólu v napájecím bodì
vykazuje zhruba stejnou hodnotu v širším kmitoètovém
rozmezí.

Zvìtšení šíøky využitelného kmitoètového pásma
takových dipólù je pøitom podstatné - vzroste z nìkolika
desítek na nìkolik stovek kHz, takže anténa zùstává dobøe
pøizpùsobena k napájeèi napø. v celém amatérském
pásmu. Mohou odpadnout starosti s drahými anténními
èleny nebo obavy, zda PSV je dostateènì nízký z hlediska
pøipojeného transceiveru nebo pøídavného koncového
stupnì.

Obvyklé klecové konstrukce jsou obtížnì realizovatel-
né; pro postavení úèinné antény založené na tomto prin-
cipu staèí ale dva stejnì dlouhé rovnobìžné vodièe,
dostateènì od sebe vzdálené a propojené v napájecím
bodì.

Mùj zájem o „tlusté“ antény s velkou šíøkou pásma byl
stimulován minulou zimu, kdy jsem se ze svého
domovského QTH v Perthu (západní Austrálie) pokoušel
na 1,8 MHz pracovat se vzácnými DX stanicemi v oblasti
Pacifiku, Karibského moøe a støední Ameriky. To zname-
nalo, že bych potøeboval èasto pøetáhnout tyto stanice
z pásma 80 m na topband.

Tyto stanice nìkdy pracovaly v telegrafní
èásti pásma, což vyhovovalo mé anténì -
invertované V, støižené na kmitoèet 3,510
MHz; nìkdy ale byly v SSB èásti na 3,798
MHz, a to bylo pro tuto anténu pøíliš
vysoko. Ochrany moderních transceiverù
drasticky omezí jejich výkon, pokud je SWR
vìtší než 2:1 a v mém pøípadì tomu tak
bylo.

Obvyklým øešením je použití anténního
pøizpùsobovacího èlenu, ale v pøípadech,
kdy je anténa napájena koaxiálním
kabelem, lze tak sice dosáhnout pøizpù-
sobení 1:1 na výstupu TRX, ale nepøizpù-
sobení mezi vlastní anténou a napájeèem
mùže existovat stále, vèetnì odpovídajících
výkonových ztrát. Použití širokopásmové
antény s dobrým pøizpùsobením k napájeèi
v celém rozsahu používaných kmitoètù je
mnohem lepším øešením.

Jak tedy zvìtšit šíøku pásma?

V mé rozsáhlé kolekci publikací o anténách
a èasopiseckých èlánkù jsem našel mnoho

námìtù, ale vìtšinou se jevily jako nákladné nebo obtížnì
realizovatelné.

Existuje tradièní technika použití klecových uspoøádání
- viz obr. 1a, ale z hlediska realizace se jedná o pøíliš
tìžkopádné konstrukce s velkou hmotností. Práce s nìko-
lika mìdìnými vodièi na kruhové nebo ètvercové kostøe
vyžaduje bezesporu zkušenosti zdatného pletaèe košù a
navíc jsou nutné pevné podpùrné stožáry, které by celou
konstrukci udržely ve vzduchu.

Jsou i jiné možnosti, napø. složitá uspoøádání sekcí
koaxiálního kabelu (obr. 1b). Tato idea je sice pomìrnì
slibná, vede ale k pomìrnì tìžké a drahé anténì, vyžadu-
jící navíc pøizpùsobovací èlen [1].

Ve starším pramenu [2] jsem koneènì objevil potøeb-
né uspoøádání - viz obr. 1c. Autor, Robert Wilson, navrhl
minimalisticky pojatou konstrukci, kdy kostra pùvodnì
prostorové anténní klece je redukována jen na dvì hrany
nebo stìny. Tradièní klecové uspoøádání dipólu využívá
velkého poètu stejnì dlouhých vodièù s délkou odpovída-
jící zhruba støedu uvažovaného kmitoètového pásma,
navzájem spojených v napájecím bodì antény a na
druhém konci nepropojených. Uvedený pramen ukazuje,
že i s poètem paralelních vodièù redukovaným na mini-
mum, tedy na dva, získáme anténu s výbornou širokopás-
movostí.

Tak jednoduše dostaneme dipólovou anténu složenou
ze dvou vodièù, kterou lze pokrýt celé amatérské pásmo,
a to i v pøípadì pásma 28 MHz, širokého 2 MHz. Pøi
rozteèi vodièù jen 12 cm, tedy na šíøku dlanì, nebude
PSV takového dipólu vyšší než 1,8:1 v rozmezí od 28,0 do
29,7 MHz; budeme tak moci jednoduše pracovat v CW,
SSB i FM segmentech pásma. Pro milovníky pásma 3,5
MHz pøi obdobné konstrukci dipólu s rozteèí obou vodièù
kolem 1 metru a s délkou odpovídající støední frekvenci,
tedy 3,65 MHz, získáme anténu, která je pomìrnì lehká a
pøitom pokryje jak CW, tak i SSB DX okno se stejnou
úèinností.

V mém pøípadì jsem chtìl použít tuto myšlenku pro
úpravu ètvrtvlnné antény typu invertované L. Po troše
výpoètù jsem usoudil, že v pásmu 3,5 - 3,8 MHz bude
šíøka pásma asi 0,5 MHz, pøièemž PSV nepøekroèí hod-

notu 1,8:1 a kromì toho by taková anténa mìla mít
výbornou úèinnost a nízký PSV i na všech tøech pásmech
WARC, aniž by bylo tøeba používat anténní pøizpùsobo-
vací èlen.

Využití harmonických kmitoètù u „tlusté“
antény

Použití pùlvlnného dipólu nebo ètvrtvlnné Marconiho
antény na lichých harmonických kmitoètech je známou
metodou, osvìdèenou u antén rozhlasových a ama-
térských stanic. Nejznámìjší je asi využití dipólu pro

pásmu 7 MHz i na jeho tøetí harmonické frekvenci, pro
pásmo 21 MHz. Dipóly nebo Marconiho antény pracu-
jí ale dobøe i na páté, sedmé a deváté harmonické, a to
èasto s hodnotami pøizpùsobení v napájecím bodì
skoro stejnì dobrými, jako na základním kmitoètu.

Kmitoèty WARC pásem 10, 18 a 24 MHz jsou
v pomìrnì rozumném harmonickém pomìru k pásmu
3,5 - 3,8 MHz (tøetí, pátá a sedmá harmonická). Malá
širokopásmovost bìžných jednodrátových „tenkých“
antén ale zpùsobuje, že soulad mezi hranicemi uvede-
ných pásem a harmonickými násobky základního kmi-
toètu a pøizpùsobení na WARC pásmech jsou špatné.

U „tlustých“ dipólù nebo Marconiho antén je ale
situace jiná: šíøka pásma pro pøimìøenì malé hodnoty
PSV pro základní kmitoèty mezi 3,5 a 3,8 MHz je na
tøetí harmonické nejménì 0,9 MHz, u páté harmonické
kolem 1,5 MHz a pro sedmou harmonickou je kolem
2,1 MHz! V praxi to znamená, že kmitoèty pásem 18
MHz (18,068 - 18,168 MHz) a 24 MHz (24,890 - 24,
990 MHz) leží s dobrou rezervou v pásmech dobrého
PSV páté (17,5 - 19 MHz) a sedmé harmonické 24,5 -
26,6 MHz) základního provedení takových antén.
I anténa Wilsonova typu ze dvou vodièù s rozestupem
kolem 1 m, nastavená na støední základní kmitoèet
3,65 MHz, bude mít šíøku pásma (pro PSV < 2:1)
kolem 0,5 MHz, takže spodní hranice její použitelnosti
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je kolem 3,4 MHz; a to je v dobrém harmonickém vztahu
ke kmitoètùm pásma 10 MHz (10,10 - 10,15 MHz).

Praktický popis konstrukce

Moje anténa je klasického typu invertovaného L, která by
mìla pracovat dostateènì úèinnì, i když by její vertikální
èást byla pouze 8 m dlouhá. Vlastnosti antén pro pásmo
3,5 MHz se samozøejmì zlepšují tím více, èím je její ver-
tikální úsek delší. Moje anténa má vertikální úsek dlouhý
14 m a hodnotím ji jako moji nejlepší anténu pro DX
práci v pásmu 80 m na mém QTH.

Pro maximální úèinnost takové antény je nutný dobrý
systém uzemnìní a radiálù, stejnì jako u všech antén
Marconiho typu. V oblasti mého souèasného QTH je
vodivost zemì velmi špatná, proto používám již døíve
vybudovaný zemní systém 50 radiálù z mìdìných vodièù
0,8 mm, které mají délky od 6 do 22 metrù a jsou vy-
zdviženy asi 3 m nad povrch pùdy. V Anglii, kde je vodi-
vost pùdy v porovnání se situací v Austrálii pomìrnì
dobrá, pracoval pro pásma 3,5 - 28 MHz dobøe systém
zakopaných nebo lépe vyzdvižených radiálù z 16 kusù
dlouhých 7 až 10 m. Èím vìtší je poèet radiálù, tím menší
vykazuje anténa zemní ztráty.

Aby anténa typu invertovaného L byla lehká a robust-
ní, je nejlepší konstruovat její horní èást z pevného
vodièe. Vhodný je ocelový drát kolem 1 mm, opatøený
vrstvou mìdi; je pružný a pøi zatížení se nevytahuje.

Moje anténa má horní èást z uvedeného drátu a ver-
tikální sekce je z izolovaného vodièe 24x0,2 mm.
Použijete-li ke konstrukci vodiè izolovaný plastickou
hmotou, je jeho elektrická délka o 3-5 % kratší, než pøi
použití vodièe holého [3].

Pøi použití dvou holých vodièù je pro støední frekven-
ci jejich celková délka kolem 18,5 m. Zvìtšení délky o cca
0,5 m má za následek snížení støední frekvence antény
o asi 100 kHz. Doporuèuji, abyste zaèínali s délkou
kolem 19 m a vodièe postupnì zkracovali o stejné úseky
tak, aby nejnižší hodnoty PSV na konci napájeèe u TRX
bylo dosaženo pøi frekvenci 3,65 MHz.

Oba vodièe antény jsou fixovány ve své poloze ètyømi
døevìnými rozpìrkami (tyèe o prùmìru 12 mm, umístìné
u bodu napájení, uprostøed svislé èásti, v jejím horním
bodu a na konci vodorovného úseku). Na koncích
prvních tøí rozpìrek jsou nasunuty krátké kousky PVC
trubky jako izolace. Na ètvrtou rozpìru jsou vodièe
uchyceny pomocí vajíèkových izolátorù, upevnìných
nylonovým lankem. Døevìné rozpìry jsou pøed použitím
napuštìny vhodným prostøedkem pro ochranu pøed vlivy
povìtrnosti. Tøetí a ètvrtá rozpìra jsou zavìšeny na
závìsech (asi 2,5 m dlouhé lano, z jehož støedu vede
závìs na vhodné úchytné body).

Anténa je napájena kabelem RG-213 pøes balun
tvoøený asi 20 závity koaxiálního kabelu navinutými na
plastikovém válci o prùmìru asi 20 cm. Balun snižuje
vyzaøování napájeèe zejména na pásmu 3,5 MHz a na
žádném ze ètyø pracovních pásem nebyly pozorovány
projevy sériové rezonance. Nákladnìjší variantou je balun
z feritových kroužkù navleèených na koaxiální kabel
u napájecího bodu antény.

Nastavování

Zmìøte prùbìh PSV v pásmu 80 m pøi použití malého
výkonu. Pokud je minimum PSV kolem 3,65 MHz,
nepotøebuje anténa další nastavování. Jsou-li rozmìrové
pomìry vertikální a horizontální èásti podobné jako
u popsaného uspoøádání, mìlo by PSV být kolem 1,8:1
na 3,8 MHz a asi 1,6:1 na 3,5 MHz. Pokud anténa potøe-
buje doladit, pamatujte, že pøidání nebo zkrácení asi pùl
metru délky u obou vodièù zmìní rezonanèní kmitoèet

o cca? 100 kHz. Oba vodièe musí mít shodnou délku,
jinak dojde ke zhoršení širokopásmovosti.

Prùbìh PSV na pásmech 10, 18 a 24 MHz je podle
oèekávání velmi plochý. V pásmu 10 MHz je PSV 1,5 -
1,6:1, na 18 MHz je 1,3 - 1,4:1 a na 24 MHz kolem 1,1:1.

Popsaná Marconiho anténa poskytuje nekompromisní
úèinnost na pásmech 3,5, 10, 18 a 24 MHz s hodnotou
PSV 1,8:1 nebo lepší. Vyzaøovací diagram nebyl podrob-
nì zjiš•ován, lze ale pøedpokládat, že bude vcelku vše-
smìrový. Pokud by horizontální èást antény byla delší na
úkor èásti vertikální, bude anténa vykazovat vìtší
smìrovost ve smìru horizontální èásti, zvláštì v pásmech
18 a 24 MHz.

V pásmech 3,5 a 10 MHz byla s touto anténou nava-
zována spojení z Austrálie s Evropou, Asií a severní
Amerikou, v pásmech 18 a 24 MHz je anténa stejnì dobrá
jako kterákoli jednoprvková jednopásmová anténa.
Bìhem uplynulých 12 mìsícù anténa ani pøi silných
vìtrech nedoznala žádné úhony.
[1] ARRL Antenna Handbook, ARRL 1998, 15. vydání
[2] Robert C. Wilson: Fat Dipoles. ARRL Antenna
Compendium vol. 2, str. 106. ARRL 1992
[3] Dick Bird: A Compact Supergain Beam Antenna. 

Amateur Radio Action Antenna Book No. 5 (vydáno
v Austrálii)

podle VK6VZ, RadCom 1/2001, 
pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@centrum.cz
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Pùvodní vstupní díl tohoto TRXu je nevyhovující z více hledisek.
Hlavní nevýhodou je vysoký šum a nízká odolnost proti silným
signálùm. První nevýhoda se dá èásteènì potlaèit použitím
nízkošumového pøedzesilovaèe, ale za cenu dalšího snížení
dynamického rozsahu vstupu...

Použitím nového vstupního dílu se podstatnì zvìtší
dynamický rozsah pøijímaèe (zlepší odolnost proti silným
signálùm), sníží jeho šumové èíslo a zlepší stop band selektiv-
ity. Výmìnný vstupní díl používá totiž nízkošumový dual-gate
mosfet na vstupu, pásmový filtr, kruhový diodový smìšovaè,
nízkošumový mezifrekvenèní zesilovací stupeò a pøídavný krys-
talový filtr pøed vlastním mezifrekvenèním zesilovaèem. Pøi
návrhu byla vìnována péèe zejména linearitì smìšovacího a
zesilovacích stupòù a správné distribuci zisku v pøijímacím
øetìzci.

Pøi výmìnì jsou nutné jen dvì drobné úpravy: pøepojení
napájení (místo 8 V se díl napájí 13,8 V) a zvýšení napìtí pro
Noise Blanker, který jinak zaèíná limitovat velké signály. Obì
úpravy se provedou zespodu na konektorech - vše je dobøe
popsáno v dokumentaci (pokud by se na pùvodní vstupní díl do
napájecího pøívodu zabudoval stabilizátor z 13,8 na 8 V, daly by
se oba díly pøehazovat pouze zasunutím do konektoru).

Cena vstupního dílu je ca 100 GBP + DPH a je možno jej
objednat e-mailem; po platbì pøedem a odfaxování bankovního
pøíkazu výrobce zásilku pošle poštou.

S upraveným zaøízením jsme na kolektivce velice spoko-
jeni, je to skuteènì jiné rádio. Silné signály jenom „zvoní“, zdají
se hlasitìjší, protože nejsou limitovány a plnì využívají výkonu
nízkofrekvenèního zesilovaèe, ale jsou „èisté“ a naprosto srozu-

mitelné. A co je hlavní: slabé signály vedle silných se stále dají
èíst - nic se nezavírá, nekolísá hladina šumu, je stále stejná
citlivost...., žádné totální „gumování“ signálu nebo „vyk-
ousávání“ telegrafie vedle silných stanic, a to i tehdy, je-li ještì
pøed zaøízení vložen nízkošumový pøedzesilovaè se ziskem ca
12 dB. Jde samozøejmì o to, jak blízko silných stanic se dá pra-
covat, nechci tady uvádìt žádná èísla, protože jsme neprovedli
objektivní mìøení, v každém pøípadì se ale pøíjmové vlastnosti
TRXu velmi podstatnì zlepšily - jde o nejlepší rádio, jaké jsem
slyšel. Když zvážíte relativní komfort, který staøièká Soka dává
(od velikosti knoflíku až po analogovou stupnici, kterou já
osobnì preferuji pro závodní provoz), pøiètete k tomu pomìrnì
dobrou spektrální èistotu vysílaèe vèetnì nízké úrovnì postran-
ního šumu a zvážíte i to, ze se zaøízení dá vzhledem ke klasické
montáži ještì i opravit nebo upravit, popø. zabudovat dovnitø
nìjaké doplòky (CW filtr, ovládání PA/LNA - sekvencer, apod.),
tak podle mne s tímto novým vstupním dílem máte TRX
vysokých užitných vlastností zejména pro závodní provoz.
Zájemce odkazuji také na nedávné èíslo èasopisu Radiožurnál,
kde je èlánek o QRO na 2 m a tento vstupní díl je tam také
pochvalnì zmínìn.    

Firemní stránky výrobce najdete na internetu na adrese
www.mutekrf.freeserve.co.uk, e-mail je
Mike@mutekrf.freeserve.co.uk. Podotýkám, ze nejsem deal-
erem zmínìné firmy, chtìl jsem se jenom podìlit o své
zkušenosti na základì dotazù, které se na mne sesypaly po mé
zmínce o novém vstupním dílu v e-mailové konferenci ÈRK.

Antonín Benek, OK2VMC, ok2vmc@wo.cz

Nechcete si modernizovat FT-221R?
Firma muTek, U.K. nabízí výmìnné vstupní díly pro komerènì vyrábìné TRXy, které zlepšují pøíjmové
vlastnosti zaøízení. Vstupní díl je dostupný i pro staré, ale u nás stále používané zaøízení FT-221R,
popø. FT-225 pro 2 metrové pásmo.
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Zdroje: Kde a proè ?
Nalezení impedance antény je zcela základní problém.
Získáme pøedstavu o tom, zda prodloužit nebo zkrátit
prvek pøi usilování o rezonanci, nebo pro urèitou hod-
notu reaktance potøebnou pro pøizpùsobovací obvody.
U nerezonanèních antén nám zdrojová impe-
dance spolu s pøípojným vedením øekne, jakou
impedanci „uvidí“ anténní pøizpùsobovací èlen.

Všechny dosud probrané pøíklady využívaly
pouze jeden zdroj - napájecí bod - umístìný ve
støedu záøièe. Proto staèilo použít lichý poèet
segmentù a zdroj umístit do 50%, respektive do
støedního segmentu. Život byl jednoduchý - jak
je patrné z obr. 1.

Ne všechny antény využívají napájení ve støedu,
existuje celá øada antén nazývaná „OCF“ (off-cen-
ter-feedpoint), tedy mimo støed napájené antény -
nadále budeme využívat anglickou zkratku OCF.
Øada tìchto antén vyžaduje specifickou vzdálenost
od støedu nebo konce drátu. Pokud užijeme pouze
malého množství segmentù, nepodaøí se umístit
zdroj do požadovaného místa - jak je patrné z obr.
1. Øešení je jednoduché: využít mnoha segmentù.
Není nerozumné nebo problematické použít tøebas
i 101 segmentù na pùlvlný prvek. Pøedpokládejme,
že urèitá OCF anténa vyžaduje napájení 14 % od
støedu, tedy 86 % od okraje nebo 43 % z celkové délky
prvku. Užijeme tedy 101 segmentù a umístíme zdroj do
støedu 44. segmentu - bude tedy v 43,1 % prvku.
Máme-li v modelu dostatek segmentù lze pohybovat se
zdrojem velmi jemnì. Hledáme-li napøíklad impedanci
300 Ohmù a pohybujeme-li se zdrojem smìrem od støe-
du, vidíme, že zpoèátku malé zmìny impedance se po-
stupnì zvìtšují a s dostatkem segmentù se podaøí nalézt
polohu s požadovanou impedancí s dostateènou pøes-
ností. (Pozn. pøekl. - pozor pøi užití pøíliš velkého poètu
segmentù - zejména u programù s jádrem MININEC -
napø. v AO mùžeme snadno vytvoøit model, který bude
již zcela nesmyslný - rovnìž tak u antén typu smyèka -
quad, delta loop atd. nám pøíliš jemná segmentace dodá
zcela nesmyslné výsledky!!!)

Antény èasto nejsou elektricky tak jednoduché, jak
vypadají ve skuteènosti. Èasto se
vyskytující typ antény - dva dipóly
na rùzná pásma, spojené do jedno-
ho napájecího bodu, napøíklad 20 a
15m. Vytvoøíme ètyøi dráty a spo-
jíme je ve støedu. Viz obr. 2. Nyní
nastává významná otázka: Kam
umístit zdroj? Umístíme tedy zdroje
do nejbližšího segmentu ke støedu
na dva pøilehlé dráty. V tabulce 1
jsou zobrazeny získané výsledky
pro kmitoèty 14,175 MHz a 21,225

MHz. Která dvojice výsledkù je správná? Nelze øíci,
žádný z výsledkù není pøesný. Upravme model podle
spodní èásti obr. 2. - spojíme dráty tedy o nìco pøed
støedem a vytvoøíme krátký drát se tøemi segmenty ve
støedu. Na obr. 3 je pohled na model v seznamu drátù

v EZNEC. Støední drát má tøi segmenty proto, aby
velikosti proudù na každé stranì zdroje byly co „nejstej-
nìjší“. Zvolili jsme délku støedního drátu 2 stopy - tedy
pøibližnì 60 cm, každý segment je tedy dlouhý pøibližnì
20 cm, zbytek modelu musí užívat segmenty pøibližnì
stejnì dlouhé. Nyní mùžeme již stanovit impedance na
našich dvou zvolených kmitoètech. Jak je patrné z ta-
bulky 1, dráty pro 20m jsou pouze o trochu delší, dráty

pro 15m jsou velmi krátké oproti rezonanci. Zkuste
mìnit délky drátù pro 20m a pro 15m. Zaznamenejme,
že malé zmìny délky drátu pro 20m zpùsobí velké zmìny
v impedanci na 15m, naopak i vìtší zmìny délky drátu
pro 15m zpùsobí pouze menší zmìny v impedanci na
20m. (Pozn. pøekl. - V reálném životì rychle utíkejte do
obchodu a kupte si druhý kabel!)

Další bìžnou anténou je invertované V - ukažme si, že
lze nìkdy použít dvì rùzné techniky umístìní zdroje
a skonèíme se stejným výsledkem. obr. 4 ukazuje dvì
cesty, jak modelovat invertované V - respektive jakou-
koliv jinou anténu, kde se dráty setkávají v napájecím
bodì s nìjakým obecným úhlem.

Na horní èásti obrázku je znázornìno použití dvou
zdrojù umístìných do segmentù pøiléhajících k apexu
(povšimnìte si, že tento pøíklad se od pøedchozího liší
tím, že je využit pouze jeden prvek na jedno pásmo).
Vzhledem k tomu, že se impedance ve støedu prvku o

délce λ/2 liší s malým posunem po prvku
pouze málo, dva zdroje blízko sebe budou
pomìrnì pøesnì aproximovat impedanci ve
støedu. Napøíklad NEC-Win Plus urèí impedan-
ci jednoho ze zdrojù na 22,1 - j8,1 Ohmu.
Skuteèná impedance je pak sériové zapojení
tedy souèet tìchto dvou t.j. 44,2 - j16,2 Ohmu.
(EZNEC má možnost „split“, tedy rozdìlené
zdroje, a udìlá toto vše automaticky vèetnì

seètení impedance a získáme 44,3 - j16,5 Ohmu).
Mùžeme samozøejmì použít také techniku krátkého
tøísegmentového drátu popsanou v pøedchozím
pøíkladu a podle obr. 5, kde je popsán, získáme
impedanci 44,2 + j3,6 Ohmu. Tento malý rozdíl je
zpùsoben tím, že jsme pøidali délku krátkého
vnitøního drátu k celkové délce a nekompenzovali ji
adekvátním zkrácením na koncích.

Tyto techniky umís•ování zdrojù nám umožní
snadno øešit valnou vìtšinu geometrií antén, které
potkáme. Zamiøme naše zraky nyní dolù - na zem.

Zemì a zemní sytémy

V pøedchozích kapitolách jsme se dosud zmínili o dvou
typech zemì: volný prostor (nebo jinak - žádná zem) a
Sommerfeld-Nortonova „pøesná zem“. Ve volném pros-
toru samozøejmì není žádná „zemní odrazná“ plocha a
antény tedy vyzaøují do celého prostoru.

Ve skuteènosti nám NEC poskytuje tøi typy zemí, jak
je vidìt na obr. 6. Zemì jsou urèeny jednak typem a pak
dále hodnotou. Perfektní, èi jinak øeèeno ideální zem, je
nìkdy užiteèná pøi modelování vertikálních antén,
dotýkající se zemì a pøi modelování velmi vysoko
umístìných antén. „Skuteèná“ zem je nám nabízena ve
dvou alternativách - rychlá zem nebo také „odrazový
koeficient“; tento model je nepøesný pro výšky antény
menší než 0,1 vlnové délky nad zemí. Vždy upøednos-
tòovaná Sommerfeld-Nortonova zem je pøesná až

k výšce 0,001 vlnové délky. (EZNEC
ještì nabízí typ zemì „MININEC“ - její
použití je velmi omezené - nebudeme se
jím zabývat). Moderní rychlé poèítaèe
umožòují používat pøesnìjší model -
pokud budeme anténu umís•ovat nad
zem, budeme pracovat pouze s ním. 

Zatím byly všechny naše modely
pouze horizontální - používali jsme tedy
pouze „prùmìrné“ zemní hodnoty
doporuèené programem. Zaène-li být
modelování „serióznìjší“ nebo modelu-

Modelování antén s programem NEC - èást 3

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Tabulka è.1.:
Hodnoty zdrojové impedace pro dipóly s použitím „Simple Crossed“ modelu a modelu
„Central source“
Umístìní zdroje 14.175 MHz 21.225 MHz

Impedance R +/- jX ohm Impedance R +/- jX ohm
„Simple Crossed“ drátový model

Pøi délce drátu 20 m 98.9 +18.5j 151.4 + 268.0j
Pøi délce drátu 15 m 16.8 - 346.1j 35.9 - 102.7j

„Central Source“ drátový model
Vystøedìno na základní drát 57.8 + 45.9j 111.5 - 780.2j 

Zdroje, zemì a øady kmitoètù

Jakmile pokroèíme za konstrukci modelù a porozumìní vyzaøovacím diagramùm, je nutno poznat
další øadu postupù, jak získat co nejlepší výsledky z NEC modelování. V tomto èísle se budeme
zabývat tøemi okruhy problémù - umístìní zdrojù, výbìr zemì vèetnì vytváøení zemní protiváhy
pomocí radiálù a produktivním využitím øady kmitoètù. Výbìr témat vychází z otázek, které
dostávám od modeláøù zaèáteèníkù. Tyto poznámky samozøejmì neodpoví na všechny otázky, ale
snad ukáží užiteènou metodiku dotýkající se tìchto problémù. Jako vždy se omezíme na dvì imple-
mentace NEC-2, EZNEC 3.0 a NEC WinPlus.
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jeme-li vertikální antény, je vhodné používat hodnoty co
nejbližší skuteèným vlastnostem zemì pod anténou.
V tabulce 2 jsou uvedeny bìžnì užívané hodnoty.
Samozøejmì zjištìní skuteèných místních hodnot je
mnohem pøesnìjší, nicménì pro amatéra je zmìøení
vodivosti ještì proveditelné, se zmìøením permitivity je
to již horší.

Dvì èísla - vodivost v Siemens/metr a bezrozmìrná
dielektrická konstanta - permitivita - po dosazení do
rovnic v jádøe NEC umožòují vypoèítat skuteèné odrazy
a ztráty zpùsobené zemí. Ale pozor - NEC pøedpokládá,
že zem je homogenní, dokonale rovná a nekoneèná. Na
nižších kmitoètech z oblasti KV to ve vìtšinì pøípadù
nebude pravda. Pro „zaèáteèníka“ volba jedné z bìžných
kategorii bude dostateèná. (Pozn. pøekl. s dlouhými lety
praxe v geofyzikálním mìøení zemních odporù: pro hori-

zontální antény zapomeòte na to, že
rozumnì „zmodelujete“ zem.
Vymodelujte anténu ve volném pros-
toru a pouze pro informaci stojí za
podívání co to MOŽNÁ TØEBA SNAD
udìlá ve skuteènosti.)

Existuje druhý typ zemì dùležitý
pro modeláøe - systém radiálù pod
vertikální anténou. Ve skuteènosti
umís•ujeme radiály buï na zem nebo
dokonce kousek pod zem. Protože

NEC nemùže modelovat nic pøímo na zemi nebo pod
zemí, umístíme radiály s dobrou pøesností velmi blízko
zemì - tak blízko, jak umožòuje Sommerfeld-Nortonùv
model zemì, tedy o nìco výše, než 0,001 vlnové délky,
což je napøíklad kolem 5 cm pro 40m. Nìkteøí modeláøi
dokonce velmi dobøe uspìli i s výškami 0,0001 vlnové
délky. Pozor, musíme poèítat s prùmìrem drátu - celý
drát musí být nad zemí.

Naštìstí jak EZNEC, tak NEC-Win Plus obsahují
funkci automatická generace radiálù. Musíme pouze
urèit støedový bod, poèet radiálù, poèet segmentù na
drát a prùmìr vodièe. Nìkteré další programy vyžadují
vytvoøení jednoho radiálu a pak již samy v patøièných
úhlech vygenerují ostatní. Na obr. 7 je prvních ètrnáct
radiálù (a vertikál pro 40m) z celkového poètu 32. Bylo
by samozøejmì možné vypoèítat souøadnice radiálù
pomocí trigonometrických funkcí (sin + cos), s automa-
tickou generací radiálù je to ovšem jednodušší. V praxi
je dobré omezit poèet radiálù asi na 32, protože pøi
menším úhlu mezi dráty je NEC již nepøesný. Rozmìry
radiálù na obr. 8 jsou v metrech a prùmìr drátu
v milimetrech, výška sytému nad zemí je 50 mm. Na obr.
8 je pohled na celý model, každý drát má 10 segmentù,
zdroj je umístìn v nejnižším segmentu vertikálu. Model
má celkem 330 segmentù, což se mùže zdát hodnì,
dnešní poèítaèe se však s takovým poètem snadno
vyrovnají. Pokud to program umožòuje, je dobré ještì
zvìtšit poèet segmentù, tím se pøiblíží poloha
zdroje k rovinì radiálù a chyba se zmenší (Pozn.
pøekl. - možná…).

Jako pøíklad jsme si zámìrnì vybrali pomìrnì
složitý pøípad s 32 radiály, pøestože mnoho
modelování bude s mnohem menšími systémy,
napøíklad 4 radiály vysoko nad zemí… Pokud
zvládnete funkci „tvorba radiálù“ ve vašem pro-
gramu a souèasnì si uvìdomíte existující
omezující podmínky, potom nenaleznete žádný
systém radiálù pøíliš složitý pro modelování.

Øady kmitoètù: proè a jak?

Modelovat na jednom kmitoètu k úplné doko-
nalosti je jednou ze zaèáteènických tendencí èi
lépe øeèeno chyb. Snažíme se napøíklad
navrhnout anténu Yagi na jednom jediném kmi-
toètu tak, aby mìla co nejvyšší zisk, nejlepší pøe-
dozadní pomìr a souèasnì byla v rezonanci -
potom si chybnì pomyslíme, že naše práce je již
skonèena.

Amatérské antény nejsou prakticky nikdy
používány pouze na jediném kmitoètu. Jsou
používány pøes celé amatérské pásmo tedy
napøíklad od 14,0 - 14,35 MHz nebo v prvním
jednom MHz pásma 10m. Práce modeláøe není
dokonèena, dokud není anténa analyzována

v celém rozsahu používaných kmitoètù. NEC je pro
takovou práci pøipraven.

Jak využít øadu kmitoètù je ilustrováno na modelu
šestielemtové antény Yagi pro pásmo 10m. Na obr. 9
vypadá anténa složitìji, než její model v NEC-Win Plus
na obr. 10. Zde jsou rozmìry ve stopách, materiál hliník
- dural, zdroj na druhém prvku - záøièi. V záhlaví je vidìt,
že bude modelováno ve volném prostoru a výstupem
bude kromì impedance pouze horizontální diagram.
Výstupní tabulky budou obsahovat všechna relevantní
data pro každý kmitoèet. Jak nastavit øadu kmitoètù je
patrné v levém horním rohu obr. 10. Zvolíme poèáteèní
a koncový kmitoèet a krok. V tomto pøípadì 28 MHz, 29
MHz s krokem 0,1 MHz, získáme tedy 11 výstupních

Obrázek 4

Obrázek 5

Obrázek 6

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

Tabulka è.2.:
Nejèastìji používané typy pùdy s rùznou kvalitou a
jejich pøíslušná vodivost a permitivita
Typ Vodivost Permitivita
Velmi špatná pùda 0.001 5
Špatná pùda 0.002 12
Prùmìrná pùda 0.005 13
Velmi dobrá pùda 0.0303 20
Slaná voda 5.0 81



Jedním z nejpodstatnìjších rysù tohoto pøístupu je
pružnost, vyplývající z ovládání zaøízení pomocí soft-
warového øízení. V prùbìhu doby Ten-Tec dal na
webovských stránkách firmy k dispozici nìkolik inovo-
vaných verzí svých SW balíkù pro grafické uživatelské
rozhraní. Spolupráce s PC také umožòuje majitelùm
Pegasu stáhnout si a instalovat nové verze „firmware“ -
algoritmù, používaných vnitøním procesorem - což
poskytuje možnosti i pro podstatnìjší zmìny parametrù.

Úspory nákladù, dané vypuštìním drahého displeje
a øídících prvkù, umožnily producentovi srazit cenu
Pegasu na zajímavou úroveò. Nicménì znaèné množství
majitelù Pegasu nebo potenciálních zákazníkù vyjadøo-
valo zájem o standardní provedení s klasickým pøedním
panelem.

S využitím døívìjších zkušeností vyvinuli inženýøi
v Ten-Tecu desky logiky a ovládání provádìjící funkce,
které v systému Pegasu vykonává poèítaè. Zaèlenìním
do pøedního panelu tak vznikl model 538, Jupiter.

Jupiter je „konvenèní“ 100 W KV transceiver
s širokopásmovým pøijímaèem pro rozsah 0,1 až 30
MHz a vysílaèem, umožòujícím provoz v amatérských
pásmech 160 až 10 m. Má módy SSB, CW, RTTY
(AFSK), AM a FM, 128 pamìtí, dvojité VFO s možností
SPLIT režimu, RIT a XIT, ovládání nf zesílení, vestavìný
klíè, rychlé QSK a spektroskop. Srdce systému - DSP
procesor AD2181 - poskytuje také 34 DSP filtrù pro pøí-
jem a 18 pro vysílání, øízení šíøky pásma, automatickou
výøezovou a šumovou redukci, nastavitelný NB a øeèový
procesor. Zaøízení nemá zabudovaný automatický antén-
ní tuner, ale Ten-Tec nabízí ke svým produktùm øadu
externích tunerù LDG Electronics.

Rozmìry Jupiteru vycházejí zøejmì zejména
z požadavkù na normální ovládání stolního zaøízení; není
ale pøíliš rozmìrný ani pro práci mimo interiér, takže se
s ním bude možno setkat i v pøípadech mobilní instalace.
Výsledek vyvolává dojem, že rozmìry zaøízení by bylo
možno snadno redukovat na zlomek souèasných
rozmìrù.

Èelní panel obsahuje 26 tlaèítek, z nichž je jen sedm
využito pro více než jednu funkci. Návrháøi odvedli
dobrou práci, pøístup k ovládacím prvkùm je dobrý
zejména pro nejèastìji používané funkce; popis je jasný

a peèlivì umístìný. Výsledkem je snadná a intuitivní
obsluha. Pro ménì èasto používaná nastavení typu „na-
stav a zapamatuj si“ se používá jednoduché menu.

Pøední panel obsahuje pìt otoèných ovládacích prvkù:
velký ladicí knoflík a pak knoflíky nastavení šíøky pásma,
PBT, RIT/XIT a MULTI, který je využit k nastavení nìkoli-
ka rùzných funkcí: ovládá hlasitost, vf zisk, mikrofonní
zesilovaè, skvelè pro všechny módy, vf výstupní výkon,
tempo klíèování, nastavení nf úrovnì pøi vysílání a úrovnì
pøíposlechu pøi CW provozu. Jednoduše se stiskne
odpovídající tlaèítko, napø. AF, RF, MIC a knoflíkem se
nastaví požadovaná úroveò. Knoflík se obdobnì používá i
v režimu menu. Aktuální nastavení je zobrazeno inverznì
v malém políèku v levém spodním rohu displeje, jeho
hodnoty jsou znázornìny graficky i numericky.

LCD displej je bodový maticový (240 x 128 pixelù)
o rozmìrech 11,4 x 7 cm. Úroveò jeho osvìtlení je
pevná, je ale možno nastavit kontrast. Displej ukazuje

ikonami i numericky hodnoty nastavení. Velkou èást
spodní poloviny displeje zabírá spektroskop. Pøi aktivaci
funkce Sweep skanuje pøijímaè rychle nìkterým z osmi
pøednastavitelných rozsahù s šíøkou od 240 Hz do 2,4
MHz a generuje graf síly signálu v závislosti na kmitoè-
tu. Po skonèení procesu skanování je ve støedu grafu
vidìt èárkovaný kurzor ukazující aktuální nastavený kmi-
toèet. Podél snímku spektra pak lze ladit nahoru i dolù a
lokalizovat aktivní nebo volné kmitoèty. Lze aktivovat
funkci Autosweep, která automaticky posune rozsah do
nového okna kmitoètù na okraji grafu.

Konektory pro sluchátka, klíè a mikrofon jsou na levé
stranì panelu. Je možné pøipojení standardního klíèe,
bugu nebo dvoupádlové pastièky; prostøednictvím menu
lze nastavit váhování CW signálu, zpoždìní QSK, kmi-
toèet a úroveò pøíposlechu. Pamìti pro CW zprávy ne-
jsou zabudovány. V mikrofonním konektoru je vyvedeno
i napìtí +9 V pro napájení elektretových mikrofonù nebo
mikrofonního zesilovaèe. Transceiver není dodáván
s mikrofonem, ruèní nebo stolní mikrofon lze koupit
zvláš•. Pøi používání mikrofonù Ten-Tech není k dispozi-
ci VOX, mikrofon je ovládán tlaèítkem PTT.

Transceiver je dodáván s napájecím kabelem a
bìžnou bižuterií. Dále je pøiložen i kabel opatøený konek-
torem DIN5 (odpovídá zásuvce ACC1 na zadním panelu)
a barevnì kódovanými nf konektory, které poskytují nf
výstup s pevnou úrovní, linkový výstup a PTT (ètvrtý
konektor je rezervní). Tento prefabrikovaný kabel
usnadòuje pøipojení Jupiteru k TNC nebo k výstupu
zvukové karty v PC pro práci s digitálními módy (PSK31,
RTTY nebo SSTV).
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Jupiter - nový KV transceiver Ten-Tec
Vývoj, který vedl k poslednímu KV transceiveru firmy Ten-Tec - Jupiteru - byl zajímavý. Práce
zaèaly v r. 1998 a firma vycházela ze zkušeností z vývoje svých pøijímaèù využívajících DSP pro
komerèní a vládní zakázky. Vznikl pøijímaè RX-320, „èerná skøíòka“, která se pøipojuje k PC a je
øízena softwarovì. Logickým pokraèováním bylo pøidání vysílaèových obvodù a tak byl v r. 1999
pøedstaven Pegasus.

Obr. 1.: Nejhorší pøípad spektra vysílaného signálu pøi dvoutónové
zkoušce. Produkty 3. øádu jsou 29 dB pod PEP, produkty 5. øádu
36 dB. Signál 24,950 MHz, 100 W PEP. 

hodnot. (Pro zajímavost - tento systém byl zvolen na
základì pøání uživatelù - NEC sám požaduje první kmi-
toèet, poèet krokù a velikost kroku. Komerèní aplikace
dìlají tento pøechod pro uživatele neviditelný.)

Pokud poèítáme výsledky pro øadu kmitoètù,
mùžeme získat ohromné množství dat. Vìtšina uživatelù
se omezuje na zisk dopøedu, dozadu, impedanci, PSV a
pøípadnì vyzaøovací úhel pro pokles o 3 dB. Nìkdy mùže
být ještì dùležité rozložení proudu po prvku. Pro vìtšinu
pøípadù budou plnì dostateèná stejná data, jaká jsou
obsažená v tabulce 3. Všimnìte si, že data v tabulce jsou
znázornìna s rùznou pøesností. Samozøejmì ve vzduchu
nikdo nerozezná rozdíl mezi 9,95 dBi a 9,98 dBi. 

Pokraèování na stranì 30.

Obrázek 11

Obrázek 12

Na internetové stránce http://www.mods.dk
naleznete tipy, triky a popisy modifikací
nejrùznìjších amatérských zaøízení. Erik, OZ2AEP,
zde soustøedil pøes 2000 pøíspìvkù, týkajících se
více než 600 modelù rùzných zaøízení. Popisy úprav
pøevzaté z rùzných zdrojù jsou podle možností
autorù doplnìny fotografiemi, schématy apod.
Databáze údajù je pøístupná v pøehledném èlenìní
podle výrobcù a pak podle jednotlivých modelù. Zdá
se, že databáze je stále doplòována o nové informa-
ce; obsahuje i odkaz na další server, kde jsou
uloženy servisní manuály pro nìkterá zaøízení (ve
formátu .pdf). Stránka, která mùže být pro mnohé
velmi zajímavá.

Jinou zajímavou stránkou je
http://www.qsl.net/sm7vhs/radio, kde jsou opìt
v pøehledné formì uvedeny fotografie a technické
specifikace více než šesti set rùzných modelù.

Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@centrum.cz

Zajímavé technické
informace na webu



Konektor REMOTE (DIN8) na zadním panelu
umožòuje pøipojení klávesnice Ten-Tec 302J Remote
encoder/Keypad. Toto malé zaøízení bylo vyvinuto origi-
nálnì pro použití s Pegasem. Na zadním panelu je dále
6 konektorù (2x +13,5 V, EXT T/R pro øízení zesilovaèù
bez QSK - +24 V, 200 mA, TX Enable a TX OUT pro
øízení zesilovaèù s QSK a rezervní konektor), konektor
pro externí reproduktor a konektor DB-9 pro pøipojení
sériového interface.

Další možnosti

Jupiter mùže pracovat i v emulaèním módu Pegasu. Pro
ovládání transceiveru poèítaèem staèí spojit vhodným
kabelem konektor pro sériový interface a COM port
poèítaèe a spustit a nakonfigurovat SW pro øízení
Pegasu. V tomto režimu jsou øídící prvky na pøedním
panelu Jupiteru nefunkèní a na displeji je nápis „PEGA-
SUS EMULATION MODE“. Pamìti a ostatní nastavení,
uskuteènìná z pøedního panelu, nelze kopírovat nebo
pøevádìt do øídícího SW k Pegasu a naopak.

U Jupiteru, stejnì jako u Pegasu, je možné aktualizo-
vat firmware (interní SW). Již nyní je na webovských
stránkách Ten-Tec dostupných nìkolik revizí. Mìly by
mít opraveny chyby z pøedchozích verzí, mìly by zlepšit
pøesnost údajù S-metru, rozšíøit odezvu mikrofonního
zesilovaèe na nízkých kmitoètech, pøidat umlèovaè
šumu, øeèový procesor a možnost vysílat v režimu AM.
Poslední verze má oznaèení 1.09 a tìžko odhadnout,
kolik dalších možností Jupiteru mùže být v budoucích
revizích ještì rozšíøeno. Aktualizace je velmi snadná,
všechny nutné soubory jsou zkomprimovány v jednom
malém souboru .exe (verze 1.09 má velikost jen 372
kB).

K transceiveru je dodáván perfektní manuál, který se
svým zpracováním a obsahem blíží až úrovni manuálu
servisního.

Provozní zkušenosti

Práce se zaøízením ve velmi pøíjemná. Všechny ovládací
prvky lze ovládat pøimìøenì lehce.

Telegrafní provoz je velmi pùsobivý. Vestavìný klíè
pracuje perfektnì, pøi nastaveném nejkratším zpoždìní
pøi BK provozu není zpoždìní možno prakticky zazname-
nat, právì tak jako zvuk relé. Reporty pøi CW provozu
jsou pøíznivé, i když na e-mailovém reflektoru lze najít
zmínky o urèitém drsnìjším charakteru tónu. Pøi
poslechu na kontrolním pøijímaèi v porovnání se
signálem z jiných zaøízení lze konstatovat, že signál má
lehce odlišný zvuk, i když toto konstatování má jen sub-
jektivní charakter.

SSB provoz je jedineènou zkušeností. Pøi nepøíliš
zaplnìném pásmu lze pøíjmový filtr nastavit šíøeji než na
2,8 kHz, což pøispívá k vìrnìjšímu podání hlasu operá-

tora protistanice. Pøi horších
pøíjmových podmínkách se
zúžením pásma na 2,85 kHz
omezí QRM.

DSP, pracující na tøetí mezi-
frekvenci, je pøi CW i SSB
signálech vìtšinou velmi úèin-
né, ale silné signály v tìsné
blízkosti slabého signálu
mohou pøíjem ztížit. Posun pro-
pustného pásma úèinnì
pomáhá, pokud rušivý signál
leží jen na jedné stranì pracov-
ního kmitoètu; automatický
výøezový filtr pracuje výbornì
pøi zeslabení rušení jiným nos-
ným kmitoètem. Údaje z tabulky
jsou obdobné parametrùm
jiných zaøízení støední tøídy a
zkušenosti z provozu je
potvrzují.

SSB signál je hodnocen
pìknými reporty. Pokusy
s rùzným nastavením filtrù ve
vysílací cestì neposkytovaly
výrazné zmìny v reportech.

Nìkteré slabiny

Nastavení nìkterých ovládacích
prvkù recenzentovi pøipadá
ponìkud nešikovné a pøedpo-
kládá, že v pøíštích verzích
firmware by jejich øízení stálo za
revizi. V každém pøípadì je ale
tøeba brát v úvahu, že tyto názo-
ry mohou vyplývat i z odlišného
zpùsobu, jakým rùzní operátoøi
obsluhují svá zaøízení.

Zaprvé se jedná o ladìní.
Krok ladìní lze nastavit v sedmi
stupních od 1 Hz do 100 kHz,
na jednu otoèku ladícího
knoflíku pøipadá 120 krokù. Pro
pøeladìní o 3 kHz je tedy pøi
nastaveném kroku 1 Hz tøeba 25
otáèek. To je nešikovnì mnoho.
Pøi pøepnutí na vìtší krok „hrají“
pøijímané signály pøi pøe-
laïování hudební stupnici. Pøi
zachycení zajímavého signálu
bude pravdìpodobnì tøeba
pøepnout zpìt na hodnotu kroku
1 Hz, aby bylo možno signál
pøesnì doladit. Pokud preferujete èasté pøelaïování,
budete se pravdìpodobnì stále vìnovat pøepínání hod-
noty kroku. Bylo by vhodnìjší, kdyby se pøepínala
rychlost ladìní, zejména pokud by byla závislá i na
zvoleném druhu provozu.

Druhou výhradou je nastavování šíøky pásma pøíj-
mového filtru. Pøi pøechodu z jednoho módu na jiný,
napø. z CW na SSB, je tøeba manuálnì pøepnout šíøku
pásma na širší. Pøepnete zpìt na CW a pravdìpodobnì
budete opìt muset pøepnout i šíøku filtru na užší. Bylo by
dobré, kdyby došlo k autonatickému pøepnutí filtru na
hodnotu použitou v pøedchozím nastavení. Nastavení fil-
tru a mód jsou zøejmì zachyceny v pamìti a tyto pamìti

jsou nastavitelné, takže by taková úprava nemìla pøed-
stavovat podstatný problém.

Je tøeba brát v úvahu, že firmware použitý v tomto
zaøízení je možné modernizovat. Návrhy a pøipomínky je
možno sdìlit lidem z Ten-Tecu; mohou být využity
v další revizi SW.

Jupiter je pøedstavitelem trendu, který zaèíná být
patrný i v jiných oblastech. Možnost, aby koncový
uživatel snadno aktualizoval firmware, otevírá cestu
témìø nekoneèného vývoje po dobu životnosti zaøízení.

Výrobce: Ten-Tec, www.tentec.com

Podle QST 6/2001 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, 
skachaj@centrum.cz
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Obr. 2.: Nejhorší pøípad spektra vysílaného signálu v odstupu 2 až
22 kHz od nosné pøi testování šumu. Signál 100 W, 14,020 MHz.
Nosná není v grafu zahrnuta (vlevo). 



Další lahùdkou, aspoò zpoèátku, bylo naøízení zhotovit
jednotný TX „RSI“, bez diferenciálního klíèování a tedy
s menší èi vìtší mírou kliksù. Kdo si postavil TX s dife-
renciálním klíèováním, tomu nebyla stanice schválena
do provozu. Pozdìji se diferenciální klíèování pøece
jenom prosadilo. Ovšem to ještì nezaruèuje, že vysíláme
bez kliksù kolem kmitoètu. 

A tak byly èasté boje na téma „kliksá ti to“ a typická
odpovìï „mì to nekliksá, ty máš špatný radio“, nebo
„jsme moc blízko u sebe“. Kupodivu tato výmluva je
èastá i dnes. Také mùžeme slyšet novou výmluvu „ne-
kliksám, nebo• mám TCVR za 150.000 Kè“. 

Zdálo by se, že klapajících stanic na pásmu s nástu-
pem moderních zaøízení ubude, ale není tomu tak. Nìkdy
se výrobci u nìkterých modelù øídí heslem „stanice,
která nekliksá, není slyšet“. A je tomu skuteènì tak. Jistì
jste již zažili podmínky, kdy signál témìø zmizel a znaèky
jste pøeèetli jen díky klapání. Pøi zaoblených znaèkách
protistanice bychom byli ztraceni. Je proto výhodné mít
tvrdé mírnì kliksající znaèky. Ale co mají dìlat chudáci
naši sousedé, když jim klapeme témìø po celém pásmu?
Je proto ohleduplné mít znaèky jen tak tvrdé, abychom
blízké stanice nerušili, ne zrovna kliksy, ale dejme tomu
klapáním. 

Nìkteré TCVRy mají možnost nastavit dobu nábìhu a
dobìhu znaèek. Jiné, a s podivem ty nejlevnìjší, mívají
znaèky celkem slušné, bez kliksù. Pokud chceme být
ohleduplní k blízkým stanicím, je možné se pokusit o
vìtší zaoblení telegrafních znaèek bez zásahu do trans-
ceiveru. Vìtšina soudobých transceiverù má napìtí,
které klíèujeme, kolem 7 V a proud pøi zaklíèování je asi
1 mA. Místo klíèe pøipojíme logaritmický potenciometr
50k a mìøíme na nìm napìtí. Soubìžnì zjiš•ujeme, jak
nabíhá výkon. Viz obr. 1. 
V praxi se vyskytují tøi možnosti: 
a) Napøíklad pøi 1,6 V je zaklíèováno a pøi 2,7 V
odklíèováno. Mezi tìmito hodnotami se výkon celkem
plynule mìní. Závislost klíèovacího napìtí a výkonu
u IC728 vidíme na obr. 1. 
b) Napøíklad pøi 2,5 V zaèíná nabíhat výkon a pøi 2,3 V
je plnì zaklíèováno. Pøi odklíèování je napøíklad 3 V
zaèátek snižování výkonu a 3,2V úplnì odklíèováno. 
c) Pøi pøiblížení k urèité hranici se skokem zaklíèuje.
Takovým pøíkladem je dle OK1KM TCVR TS570.
(Bohužel Kvìtoš OK1KM již není mezi námi). 

U TCVRù a) lze znaèky bez zásahu do zaøízení celkem
snadno upravit zapojením dle obr. 2 nebo 3. U trans-
ceiverù b) se i v tomto pøípadì nìkdy podaøí kliksy
omezit. U TCVRù c) ovšem bez zásahu do zaøízení
s tvarem znaèek nic neudìláme. 

U klíèování pro IC728 na obr. 2 vidíme, že se ne-
klíèuje v rozsahu 7 V / 0 V, ale klíèovací napìtí je
omezeno na asi 3,5 V / 1 V. Tím zmírníme vliv zapojení
na støídu znaèek. U TCVRù b) je negativní vliv na støídu
znaèek vìtší, a tedy nastavení napì•ových hranic pro-
blematiètìjší. Znaèky jde zaoblit jen nepatrnì. 

IC728 patøí k levnìjší kategorii, která má telegrafní
znaèky slušné již od výrobce. Nábìh je 2,5 ms, dobìh

3,5 ms. Zmìkèovat znaèky je zde tøeba jen, máme-li
souseda blíže jak asi 300 až 500m a antény na sebe vidí,
nebo se nám stýská po nostalgickém mìkèím tónu,
nebo prostì chceme vyboèit ze soudobé nudné a mírnì
uklapané tovární uniformity telegrafních znaèek. 

Pøi hodnotách souèástek v klíèování na obr. 2 se
u IC728 nábìh zvìtší z 2,5 na 4 ms a dobìh z 3,5 na
8 ms. Tyto hodnoty zùstávají zachovány i pøi otáèeni
pot. 1k. Taková znaèka vyhovuje do rychlosti asi 180
zn./min. Lineárním potenciometrem 1k øídíme pomìr
èárek a teèek vùèi mezerám. Je to onen knoflík Weight,
jak ho známe z elbugù. 

Je nutné vzít také na vìdomí, že hezky vypadající
znaèky na osciloskopu nezaruèují, že ještì trochu ne-
kliksají. Osciloskop také neukáže, jak znaèky zní.
Musíme proto použít lidské ucho, které slyší i to, co na
bìžném osciloskopu nevidíme. Stává se, že pøi poslechu
CW nad zaèátky znaèek jásáme a konce znaèek zní velmi
ošklivì, mlaskají a mají kliksy. A pøitom na osciloskopu
vidíme, že zaèátky i konce znaèek vypadají velmi podob-
nì. Slýcháme tedy další výmluvu: „nekliksám, nebo•
mám znaèky nastaveny podle osciloskopu“. Pro základ-
ní nastavení tvaru znaèek je však osciloskop dobrou
pomùckou. Ucho naopak nerozezná prùbìh dle obr. 5a
a 5c. Jeden z možných pøíkladù, který ovšem na
osciloskopu vidìt je, je prùbìh na obr. 5b. Pokud by se
nám povedly podobné znaèky, pak spolehlivì kliksáme
u blízké stanice témìø po celém pásmu. A pøitom na
první pohled vypadá znaèka pøijatelnì. Vidíme tedy, že i
mìkèí znaèka mùže pøi nevhodném tvaru kliksat. Proto
je zejména u tvrdých znaèek s nábìhy kolem 1,5 ms
nutno dbát, aby se znaèka tvarem podobala znaèce na
obr. 5a. Ke koneènému dostavení použijeme dobrý pøi-
jímaè bez antény. Na S metru pomocí krátké anténky,
vìtšinou banánek s nìkolika cm vodièe, nastavíme S9 +
60 dB a s úzkými filtry sledujeme, kdy zanikne klapání
v šumu. Klíèování nastavujeme tak dlouho, až dosá-
hneme pøijatelných výsledkù. Nìkteré TXy naší snaze o
odkliksání úspìšnì odolávají, minimálnì do té doby,
než si pøestaneme myslet, že jsme experty na kliksy. 

Èastìjší vada než dle obr. 5b. bývá v pronikání kliksù
nedostateènì zavøeným klíèovaným stupnìm. To je
èastý pøípad, který na osciloskopu, kde není možné
výraznì zvìtšit nìkteré èásti prùbìhu, vidìt již není.
V posledních letech na pásmech výjimeènì slýcháme
také kliksy, o kterých se mluví jako o ATU efektu.
Podobnì u SSB se setkáme se spletry, které mají
charakter pøipomínající výboje statické elektøiny pøed
bouøkou nebo snìžením. Automatický anténní èlen se
zastaví nìkdy v poloze, kdy je sice dosažen plný výkon,
ale koncový stupeò TCVRu se pak dívá do „neš•astné“
impedance a obèas reaguje zakmitáváním. Spletry nebo
kliksy zpùsobené zakmitáváním koncového stupnì
TCVRu blízké stanice poznáme tak, že pøi zapnutí Noise
Blankeru se rušení omezí. Naskoèí ale rušení zpùsobené
pøíliš silným signálem. A tak NB nelze prakticky využít.
Samozøejmì „ATU“ efekt lze u nìkterých TCVRù vypro-
vokovat i home made ruèním anténním èlenem. 

Problém s tvarováním tvrdých znaèek si usnadníme
použitím trochu mìkèích znaèek s nábìhem asi 3 ms a
dobìhem asi 5 ms, které vidíme na obr. 5a. Èitelnost
takových ohleduplných znaèek se zaène zhoršovat pøi
200 zn./min. Pokud by èitelnost znaèek s nábìhy 3 až 4
ms a dobìhy 5 až 8 ms byla horší již pøi rychlosti 120 až
140 zn./min., není to tím, že by znaèky byly pøíliš mìkké,
ale tím, že za napø. 8 ms, kdy poklesne úroveò znaèky
z 90 na 10%, nedojde k úplnému odklíèování za další 2
až 5 ms, ale konec se courá ještì 10 až 20 ms a nìkdy
se úplnì neodklíèuje ani do nábìhu další znaèky. Tento
nedostatek, èastý u našich 30 let starých home made txù
s diferenciálním klíèováním, slýcháme na pásmech
u nìkterých stanic ještì dnes. 

Jistì vás již napadlo, jaký je vlastnì rozdíl mezi kliksy
a klapáním? Žádný. Malé kliksy mùžeme nazvat
klapáním, velké klapání mùžeme nazvat kliksy. Za hrani-
ci mezi kliksy a klapáním mùžeme považovat hranici,
kdy pøestáváme uchem pøi poslechu na kmitoètu vnímat
klíèovací pøekmity nebo useknuté znaèky, nebo tyto jevy
pøestáváme vidìt na osciloskopu. V tomto smyslu se zde
zabýváme pouze klapáním, které vzniká pøíliš strmými
nábìhy a dobìhy. Nikoliv pravými kliksy, kdy jsou vidìt
klíèovací pøekmity nebo ukousnuté znaèky. 

Nostalgický zvonivý tón neznamená, že znaèky jsou
rozplizlé. Jinak øeèeno mìkký tón se nemusí rovnat
zvonivému tónu. Zvonivý tón mùžeme dosáhnout i pøi
tvrdších znaèkách. Je jen potøeba, aby pøi nábìhu a
dobìhu mìl kmitoèet mírnou zmìnu v rozsahu 3 až 5 Hz.
Pøi 10 až 15 Hz již pøíjemné zvonìní mùžeme vnímat
jako QRI. 

Absolutnì stabilní kmitoèet pøi nábìhu a dobìhu
nezvoní, jen pøi mìkkých znaèkách „šustí“ a znaèky jsou
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Historie „kliksování“ se opakuje
aneb jak „odkliksat“ soudobé TCVRy
Bude tomu 38 let, co se zaèaly vydávat license OL pro mládež od patnácti let. Pásmo bylo jen
160m, pøíkon PA 10 W a zpoèátku bylo zakázáno navazovat QSO se zahranièními stanicemi. Tento
problém se øešil tak, že se stanici pøedal RST, QTH, name, WX, RIG, a vše se prokládalo texty, že
nelze QSO navázat. A tak se i krátké spojení nespojení vìtšinou protáhlo na pùl hodiny. 



ménì výrazné. Znaèky hezky a pøirozenì zní, je-li dobìh
o nìco delší než nábìh. To je také jediný dùvod, proè
jsem na obr. 5 znaèku takto nakreslil. Naopak obrácenì,
nábìh napø. 5 ms a dobìh 3 ms zní nepøirozenì. Ovšem
i zde mùže být výjimka. Viz krásný tón Harrise s velmi
dlouhým nábìhem. Tón Harrise se ale každému nemusí
líbit. Nìkdo doporuèuje znaèky z již uvedených dùvodù
co nejtvrdší s nábìhem a dobìhem pod 1,5 ms, kliksy
nekliksy. 

V lokalitách s velkou hustotou amatérù je zbožným
pøáním, aby nábìhy a dobìhy znaèek neklesaly pod 4
ms. Spodní hranicí jsou 3 ms, kdy CW signál zabírá
ještì rozumnou šíøku pásma. To mnoho moderních
TCVRù s nábìhy a dobìhy èasto pod 2 ms nesplòuje.
CW signál od blízkých stanic pak vnímáme jako ne-
zdravì široký, nebo uklapaný. Mnohdy posloucháme
telegrafii pøi šíøí pásma napø. 80 Hz. Pak jsou i tvrdé
znaèky zaobleny v našem filtru. Zde bývá nìkdy názor,
že znaèky zaoblené již ve vysílaèi by byly pøi úzkém fil-
tru v pøijímaèi neèitelné. Není to ovšem pravda. Tvrdé
obdélníkové znaèky a mìkké znaèky s nábìhem a
dobìhem tøeba 8 ms filtr 80 Hz v pøijímaèi zaoblí tak, že
oba prùbìhy budeme vnímat jako stejné. Jinak øeèeno,
filtr tvrdé odélníkové znaèky zaoblí, ale již døíve zaoblené
znaèky nechá být, tak jak jsou. 

Zapojení na obr. 2 je šité na míru pro IC728. U jiných
TCVRù zkusíme variantu na obr. 3, pøi které se tvar
znaèky pøíliš nezmìní, ale mùžeme mít to štìstí, že kliksy
se zmírní natolik, že blízké stanice si pøestanou stìžovat
na naše klapání po pásmu, i když podle obr. 1 jsme zji-
stili, že náš TCVR není úplnì vhodný pro úpravu
telegrafních znaèek. 

Vìtšina tcvrù má jistou klíèovací hysterezi - to zna-
mená, že k zaklíèování dojde pøi nižším napìtí a
odklíèování pøi vyšším. A tak i když tvar znaèky
neovlivníme, mùže se aspoò hodit knoflík WEIGHT
z obr. 2. 

Matematicky vyjádøit, jak daleko od kmitoètu by
mohla klapat stanice urèité síly s urèitým tvarem znaèek,
se zdá být jednoduché, ale není tomu tak. Pro posouzení
toho, co je ještì normální a co je již závada na zaøízení,
poslouží následující zkušenost. U znaèek dle obr. 5a,

mùžeme pøi síle signálu 599 + 60 dB slyšet klapání
nejvýše 400 až 600 Hz kolem kmitoètu. Pak zanikne
v šumu. Samozøejmì, pokud máme rádio, které je
schopné blízko tak silného signálu poslouchat. To
slušné klasické TCVRy, s osazenými filtry na 9 MHz
i 455 kHz, ještì zvládají. U tvrdých znaèek s nábìhem a
dobìhem kolem 1, 5 ms, které jsou nároènìjší na na-
tvarování, tak aby v urèité èásti nábìhu a dobìhu neby-
la vìtší strmost, bychom nemìli pøi síle signálu 599 +
60 dB slyšet klapání více jak 2 až 3 kHz kolem kmitoètu.
To je ale moc a pøitom TCVRy s takovými znaèkami jsou
témìø bìžné. Je-li to u obou pøíkladù horší, bývá to
nejen špatným tvarem znaèek, ale u home made zaøízení
i zmínìným pronikáním klapání klíèovaným stupnìm. 

Pokud chceme mít velmi tvrdé znaèky a pøitom mini-
málnì obtìžovat sousedy klapáním po pásmu, musíme
dbát, aby nábìhy a konce znaèek mìly tvar Gaussovy
køivky, nebo tvar sinus2. Takové znaèky pak zabírají mi-
nimální šíøi pásma. Trochu nepøesnì nakreslené nábìhy
sinus2 jsou také na obr. 5a. U mnoha TCVRù na
osciloskopu takový prùbìh vídáme, vèetnì identického
prùbìhu pod osou x, i když s kratšími nábìhy a dobìhy.
Nìkdy se strefíme do prùbìhu podobného jako na obr.
5c, což nemusí být žádná tragédie. Nás ovšem zajímá,
jak se znaèkám s nábìhy sinus2 pøiblížit nìjakým
jednoduchým zapojením. Musíme tedy sáhnout
k návodùm 30 a možná i 50-60 let starým. 

Na obr. 4a je klíèování ve druhé møížce pøes dvojitý
RC èlen. Souhra klíèovacích napìtí, hodnot RC èlenù a
charakteristika elektronky klíèované v G2 dávala nejlepší
výsledky a umožnila mít celkem tvrdé znaèky, bez
nežádoucích efektù kolem kmitoètu. Klíèování jiných
elektrod u elektronek již nebývalo tak úspìšné. U vysi-
laèù do 10 W, nìkdy i 100 W, se takto klíèoval PA stu-
peò. U vìtšího výkonu se klíèovala elektronka pøed PA
stupnìm. Pro tranzistorové vysilaèe sloužilo zapojení na
obr. 4b. Opìt byla znaèka tvarována dvojitým RC èle-
nem. Klíèuje se celé napájecí napìtí zesilovaèe. Na
klíèovacím tranzistoru je sice úbytek asi 1 V, ale toto
zapojení mívá proti jiným velkou úspìšnost, takže i pøi
tvrdých znaèkách je klapání kolem kmitoètu minimální.
U vysilaèù asi do 10W se takto klíèuje stupeò pøed PA,
u vyšších výkonù stupeò pøed budící dvojicí tranzistorù
koncového stupnì. Jak za elektronkovým, tak i za
tranzistorovým klíèovaným stupnìm nemusí nutnì
následovat lineární zesilovaèe. Èasto za klíèovaným
stupnìm lépe vyhoví zesilovaèe ve tøídì C, aniž by
znaèky z hlediska kliksù utrpìly. Zesilovaè ve tøídì C
totiž zpravidla zakryje zbytkové zakliksnutí na zaèátku
nábìhù a èastìjší na konci dobìhù. Toto zbytkové za-
kliksávání (se špièkou napø. 40 dB pod úrovní signálu
tøeba 2 ms po ukonèení znaèky) je na pásmech èasté a
je typickým pøíkladem kliksù, které na bìžném
osciloskopu již neuvidíme. Ale slyšíme, že stanice síly
599 + 60 dB má po celém pásmu kliksy na konci znaèek. 

Znaèky pøi klíèování dle obr. 4 mívají podobný
prùbìh jako na obr. 5a. Je ovšem tøeba znaèky tvarovat
s ohledem na následující stupnì ve tøídì C, které dìlají
znaèku tvrdší. Podobì na obr. 2 a 3 vidíme, že je
zachována desítky let stará zásada tvarování znaèky pøes
dvojitý RC èlen. Nicménì zapojení na obr. 2 nebo 3 je
jen nedokonalou náplastí na øádné natvarování znaèek
bez klapání kolem kmitoètu. Pokud si ale nìkdo stìžuje
na naše kliksy, mùžeme obèas aspoò trochu naše
klapání kolem kmitoètu zmírnit. Hlavnì však pøitom
nezasahujeme do zaøízení. Pro zkoušku zhotovíme
nejdøíve zapojení na obr. 3. Teprve pak mùžeme upravo-

vat zapojení do podoby dle obr. 2. To znamená klíèovací
napìtí od malých hodnot postupnì zvyšujeme zmìnou
rezistorù napø. na 330 - 470 ohmù a od velkých hodnot
snižujeme sériovì zapojenými diodami. Výhodná je
kombinace LED a Si diod. Tím omezíme vliv zapojení na
støídu znaèek. Pozor také na to, pøi jakém napìtí na klíèi
spíná anténí relé, nebo se mìní odskok pøíjem vysílání.
Omezení hranic klíèovacího napìtí dle našeho pøání
nemusí být proto reálné. 

Na dobu dobìhù mají hlavní vliv velikosti kondenzá-
torù v souvislosti s vnitøním zapojením klíèovacího
obvodu TCVRu. S kapacitou se ale snažíme nejít pod
hodnoty na obr. 3, aby byl aspoò trochu patrný úèinek
na nábìh znaèek. U tcvrù, kde je pøi zaklíèování proud
klíèovacím obvodem pod 1 mA, by pøi vyhovujícím
nábìhu mohl být dobìh pøi zapojení dle obr. 3 pøíliš
dlouhý. U obr. 2 to spravíme rezistorem cca 15k až 33k
na plus, kterým si dobu dobìhù nastavíme dle našeho
pøání. Schotkyho dioda BAT46 na vstupu zabraòuje
prùniku kladného napìtí na klíèovací obvod TCVRu, jež
by zablokovalo provoz SSB. 

U továrních TCVRù nelze zpravidla uvedenými
úpravami dosáhnout hezkých nostalgických zvonivých a
extrémnì mìkkých tónù. Pøi pøíliš velkých kapacitách
v obvodu musíme poèítat také s teplotní nestabilitou
pomìru èárka, teèka ku mezeøe. Pak musíme po ohøátí
TCVRu obèas „sáhnout“ na knoflíèek WEIGHT. 

To, že by mìly moderní transceivery kliksy v pravém
slova smyslu, je nadsázka. Nìkteré transceivery
vyrobené v posledních dvaceti letech ale mají pøíliš tvrdé
znaèky s nábìhem a dobìhem i pod 1,5 ms. Máme-li
blízkou stanici s takovým transceiverem na svém pøijí-
maèi silou 599 + 60 dB, patrnì budeme slyšet klapání
desítky kHz kolem kmitoètu. Je tedy na ohleduplnosti
našeho souseda, zda se pokusí své znaèky trochu zkul-
tivovat, nebo zda bude i nadále tvrdit, že nemá kliksy, že
je to silou pole nebo že máme špatné rádio. 

Na konec je potøeba pochválit výrobce nových lev-
nìjších TCVRù, zejména QRP, kteøí opìt zaèínají dbát na
tvar a krásu telegrafní znaèky. 

Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz
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Vra•me se ale o nìkolik let
(èi desetiletí) zpìt, kdy taková-
to konstruktérská „havaj“ ne-
existovala, ale antény na VKV
bylo také zapotøebí dobøe
(nebo alespoò nìjak) pøepínat.
Dokonalá relé v nìkterých profi
zaøízeních se samozøejmì
používala, ale pro øadového
bastlíøe nebylo jednoduché je
opatøit. Pro pøepnutí nìkolika
desítek èi stovek miliwattù byla
mnohdy i zbyteènì velká, a tak
se hledalo nìco, co by bylo
dostupné a hlavnì levné, nebylo to velké a anténu to
pøepínalo, by• tøeba i s nìjakými pøijatelnìjšími ztrá-
tami. Pro 2 m a 70 cm (i výš) se napøíklad používala
relé 5QN59909, urèená do televizních kamer. Nežli
se vyžíhala, ulámala nebo upadla slabá pøepínací
ocelová struna, pøepínalo relé uspokojivì i 60 W
výkonu v pásmu 2 m a uživatel ani nevìdìl, že
impedance relé je 150 Ω.

Vzpomínám na vyøešení problému s anténním
relé v roce 1960, kdy bylo použito relé RP90, jehož
jeden svazek kontaktù byl obehnán pocínovaným
plechem a koaxiálními kablíky esteticky vyveden.

Zbylé páry pøepínaly anodové napìtí a celek fungo-
val velmi spolehlivì. Byla i verze pro pøípad, že
napájeèem antény byla dvoulinka. Pak sloužily dva
pøepínací svazky a jestliže celé provedení bylo
peèlivé, nemìlo to, jak se øíká, chybu.

Vra•me se ale k našemu problému, kdy bylo
potøeba pøepínat anténu na 23 i 13 cm. Tam pøipada-
lo v úvahu nìjaké malé spolehlivé relé, které bylo
možné snadno opatøit a v pøípadì závady vymìnit.

V koaxiálním provedení žádné takové
nebylo, ale z nouze použitý typ QN59925
požadovanou funkci splnil. Toto takzvané
„pardubické“ relé spíná i pøi 11 V, je
mechanicky malé a velmi peèlivì prove-
dené. Oproti podobnému typu HP11D od
firmy Potter a Brumfield z USA je sice
pøesnì dvakrát vyšší, ale zato je plnìné
ochrannou atmosférou (napø. dusík), což
zaruèuje delší životnost. Stále ale byly
mezi uživateli pochybnosti, zda nemá
velké ztráty, když není v koaxiálním prove-
dení. V souvislosti s hledáním vhodného

relé pro pásmo 9 cm (3400 MHz) byl jeden kus relé
QN59925 opatøen koaxiálními konektory SMA (prove-
dení do desek plošných spojù) a zmìøen pomocí tìch
správných pøístrojù, které mìøí prùchozí (vložný) útlum,
izolaci a pøizpùsobení.

Pro názornost bylo zmìøeno v rozsahu 1 až 6 GHz
ještì další takto upravené relé sovìtské výroby typu

RPV2/7 a profesionální relé CX520D z GES
Electronics. Podobný typ QN59927/28 z Tesly
Pardubice nebylo možné pøipojit z dùvodù
nesouhlasných konektorù, takže hodnoty byly
zmìøeny na jiných pøístrojích.

To, že relé je pro impedanci 75 Ω by snad
nebylo na závadu - je velmi peèlivì provedené a
nesepnutý kontakt je vždy pøizemnìn. Dùležité je,
že izolace je pod 26 dB a prùchozí útlum pod 1 dB
v celém mìøeném rozsahu. Jeho robustní prove-
dení by jistì umožnilo pøepínat i desítky W výkonu.
Mìøení potvrdilo, že relé QN59925 je vhodné i pro
podstatnì vyšší kmitoèty než bylo pùvodnì
urèeno, a kdo si jej v minulosti nìkde nainstaloval
a peèlivì pøipojil teflonovými kablíky, rozhodnì
neudìlal chybu.

Z namìøených hodnot vyplývá, že se nemusíme
obávat relé použít v našich transvertorech pro 23,
13 i 9 cm, kde disponujeme stovkami mW èi jed-
notkami W výkonu. Izolace 20 dB znamená, že pøi
výkonu 100 mW na výstupním konektoru se
dostane na vstup pøijímaèe 1 mW. Pøi takto malé
hodnotì samozøejmì k poškození nedojde.

Zaèátkem devadesátých let nastalo masivní šro-
tování všech starších typù radiostanic z Tesly
Pardubice a toto relé pøestalo být nedostatkovým
zbožím. Na radioamatérských burzách jej lze
koupit za hodnotu jednoho piva, a tak není divu, že
se stalo témìø bezcenným artiklem. Ono se ale
øíká, že èeho je dost, tím se má šetøit.

Vìøím, že v dobì, kdy za 90 až 180 DM nebo za
3 až 5 tisíc korun koupíte naprosto dokonalé pro-
fesionální anténní relé se zaruèenou funkcí až do
18 GHz, si již nikdo QN59925 do zaøízení dávat
nebude. Výše uvedené heslo platí pro pøípad, že by
snad zase v budoucnosti pøišlo „do módy“ ....

Pavel Šír, OK1AIY

Èím pøepínáte anténu na mikrovlnách?
Pøi konstrukcích zaøízení pro mikrovlnná pásma se dostaneme pøed problém, èím pøepínat anténu.
V dnešní moderní dobì sáhne konstruktér po katalogu èi vyhledá v bohatých nabídkách na interne-
tu a to správné relé ihned objedná. Obratem pošty leží požadovaná souèástka na stole a její
zaèlenìní do modernì konstruovaného zaøízení je jen otázkou nìkolika minut...

Relé vhodná pro mikrovlny (v základním provedení i opatøená
konektory pro mìøení).

Relé QN59925 opatøená SMA konektory pro zmìøení prù-
chozího útlumu, izolace a pøizpùsobení. Druhý pøepínací
pár kontaktù nezapojen (nezmìøen).

Detail pøipojení konektorù SMA

Relé QN59927/28 z Tesly Pardubice (podobné
typu CX520D)

Vlastnosti relé QN59925 (prùchozí útlum, odrazy a izolace) v závislosti na kmitoètu,
f = 1 - 6 GHz. Za povšimnutí stojí bod x, pøíslušející kmitoètu asi 4700 MHz, kde má
relé pøímo obdivuhodné parametry. Škoda že toto místo nepadlo o 1000 MHz výš.

Vlastnosti relé RPV2/7 (prùchozí útlum, odrazy a izolace) v závislosti na kmitoètu,
f = 1 - 6 GHz.

Vlastnosti relé CX520D (z GES) - podobné je relé typu QN59927/28.

Prosíme, vìnujte èas Anketì ve

4. èísle Radioamatéra na stranì 7

a odešlete nám ji do 15. 9. 2001.
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Mikrovlnný
závod 2001
Celkovým vítìzem v kategorii single
se stal OK1AIY/P ze ziskem 26433
bodù - hodnocen v pásmech 1,3 -
2,3 - 3,4 - 5,7 - 10 - 24 - 47 - 76
GHz. Celkovým vítìzem v kategorii
multi se stala stanice OL7Q ze
ziskem 32265 bodù - hodnocena
v pásmech 1,3 - 2,3 - 3,4 - 5,7 - 10
- 24 GHz. Závod vyhodnotil OK1CA.

Komentáø vyhodnocovatele:

Závod probìhl za nepøíznivých kli-
matických podmínek, teploty na nì-
kterých místech byly na bodu mrazu,
dokonce místy i námraza (napø.
u OK1UEI/P) a také podmínky šíøení
byly jen prùmìrné. Novinkou byla
letos nová kategorie - pásmo 3,4
GHz, kde úèast 7 stanic je pøíslibem
do dalších závodù.

Stínem závodu je stále se opaku-
jící situace na Lysé Hoøe v Besky-
dech, kde se závodù úèastní nìkolik
stanic z jedné kóty. Mikrovlnný
závod mìla øádnì pøihlášena stanice
OL7Q a proto stanice OK2BFH neby-
la hodnocena. Další stanice, které
pracovaly v závodì, neposlaly
deníky. Tato situace trvá již 30 let a
osobnì se domnívám, že ji nemùže
øešit ani žádný regulativ ani pak
následné stížnosti, ale jen a jen do-
mluva mezi vlastními radioamatéry.

Èastou chybou v denících je, že
vìtšina stanic v souladu s novými
povolovacími podmínkami nedává
v závodì svoji znaèku /P, a pak
nastává chyba pøi spojeních s tìmi
nìkolika stanicemi, které ještì /P
v závodì používají. Jak ovšem
v pøipomínkách k závodu pozname-
nal OK1VAM, problém je také v tom,
že stanice pøed závodem /P používá a
v závodì pak ne. Toto opomenutí je
potom kvalifikováno jako chyba a
stanici se za spojení strhnou všech-
ny body.

Protože letos OK VHF Club i já
osobnì konèím s vyhodnocováním
tohoto závodu, podìkoval bych všem
úèastníkùm v letošním i minulých
roènících za shovívavost a popøál
novému vyhodnocovateli poro-
zumìní pro specifiku mikrovlnných
pásem. 

Zdenìk Støihavka, OK1CA, ok1ca@ges.cz

Nìkolik poznámek
k Polnímu dni 2001
Polní den je událost, na kterou se všichni tìšíme a na kterou se
mnozí z nás peèlivì pøipravují. Je to pøíležitost vyzkoušet
zlepšení nebo zcela nová zaøízení, která jsme vytvoøili. V plánu
bývá i obsazení nìjaké výhodné kóty, odkud bychom navázali
co nejvíce spojení i na tìch nejkratších vlnách. Jedním z fak-
torù, které mohou naše plány zmaøit, je poèasí a to se letos
v celém rozsahu potvrdilo.

Od jihozápadu pøicházela zvlnìná studená fronta a její
možné katastrofální následky již ve ètvrtek a v pátek pøedpoví-
dali meteorologové ve všech sdìlovacích prostøedcích. Pro
naši oblast to jako naschvál pøišlo právì v sobotu v noci. 

Na obr. 1. je znázornìna meteorologická situace ze soboty
7. 7. z 15 h. UTC, což je hodinu po zaèátku závodu, kdy
bouøkové mraky narostlé do výšky (svìtlý odstín) jsou už
v západních a jižních Èechách. Tmavá plocha pøed frontou
znázoròuje prohøátý zemský povrch. Pro orientaci: Køížky spo-
juje padesátá rovnobìžka (protíná zhruba Prahu, Kolín a
Pardubice) a zmínìná oblast je asi uprostøed mezi obìma



OK1AR - Polní den
2001
Letošní Polní den jsem absolvoval z Klínovce. Své
druhé QTH, v JO60RA, jsem „pùjèil“ dceøi,
OK1ARH. Poèasí pekelné, takové jsem ještì od
roku 81, co jezdím po kopcích, nezažil. Veèer
v sobotu 2cm kroupy, voda šla vodorovnì a
blesky. Mnì buï prásklo pøímo do antény, nebo
do meteorkáøského stožáru OK1AFQ, který jsem
mìl 2,5 m od sebe. Vysílal
jsem i pøes bouøku, i když mi
voda tekla až pod zadek a
najednou šleha jak z kanónu.
Pøed oèima hejno jisker a
ještì dost dlouho jsem vidìl
žluté kruhy. Odnesly to dva
sí•ové zdroje a laptop
(naštìstí, jak jsem zjistil
doma, odešel v nìm též pouze
spínaný zdroj). Snažil jsem se
to opravit, ale protože jsem
mìl žluté kruhy pøed oèima,
nevidìl jsem na to, takže jsem
šel spát - ovšem do auta,
protože matrace v pøívìsu,
díky vodorovnì tekoucímu
potoku, byly nacuclé jako houba. Po poctivých 7
hodinách spánku jsem k tomu vlezl a v jednom
zdroji vymìnil mùstek 35 A, který se prorazil.
Druhý zdroj jsem neopravoval, první byl
dostateènì dimenzován, aby utáhl oboje. Vše bylo
mokré jak hnùj a tak jsem byl, i pøes tu opravu,
rozhodnut jet domù. Ale poslechem jsem zjistil, že
ani ostatní toho moc nemají, a tak jsem se porýpal
ještì kolem laptopa. Toho se mi ale rozjet nepo-
daøilo. Takže jsem si pøi hrnku kávy nalinkoval log
papírovník a jel jsem, po témìø devítihodinové
pøestávce, dál. Dotlaèil jsem to na celých 660
QSO, ale bodovì žádná velká sláva - asi 160 000.

Pøes ten rachot bouøek nebyly žádné DXy slyšet.
Navíc jsem po havárii laptopa, ve kterém bylo od
soboty 311 QSO, nemìl pøehled, koho mám
dìlaného a koho ne. Musel jsem tedy jet tu nedìli
dopoledne až do konce závodu jen na výzvy.

Ve druhém zdroji, jak jsem zjistil doma, byla
šlehnutá KD503. Naštìstí se ta pohroma vyhnula
transceivru, PA a hlavnì mnì, až na ty oèi.

Dcera nedopadla o moc lépe. Nejprve vypadla
elektrika v celém okolí, takže po delším èekání šla
spát. Ráno ji probudil chlad a mokro. Ve stanu 2,5
cm souvislé vrstvy vody. 10 cm vysoká moli-

tanová matrace, na které spala, již zaèala procucá-
vat až nahoru. Naštìstí šel již proud. Protože však
zásuvkový „pes“ byl utopen ve vodì, dostala hned
pro rychlejší probuzení pìknou ránu. Radši vše
odpojila, vytøela a podložila tak, aby voda nešla do
elektrických rozvodù. Na to, že celých 10 hodin
nevysílala, je se svými 297 spojeními spokojena.

„Náplastí“ na toto utrpení dané pøírodou jsou
druhé a desáté místo v kategorii jednotlivcù
v pásmu 2 metrù.

Zdenìk Øíha, OK1AR
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køížky. Severnì od masivní oblaènosti jsou dvì malé odd-
ìlené skvrnky nacházející se v oblasti Krušných hor.
V oblasti Klínovce se po celé hodiny odehrávalo pravé
peklo (možná, že se postižení úèastníci na stránkách
Radioamatéra pochlubí). 
(Krásnou animaci prùbìhu celé bouøky naleznete na
http://www.qsl.net/ok1kim/images/animace.gif - pozn. red.)

Špatné poèasí se neprojevilo všude stejnì.
V Krkonoších jsme mìli vlastnì štìstí, pøed pùlnocí k nám
pøišla zvlnìná studená fronta již zokludovaná, takže z ní
jen silnì pršelo (vypotøebovala svoji sílu západnì od nás,
kde kromì hmotných škod pøipravila o život 6 lidí).
Rovnìž z elektrického hlediska jsme mìli smùlu.
O jakýchkoliv podmínkách „tropo“ nemohla být ani øeè a
Rains-scatter - dík blízké poloze fronty - umožòoval jen
blízká spojení. Zato bylo možné dìlat spojení i na 9 a 6
cm, dokonce byly patrné odrazy i na 13 cm.

Stihnout dìlat všechno od 23 cm až po 24 GHz v dešti
bylo nemožné a tak tomu budou odpovídat i výsledky.
Škoda, že to nevyšlo èasovì o jeden den døíve. Spojení by
byla podstatnì delší a mohli bychom zabalit za sucha.

Pavel Šír, OK1AIY

Polní den OK1ARH, dcera OK1AR
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Pozvánka do závodu:
EU Sprint 2001
Do naší pozvánky do závodu jsme tentokrát vybrali
závod, který v Evropì nabírá na oblibì, ale mezi našimi
závodníky stále nemá pevné místo. 

Možná, že je dùvodem ponìkud neobvyklá výmìna
soutìžního kódu. Pravidla øíkají, že pøi výmìnì obì sta-
nice musí pøedat obì znaèky. Dále není nutné pøedávat
RS/T, èehož samozøejmì všichni využívají. Správná
výmìna soutìžního kódu pak vypadá následovnì:

OK2FD de I2UIY 118 Paolo“, zatímco „OK2FD 118
Paolo“  není správná a tedy ani platná výmìna.

Trochu zvláštní se mùže zdát i pravidlo, které øíká, že
stanice, která spojení zahájila voláním výzvy, mùže na
daném kmitoètu navázat jediné spojení a po jeho
ukonèení se musí odladit minimálnì o 2 kHz.  

Pøes uvedené zvláštnosti jsou Sprinty skvìlé závody
a to hned z nìkolika dùvodù. Trvají jen ètyøi hodiny,
odehrávají se jen na tøech pásmech a úèastní se jich
hodnì stanic, takže je stále co dìlat. Další výhodou,
máte-li pøipojení na Internet, jsou bezvadnì a rychle
zpracované výsledky.

Neváhejte a vyzkoušejte už ty dva nejbližší závody.
Pøipravte si s dostateèným pøedstihem konfiguraèní
soubor vašeho soutìžního deníku a peèlivì si vyzkou-
šejte pøedání výmìny jak pøi výzvì, tak i pøi vyhledávání.
Budete mít jistotu, že to co odvysíláte je v poøádku a
budete se moci soustøedit na vlastní závod. Je pravda, že
nováèkovi mohou první okamžiky závodu pøipadat jako
hrozný chaos. Ale po nìkolika minutách se zorientujete
a po skonèení závodu se budete tìšit na ten další, do
kterého už pùjdete lépe pøipraveni a zkušenìjší.

Pozn. OK1QM. Závod není rozdìlen do kategorií
podle výkonu. Požádal jsem organizátory, aby udìlali
samostatnou kategorii pro stanice se 100 W. Odmítli to,
ale pøislíbili, že ve výsledkových listinách budou 100 W
stanice vyznaèeny. 

Podmínky závodu:

Závodu se mohou zúèastnit všechny stanice s platnou
koncesí. Evropské stanice navazují spojení se všemi
úèastníky závodu, stanice z jiných kontinentù volají
pouze Evropany.

Kategorie je výhradnì jeden operátor a v daném
okamžiku je povolen pouze jediný signál.

Datum konání: 

EU Sprint podzim:
* SSB: první øíjnová sobota - 6. øíjna 2001 - zajiš•uje

I2UIY
* CW: druhá øíjnová sobota - 13. øíjna 2001 - zajiš•uje

OK2FD
Èas: od 15:00 UTC do 18:59 UTC
Pásma: 20, 40 a 80 m 
Doporuèené kmitoèty jsou: SSB: 14.250, 7.050, 3.730 a
CW: 14.040, 7.025, 3.550

Soutìžní výmìna: 

Všechna následující data musí být souèástí výmìny:
a) vaše znaèka,
b) znaèka protistanice,
c) vaše poøadové èíslo,
d) vaše jméno nebo jeho zkratka èi pøezdívka.

Mìjte na pamìti, že obì stanice musí pøi pøedání
kódu odvysílat obì znaèky.
Jediná správná výmìna byla uvedena v textu výše.
Zvláštní QSY pravidlo: ta stanice, která zahájila spojení
voláním CQ,  QRZ? apod., mùže na daném kmitoètu
navázat jediné spojení. Poté se musí odladit NEJMÉNÌ
2 kHz, pøedtím než smí zavolat jinou stanici nebo zaène
volat CQ nebo QRZ? a podobnì.
Platná spojení: platná spojení jsou ta, která jsou
správnì zapsána do deníku a potvrzena. Každý operátor
smí v závodu použít JEDINÉ jméno. Za spojení
s nesprávnì pøijatou výmìnou obdrží operátor 0 bodù.
V pøípadì špatnì pøijatých znaèek obdrží 0 bodù oba
operátoøi.
Bodování: každé platné spojení má hodnotu 1 bod.
Koneèný výsledek je dán poètem spojení.
Diplomy: barevné diplomy budou vydány vítìzùm
každého Sprintu a prvním závodníkùm každé zemì.
Zvláštní plaketou budou ocenìny tøi nejlepší výsledky ze
všech ètyø závodù daného roèníku. Pro možnost získat
zvláštní plaketu se musí závodník navíc zúèastnit ale-
spoò tøech Sprintù v roce. Výsledky budou pøedány
národním zástupcùm, èasopisùm a bulletinùm, jakmile
budou k dispozici.

Deníky: požaduje se jediný chronologický deník.
Vyhodnocovatel požaduje pøedání deníku e-mailem
nebo na disketì, pokud byl deník poøízen elektronicky.
Použijte jakýkoliv dostupný deník nebo pošlete ASCII
soubor. Dále se požaduje samostatný sumární list. 
Vyhodnocovatel žádá pøedat správné soubory:
V pøípadì, že používáte deník DL2NBU, posílejte vaše-
znaèka.ASC;  N6TR, vašeznaèka.DAT; IK4EWK, vaše-
znaèka.DBF.

Máte-li zájem o deník DL2NBU pro Sprint, najdete ho
na: http://loja. kkn.net/~i2uiy/free_sw/eu_sprint.zip.

Deníky musí být odeslány nejpozdìji do 15 dnù po
závodì, na adr: eusprint@dl6rai.muc.de.

Pøijetí elektronického deníku (via e-mail) bude auto-
maticky potvrzeno. Nedostanete-li potvrzení do dvou
dnù, pošlete deník e-mailem znovu, nebo ho pošlete
poštou na adresy: Autumn  SSB Sprint: Paolo Cortese,
I2UIY, P. O. Box  14,  27043  Broni

(PV), Italy; Autumn  CW  Sprint: Karel Karmasin,
OK2FD, Gen. Svobody  636,  674  01 Tøebíè.

Za úèast v závodech vám pøedem dìkují G4BUO,
I2UIY, OK2FD a B.C.C. - Sprint Committee.

Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz



Vir spojuje s pevninou nový most, který zpùsobil
ohromný stavební rozmach a pro turistu, který poznal
jiná, klidnìjší jadranská letoviska, je ponìkud obtížné
vyrovnat se s tím, že místo cvrèení cikád a køiku rackù,
slyšíte na nìkterých místech spíše hluk stavebních stro-
jù a zaøízení. Ještìže je na jihu
takové vedro, které zajistí, že
v dobì mezi jedenáctou a patnác-
tou hodinou veškerý pracovní ruch
ustane a všichni se snaží najít
trochu stínu a chladu, aby pøežili
do veèera. Stavitelé jsou èasto
rodiny z vnitrozemí, které si staví
víkendové a prázdninové domky
u moøe a staví je velmi pozvolna,
asi jak právì finanèní situace
dovoluje. To, že je stavba zatím jen
hrubá, sestávající z nìkolika
neomítnutých stìn a stropu, vìtši-
nou vùbec nebrání tomu, aby byly
celé rodiny nastìhovány v jediné
využitelné místnosti a spokojenì
tam trávily dovolenou. 

Pravdìpodobnì velká rozestavìnost a jistá neuspoøá-
danost na ostrovì nám umožnila, abychom využili
dosud volné plochy kolem apartmánù a rozestavìli tam
naše antény. Jen málokdo si umí pøedstavit, jak nároèné
je postavit stožáry se smìrovkami, vertikál na 80 m, 4
square pro 40 m a další drátové antény pøi tak vysokých
teplotách, jaké na ostrovì panují. Už od brzkého rána
dosahují teploty na slunci až 30o C a každý pohyb je
velmi namáhavý. Odmìnou je však provoz ze zajímavé
lokality a pile-upy, které z domácích podmínek tìžko
vyvoláte. Co se týèe našeho vybavení, používali jsme
tøíprvkové tribandery Zach ZY33 (ochotnì zapùjèené
Slávkem OK1TN) a ECO pro 14, 21 a 28 MHz, dále 4
square na 40 m a 14 m vysoký vertikál s kapacitním
kloboukem na 80 m. Kromì toho ještì dipóly na 80 a 40
m s vrcholy v 10 a 12 m. Použitá zaøízení IC 756
s lineáry ACOM 2000 a AL 800 H. Znovu se ukázalo, že

nejslabším èlánkem sestavy bývají lineáry. Bohužel nás
opìt zradila ETO 91 beta. Pracovištì byla propojena
v síti, vezli jsme sebou stolní poèítaèe s programy TR
log. Byli jsme trvale pøipojeni na packetový nód 9A0XZD
na dvou portech, pøièemž jedním jsme byli napojeni

v DX clusteru 9A0XRG a druhým na slovinský S50DXC.
Provoz pøes u nás používané nódy typu FlexNet je pod-
statnì jednodušší, než pøes jejich Supervozelj. Tuto èást
zajiš•oval Petr, OK1UCI. 

Vzájemné rušení jednotlivých stanoviš• bylo ošetøeno
pásmovými filtry Dunestar, které výbornì plní svoji
funkci a umožnily souèasný provoz na hlavní i náso-
bièové stanici. Filtry, stejnì jako pøevážnou vìtšinu
dalšího vybavení, poskytl Martin, OK1FUA. Zbývající
materiál pøivezli operátoøi holické kolektivky OK1KHL,
která letos nesla hlavní èást všech finanèních nákladù
spojených s expedicí. Pracovištì mìla možnost využít
témìø každou anténu, vìtšinou staèilo jen pøepnout
polohu pøepínaèe. Pohled na takto pøipravené soutìžní
pracovištì vypadá jako pøíšerná zmì• zaøízení, poèítaèù,
pøíslušenství a hlavnì kabelù. Jakmile však pochopíte
systém a zaènete využívat jeho výhod, pøijdete tomu na
chu•. Tohle všechno fungovalo zejména díky Jardovi,
OK1DUO, který kromì práce na násobièové stanici mìl
na starosti èást technickou. Øešily se potíže s vf, která
rušila klíèování i poèítaèovou sí•, ale vše se naštìstí
podaøilo odstranit díky skvìlým technikùm Jardovi,
OK1DUO a Martinovi, OK1FUA. Aby toho nebylo dost,
v pátek pøed závodem vypadla na celém ostrovì jedna
fáze, právì v okamžiku, kdy odešel v jednom z PC zdroj
a pøestala fungovat Beta, což zpùsobilo obìma tech-
nikùm další bezesnou noc. Pokud byste uvažovali o
nìjaké podobné výpravì, nezapomeòte s sebou sbalit
odborníky, kteøí jsou schopni øešit potíže podobné výše

uvedeným, ovšem zapomeòte na ty dva jmenované, pro
další akci jsme si je opìt zamluvili my, HI. 

V týdnu pøed závodem se každým dnem lepšily pod-
mínky šíøení a o víkendu asi vyvrcholily. Jak je zøejmé
z grafu pod èlánkem, hodnì spojení se udìlalo na jinak
bohužel vìtšinou prázdné desítce a patnáctka byla
v závodì otevøená po vìtšinu noci. Nosné pásmo byla
dvacítka, kde bylo stále dostatek protistanic. Bylo
obtížné, zejména v noci a k ránu, zvolit taktiku a

„nejvýnosnìjší“ pásmo, protože
pøinejmenším tøi byla otevøená a
plná stanic. Pro koneèný výsledek
byla velmi významná pøítomnost
nejlepšího operátora týmu Martina,
OK1FUA, který využil svých
zkušeností z velkých závodù a umìl
v dané chvíli zvolit vhodnou strate-
gii. Graf ukazuje propad v poètu
spojení ve chvíli, kdy si odešel
odpoèinout. V té chvíli jsme udìlali
chybu, že jsme lépe nestanovili
postup pro pár následujících hodin.
Ztráta zhruba dvou stovek spojení
nás nejspíš bude stát i první místo
v závodì.

Po zkušenosti z minulého roku,
kdy hlavní nedostatek spoèíval

v dosaženém poètu násobièù, jsme stanovili taktiku pro
jejich získávání, a podaøilo se nám, po skuteènì velikém
úsilí všech zúèastnìných, dostat do deníku snad nejvíc
násobièù ze všech soutìžících stanic. Právì spoleèná
snaha pøi získávání násobièù korunovala celou akci a
prokázala, jak je dùležité, aby všichni táhli za jeden
provaz a podøídili své zájmy a pøedstavy zájmu kolektivu
a výsledku. Byl to pro všechny zúèastnìné velký zážitek.
Rozhodli jsme se podrobnosti nesdìlovat. Využijte
slabší chvilky nìkterého z úèastníkù, tøeba se s vámi o
know-how podìlí, HI. Násobièovou stanici obsluhovali
Milan, OK1DJG, Jarda, OK1DUO, Honza, OK1HSK,
Pepa, OK1KA, Petr, OK1PAT, který mìl navíc na starosti
i focení všeho zajímavého, Honza, OK1QM a Jarda,
OK1TC. 

Jednou z nezbytných souèástí, bez kterých by se
nedalo o skuteènì vážné úèasti v závodì uvažovat, je
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Kontestování je bájeèná vìc a kontestování spojené s dovolenou a dobrou
partou je jedním slovem paráda. 

IOTA Contest 2001 - 9A0A - ostrov Vir - EU 170
Letos již potøetí vyrazila skupina èeských závodníkù do Chorvatska, aby se z ostrova Vir zúèastnila
IOTA Contestu. Vìtšina úèastníkù se vracela na jim známá místa tohoto ostrova - staveništì.
Budete-li hledat Vir na mapì, najdete ho kousek nad Zadarem, zhruba v polovinì dalmatského
pobøeží. Váš pohled okamžitì upoutají smìrem na sever se rozkládající Velebit - nádherné pohoøí
s nejvyšším vrcholem vysokým 1757 metrù. Kousek pod touto horou je mnohým dobøe známý
Maslenický most. Byl znièen pøi nedávné válce a pozdìji znovu vystavìn. Smìrem na jih a západ
jsou v moøi roztroušeny další ostrovy a ostrùvky, nejvìtší z nich je dlouhatánský Pag. 

Mezigeneraèní spolupráce: Jirka (od OK1FUA) a Honza, OK1QM I v noci se pracovalo: Jarda, OK1TC

Koneènì opìt na zemi: tribander ZACH, vlevo v pozadí vertikál pro 80m



jídlo. Pokud se vám podaøí najít nìkoho, kdo je ochoten starat se o
jídlo, mít pøitom dobrou náladu a celá akce se mu navíc líbí, pak
máte vyhráno. Jídlo mùžete brát na lehkou váhu jenom v pøípadì
krátkodobé akce. Po jejím skonèení se najíte k prasknutí a v tu chvíli
na pøedchozí utrpení zapomenete. To je nemyslitelné, trvá-li akce
týden, navíc dosahují-li teploty pøes 30oC. Starost o jídlo si vzaly za
své Alenka, OK1ADA se svým mužem Martinem, Veronika,
OK1TVA, Jarmilka yl Petra, OK1UCI a Lenka, OK1TUO. Zní to jako
klišé, ale bez jejich péèe by se skuteènì nedalo akci zvládnout. Když
vám nìkdo ve ètyøi ráno pøinese pod nos chleba namazaný dobrou
pomazánkou a stará se, jestli máte dostatek tekutin, tak je to jako

násobiè, který si
podáte z patnáctky
CW na SSB, pak ho
pøihrajete kamará-
dovi na 20 m a tam
se to zopakuje. 

V prùbìhu našeho
pobytu jsme pøivítali
nìkolik radioama-
térských návštìv.
První pøijeli ON5FT a
ON4CJK. Druhý

jmenovaný se zúèastnil závodu z majáku na ostrovì Dugi otok
v kategorii SO/LP. Oba Belgièané jsou velmi aktivní z rùzných IOTA
a když jsme se jich zeptali, kdy navštíví naši republiku, tak se na
chvíli zamysleli a pak odvìtili, že pro nì není zajímavá, protože
nemáme IOTA ostrov, HI. 

Další, velice milá, byla návštìva prezidenta èeské èásti daru-
varského radioklubu 9A1CCY/9A5Y. Zvonko, 9A3LG, který má
øadu pøátel v naší zemi, pøijel na celý víkend i s rodinou. Jeho èešti-
na zní nádhernì a bylo velice pøíjemné dozvìdìt se pøímo
od nìj, jak žijí potomci èeských osídlencù v bývalé
Jugoslávii a jaké je souèasné radioamatérské dìní
nejenom v Daruvaru. 

Již tradiènì se za námi pøijel podívat i Nikola, 9A9AA.
Prezident chorvatských radioamatérù a kamarád, který
velmi pomohl pøi zajištìní stanovištì a zajistil i zajímavou
znaèku do závodu. 

A aby tìch prezidentù nebylo málo, poslední
návštìvník byl prezident klubu 9A1FVW/9A7D z Djakova.
Profesor na djakovské prùmyslovce popisoval, jaká je
situace s chorvatskou radioamatérskou mládeží a infor-
moval nás o snaze èlenù jeho klubu vybudovat soutìžní
stanovištì pro KV i VKV. Snad vás následující povzbudí
nebo potìší, obecnì se dá øíci, že chorvatští radioamatéøi
velmi oceòují vysokou soutìžní aktivitu našich radio-
amatérù a bez nadsázky se dá øíct, že spojení s OK/OM
stanicemi pro nì znamená vlastnì náplò VKV závodù.

Aktivita v HA a OE je naprosto minimální, v I je to podobné a DL je
daleko. Tìch pár spojení na severovýchod je zanedbatelných. 

Organizaènì celou akci zajiš•oval zejména Sveta, OK1VEY, který
využil svých jazykových znalostí i diplomatických schopností a pøe-
dem dojednal jak stanovištì, tak i dobré cenové podmínky za uby-
tování. Pøímo na místì pak jednal s místními obyvateli a vytváøel
atmosféru pohody i v okamžicích, kdy už jsme možná nìkomu
mohli být na obtíž. Pomáhal mu pøitom Milan, OK1DJG, který využil
svých pøátelských kontaktù v 9A. Jeho firma ALLAMAT již delší
dobu podporuje holickou aktivitu.  

Za velkou podporu naší aktivity dìkujeme Milanovi, OK1VHF
a jeho firmì FCC Folprecht. Letošní IOTA expedici podpoøila také
firma Cassiopeia Consulting, a.s. A protože k tomu nebyla døíve
pøíležitost, s roèním zpoždìním dìkujeme ÈRK za finanèní podporu,
které se nám dostalo za naši úèast v minulém roèníku IOTA
Contestu. Hodnì pomohl i Martin, OK1FLM. Ujal se materiálové
pøípravy, a to i pøesto, že mu jeho zdravotní stav neumožnil se
letošní akce zúèastnit. 

V debatách po závodì jsme se spoleènì utvrdili v tom, že IOTA
Contest je velmi zajímavá akce - vždy• ve kterém ètyøiadvacetihodi-
novém závodì lze udìlat øádovì 3 000 spojení? Aktivita IOTA
i ostatních stanic je opravdu veliká, poèty navázaných spojení to
potvrzují. S pomìrnì jednoduchým vybavením se dá opravdu vážnì
soutìžit. Slovo pomìrnì je v uvozovkách. Je rozdíl instalovat
tribander a nìkolik monobanderù. Zatím to jde i tribanderem, tøeba
to bude pro nìkoho inspirující informace.  

Dìkujeme všem OK i OM stanicím za spojení s námi. Pøed závo-
dem i v nìm bylo pokaždé velmi pøíjemné slyšet naše stanice. QSL
lístky budou vytištìny v nejbližším období a hned poté je budeme
vyøizovat. 

Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz
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Honza, OK1HSK, pøi balení koaxu

Tímto relé se v PA ETO 91 BETA pøepíná budicí
výkon 100 W
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Plzeòský
pohár 2001
Závod se koná vždy tøetí sobotu
v mìsíci øíjnu (20. øíjna 2001) od
05.00 do 06.30 UTC (07.00 - 08.30
místního èasu). Pásmo 80m CW
(3520-3560 kHz) a SSB (3700-
3760 kHz). Kategorie: MIX, CW,
SWL. Kód: RS nebo RST + libovol-
né dvojèíslí, které nelze bìhem
závodu mìnit. Stanice OK1OFM
bude pøedávat spec. kód: tøi písme-
na. Bodování: za CW QSO 2 body,
za SSB QSO 1 bod. S každou stanicí
lze navázat jedno spojení CW a
jedno SSB, spojení se stanicí
OK1OFM (poøadatel) se hodnotí
dvojnásobnì. Násobièe nejsou,
celkový výsledek se rovná souètu
bodù za spojení. V pøípadì rovnosti
bodù rozhoduje vìtší poèet bodù
v prvních 30 resp. 60 minutách.
Deníky zasílejte do 5. listopadu na
adresu: OK1DRQ, Pavel Pok,
Sokolovská 59, 323 12 Plzeò nebo
via PR, pøípadnì E-mailem na
ok1drq@quick.cz. 

Stanice s nejvìtším poètem bodù
(pozor - mùže to být i posluchaè,

který uvede v èestném prohlášení,
že nevlastní povolení k vysílání na
krátkých vlnách - nemá koncesi tø.
C, B nebo A), získá hlavní cenu od
sponzora závodu, další ceny získají
vylosovaní úèastníci závodu, kteøí
zašlou deník k vyhodnocení. Èím
více dojde deníkù, tím více cen.
Diplomy obdrží vítìz každé kate-
gorie. Jako každý rok budou všichni
úèastnící odmìnìni slevou na tisk
QSL lístkù, pokud projeví zájem.
Srdeènì vás všechny zvu do našeho
závodu. Nejen že si pìknì
zazávodíte, ale mùžete i nìco vyhrát,
aniž byste byli mezi nejlepšími.
A hlavnì nám svojí úèastí pomùžete
udržet i do dalšího období naše
sponzory - OK MOGUL OIL Plzeò a
Agentruru Bílý slon Plzeò. Tìšíme
se s vámi všemi naslyšenou 20.
øíjna 2001, øeknìte to také
kamarádùm. Pozor: Z jednoho
stanovištì je v závodì možné
používat pouze jednu znaèku.

radioklub OK1OFM, Pavel Pok, OK1DRQ, 

ok1drq@quick.cz

Zde je použita vyšší pøesnost, aby bylo možno roze-
znat trend v øadì èísel. Naopak u impedancí jsou celá
èísla zcela dostateèná. U pøedozadního pomìru je trend
vidìt vždy již pøi zobrazení na jedno desetinné místo -
u zisku již mùže být v nìkterých pøípadech trend nejas-
ný. Používejte vždy takovou pøesnost, aby bylo patrné
to, co zkoumáte. NEC je schopen dodat data vždy s vìtší
pøesností, než jsme schopni využít - èasto je více

desetinných míst matoucí. (Pozn. pøekl. - dodá èísla
s vìtším poètem desetinných míst - mají-li ta èísla
nìjaký reálný smysl, je otázka jiná.) Z tabulky 3 je
možno vysledovat øadu trendù. Napøíklad pøedozadní
pomìr je nejlepší na 28,5 MHz. (Èasto je vhodné mít
nejlepší pøedozadní pomìr pod støedem kmitoètového
rozsahu pro zachování co nejlepšího stejného pøedozad-
ního pomìru na krajích pásma.) Zisk se s kmitoètem

neustále zvyšuje, to je nor-
mální chování pro antény
s více než jedním direktorem.

Vynesení hodnot do grafù
je velmi vhodné pro mnohem
lepší srozumitelnost a názor-
nost. Øada programù má tuto
možnost v sobì již zabu-
dovánu. Na obr. 11 je graf
PSV z programu NEC-Win
Plus, kde jsou stejná data
jako v tabulce 3. Zde zøetelnì
vidíme, že špièka pøedozad-
ního pomìru je na 28,6 MHz
- tedy v horní èásti kmitoè-
tového pásma. Reálná èást
impedance se blíží 50
Ohmùm také až v horní èásti
kmitoètù, rovnìž imaginární

èást je pouze 7 Ohmù a se stoupajícím kmitoètem opìt
klesá.

Z dat popsaných v minulém odstavci je patrné, že
naše práce ještì není dokonèena, anténa má fungovat
optimálnì ve zvoleném rozsahu kmitoètù 28-29 MHz!
Prodloužením prvkù by bylo vhodné pøeladit anténu
dolù o asi 0,2 MHz a tím získat zisk v celém pásmu pøes
10dBi, pøedozadní pomìr pøes 20 dB a PSV pod 1,35.

Èím více si zvyknete zkoumat modely v rozsahu kmi-
toètù, tím lépe porozumíte funkci antén a trendùm, ke
kterým dochází pøi studiu rùzných návrhù. Trendy jsou
stejnì dùležité jako maxima pro porozumìní funkce jed-
notlivých antén. Nìkteré modely budeme zkoumat
v širokém rozmezí kmitoètù s hrubým krokem (napø.
logaritmicko periodickou anténu navrženou pro 14 - 30
MHz), jiné s velmi jemným krokem.

V této èásti øady èlánkù jsme se seznámili se zemì-
mi, umístìnim zdrojù a øadami kmitoètù. V další èásti se
seznámíme s dalšími vlastnostmi zemí, s vedením,
budeme zkoumat konvergenci modelù a omezení NEC.
Je však i možné, že jste si mezitím již zakoupili mode-
laèní program, pøeèetli návod, sestavili a prozkoumali
øadu modelù a jste již ve zkoumání a porozumìní prob-
lematice mnohem dále, než já (Pozn. pøekl. Hmmmm!).

Poznámky - pøekladatel je v této èásti zámìrnì zcela
vynechal, protože jsou to vždy konkrétní odkazy na okra-
jové záležitosti v návaznosti na poslední vydání „ARRL
Antenna book“ o kterém pøedpokládá, že jej valná vìtši-
na ètenáøù stejnì nemá k disposici.

Podle QST 1/2001 pøeložil Jiøí Šanda, OK1RI, jirka@jimaz.cz

Tabulka è.3.:
Souhrnná tabulka výsledkù modelu v rozsahu frekvence od 28 do 29 MHz.
Modelem je 6ti elementová anténa YAGI - NEC model.

Frekvence Zisk Pøedozadní pomìr Vstupní impedance SWR pøi 50 W
(MHz) (dB) (dB)
28,0 9,95 18,4 33 - 6j 1,54
28,1 9,98 19,9 35 - 4j 1,44
28,2 10,01 21,4 37 - 2j 1,36
28,3 10,04 22,9 39 - 0j 1,30
28,4 10,08 24,5 40 + 2j 1,25
28,5 10,11 25,8 42 + 3j 1,22
28,6 10,14 26,4 43 + 5j 1,19
28,7 10,16 26,1 45 + 6j 1,18
28,8 10,19 25,2 46 + 6j 1,17
28,9 10,21 23,9 48 + 7j 1,15
29,0 10,22 22,7 49 + 6j 1,13

Modelování antén s programem NEC - èást 3
dokonèení ze strany 20


