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POZOR!
Fotografická
soutìž!
Redakce Radioamatéra vyhlašuje soutìž o
nejhezèí fotografii s radioamatérskou témati-
kou. Z došlých fotografií bude pøipraven seriál
v èasopise a budou vystaveny na Internetu.
Uzávìrka tohoto kola soutìže bude 15. dubna
2002, každý úèastník mùže poslat maximálnì 5
snímkù. Kvalitní fotografie v elektronické formì
(velikost min. 1024x768 bodù, radìji více)
posílejte e-mailem na foto@radioamater.cz,
v klasickém provedení poštou na adresu
redakce (Radioamatér, Vlastina 23, 161 01
Praha 6) - došlé fotografie na požádání vrátíme.
3 nejhezèí fotografie, vybrané komisí složenou
ze spolupracovníkù redakce Radioamatéra,
budou odmìnìny èástkou 500 Kè. 
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Mírové námìstí ve Štìtí se opìt zaplní
auty s mobilními anténami na
støechách. To se do našeho mìsteèka
pøijedou podívat radioamatéøi z celých
Èech. Pøiláká je k nám již tradièní akce
XI. Setkání radioamatérù a elektronikù
ÈR 2002, která se koná v sobotu 9.
bøezna od 9:00 hodin. Setkání poøádá
Radioklub Štìtí, který mùžete slyšet na
radiových vlnách pod volacím znakem
OK1KST.

Již po jedenácté se tu sejdou
radioamatéøi, aby se po roce opìt
vidìli s pøáteli, se kterými se po celý
rok setkávají pouze pøi vysílání na
radioamatérských vlnách. Poznávají
se zde také radioamatéøi, kteøí se ještì
nevidìli, ale mají mezi sebou
navázáno mnoho spojení.

Radioamatérská burza elektroniky,
která na této akci nesmí chybìt,
uspokojí vždy pravidelné návštìvníky.
Tradiènì již pøijíždìjí na setkání profe-
sionální prodejci vysílaèek, antén a
dalšího pøíslušenství k radiovému
vysílání.

Další aktivitou jsou zajímavé pøed-
nášky na rùzná témata. Letos
pøipravujeme mimo jiné napøíklad
pøednášku o GPS - Global Position
System.

Mobilní závod radioamatérù, kteøí
pøijíždìjí zdaleka svými auty, má již
také svoji tradici. Závod „O pohár
starosty mìsta Štìtí“ je velmi zají-
mavým prvkem setkání - jeho cílem je
navázat co nejvíce spojení bìhem
cesty do Štìtí.

Po vyhlášení vítìzù v mobilním
závodì zaène napínavá èást setkání -
tombola, v níž mùže každý vyhrát nì-
kterou z velkého množství hodnotných
cen.

Kolektiv poøadatelù setkání se
každoroènì snaží, aby se radio-
amatérùm, ale i návštìvníkùm z øad
veøejnosti ve Štìtí líbilo a aby byl
každý prùbìhem setkání spokojen.

Pøijeïte se podívat do Štìtí na XI.
Setkání radioamatérù a elektronikù ÈR
Štìtí 2002!

Zdenìk Foøt, OK1UPU, fort@wendy.cz

XI. Setkání radioamatérù 
a elektronikù ÈR Štìtí 2002
Radioamatéøi ze Štìtí po jedenácté

Pøátelé,
jelikož nebyly volby platné, rozhodl jsem
se vyhlásit volby nové. Rada ÈRK na
svém jednání 19. 1. nemìla proti této
myšlence námitek. Pøipomínám, že v pøí-
padì opìtovné nízké úèasti ve volbách na
krajského manažera ÈRK ve Sè. kraji platí
lednové rozhodnutí rady.
1) Hlasovat lze tøemi zpùsoby: a) Packet
Radiem na Petra OK1CMU@OK0PCC
(tedy ne na ADR ÈRK!), b) Internetem na
ÈRK a c) poštou na ÈRK. (Adresy jsou
v tiráži Radioamatéra.)
2) Zasílat hlasy lze do 25. 3. 2002, v úterý
26. 3. bude sèítat hlasy tøíèlenná komise
(urèí vedení ÈRK) a 27. 3. bude výsledek
voleb vyhlášen ve zprávách ÈRK, poté

také v PR, na internetových stránkách
ÈRK a v RA è. 3.
3)  Dát hlas lze èlenovi ÈRK, který se svou
kandidaturou pøedem souhlasí a který má
ADR v Sè. kraji (pøípadnì je èlenem ÈRK
prostøednictvím RK v Sè. kraji).
4)  Hlasovat smí každý èlen ÈRK, který
má ADR v Sè. kraji (pøípadnì je èlenem
ÈRK prostøednictvím RK v Sè. kraji).

PR: OK1ULE@OK0NF
IN: ok1ule@nagano.cz
TEL: 0604801488
ADR: Leoš LINHART, OK1ULE
Na výsluní 1296/8, 277 11 NERATOVICE

Leoš Linhart, OK1ULE

Vyhlášení nových voleb Krajského
manažera ve Støedoèeském kraji

Krajské konference
ÈRK
V souladu s organizaèním øádem, pøijatým
v øíjnu 2000 na sjezdu Èeského radioklubu,
jmenovala Rada ÈRK krajské manažery s do-
èasným mandátem, jejichž podstatným úkolem
bylo pøipravit a svolat krajské konference ÈRK.

I pøes menší organizaèní obtíže zpùsobené zejména
novou problematikou se podaøilo do konce roku 2001
svolat konference v krajích Pražský, Støedoèeský,
Jihoèeský, Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký,
Pardubický, Vysoèina, Jihomoravský, Zlínský,
Olomoucký a Moravskoslezský. Ve zbývajících krajích,
tj. v kraji Ústeckém a Plzeòském, probìhnou konference
do konce února 2002.

Chci proto jménem svým i Rady ÈRK podìkovat
všem krajským manažerùm za úsilí, které této proble-
matice vìnovali a za výsledky, kterých dosáhli. Je ne-
sporným faktem, že jejich snažení nebylo jednoduché,
nebo• se pøi této pøíležitosti ukázalo, že databáze èlenù a
klubù ÈRK je z hlediska technických podkladù zastaralá
a obtížnì se s ní pracuje. Toto vše vedlo k rozhodnutí
vytvoøit novou funkèní databázi èlenù, která by splòovala
všechny požadavky (pøehlednost, pohotovost).

Krajské konference zahájily první etapu pøípravy ÈRK
na nutnou decentralizaci øízení, která byla vyvolána zmì-
nou administrativního èlenìní Èeské republiky. Zvolení

zástupci ÈRK v krajích budou mít povinnost navázat
kontakty s odbornými komisemi krajských úøadù, a to
v úzké souèinnosti s krajskými zmocnìnci STSÈ. V prv-
ní etapì by mìli maximálním možným zpùsobem
prezentovat radioamatérství obecnì, a to ve všech
oblastech, kterých se radioamatérství jakýmkoliv zpù-
sobem dotýká. Musí mít pøehled o dìní v jednotlivých
krajích, nebo• je nutné vèas zareagovat na okamžik, kdy
zaènou pøes krajské úøady proudit státní finanèní
prostøedky do jednotlivých regionù.

Zatím je to však hudba budoucnosti. Ještì ke konci
roku 2001 nebyla v mnohých krajích vùbec jasná kon-
cepce spolupráce se sportovními svazy, jejich financo-
vání atd. Navíc je nutné si zvyknout na to, že v každém
kraji mùže být v této oblasti pøijato zcela individuální
øešení - v nìkterém kraji uvedená problematika spadá do
kompetencí všesportovní komise, jinde budou
rozhodovat kolegia rùzného složení (politická, odborná
apod.). Proto bude nutná širší výmìna zkušeností mezi
krajskými manažery, kteøí by se mìli scházet dvakrát
roènì. První schùzka krajských manažerù je pøipravová-
na v rámci výjezdního zasedání Rady ÈRK v dubnu toho-
to roku.

V prùbìhu krajských konferencí se vyskytl další prob-
lém, a to velmi rozdílná úèast a angažovanost jed-
notlivých èlenù. Všeobecná nechu• ke schùzování se
projevila zejména u pøímých èlenù ÈRK, kterých se
zúèastnilo minimální množství. Výraznì vyšší úèast byla
zaznamenána u èlenù radioklubù. Celková velmi nízká
úèast zpùsobila, že ve ètyøech krajích nebyl pøímo zvolen
krajský manažer. Jednalo se o kraje Pražský,

Støedoèeský, Jihomoravský a Moravskoslezský.
Manažeøi tìchto krajù byli pouze navrženi a následnì
schváleni Radou ÈRK.

V nìkterých krajích se naproti tomu projevila vùle
ustavit vedení krajské odboèky ÈRK, což dle mého
názoru výraznì usnadní práci krajského manažera.
Konkrétnì jde o kraj Pražský, Jihoèeský, Karlovarský,
Pardubický, Liberecký, Jihomoravský a Zlínský. 

Otevøenou problematikou zùstává zpùsob volby kraj-
ských manažerù - jako velmi reálná se ukazuje možnost
korespondenèní volby. To vše bude souèástí širší
diskuse pøi pøípravì pøíštího sjezdu ÈRK, protože s vol-
bou delegátù na sjezd ÈRK budou spjaty i volby kraj-
ských manažerù na další funkèní období.

Na závìr bych chtìl všem novì zvoleným krajským
manažerùm ÈRK popøát mnoho zdaru v jejich nelehkém
úsilí.

Zbývá dodat, co z toho všeho budou mít øádní èle-
nové ÈRK. V pøípadì dobøe fungujících krajských
manažerù a eventuálnì krajských odboèek je reálná
šance získávat potøebné finanèní zdroje na naši záj-
movou èinnost, a to zejména pro kroužky mládeže a také
pro závodní aktivity. Náhoda pøeje pøipraveným, musíme
být vidìt a musí se o nás vìdìt.

Seznam krajských manažerù ÈRK vèetnì všech
potøebných kontaktù bude uveøejnìn v nìkterém
z pøíštích èísel Radioamatéra. Tento seznam je také
k dispozici na Internetu.

Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, zástupce pøedsedy ÈRK

koordinátor krajských manažerù ÈRK
jaromir.voles@autron.cz



Zprávièky
Setkání ve Frenštátì p. R.

Poslední sobotu v dubnu, dne 17. 4. 2002 od 8.00 až do
veèera, se bude v restauraci „Støelnice“ ve Frenštátì p.
R., díky pochopení majitele objektu, konat už 24. setkání
OK. Od tohoto jarního setkání chci tuto akci mimo jiné
vìnovat hlavnì pøíznivcùm provozu na pásmu 6 m a
k tomuto úèelu bude pravidelnì vyèleòován èas pøi všech
dalších setkáních. Chci podìkovat èlenùm RK OK2KDJ
za jejich pomoc pøi 13.-22. setkání a èlenùm RK
OK2KYC za spolupráci pøi 23. setkání. Srdeènì zvu
všechny OK a pøíznivce radioamatérské èinnosti, dovezte
s sebou dobrou náladu. Pøíjemný pobyt se pokusím
spolu s kamarády zajistit.

Bohuš Hamrozi, OK2VXV

Chcete levný PC nebo notebook?
Podívejte se na www.device.cz nebo www.component.cz.

Radioamatérský Screen Saver
Na adrese www.kenwood.net/ama_page.cfm je ke stažení
hezký screensaver. Je to sice reklama na TS-2000, ale je
to naše hobby. OK1SRD

Èeský CallBook na Internetu
Zkuste si toto: www.cpcug.org/user/wfeidt/Misc/okcb/.
OK1FM

Pro pøípadné zájemce - akce kterou
poøádá OK-VHF Club
http://www.emeconference2002.cz/cindex.htm

73 Zdenek Samek, OK1DFC
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V 1. èísle jsem Vás seznámil se situací v zaèlenìní
požadavku na znalost Morseových znaèek pro
získání amatérského povolení v budoucnu.
V loòském roce došlo ještì k jednomu rozhodnutí.

Pracovní skupina RR Evropské radiotechnické
komise (RR WG ERC) na svém únorovém zasedání
v Haagu doporuèila úpravu Doporuèení TR 61-02
(HAREC) v požadavku na rychlost pøíjmu a vysílání
Morseových znaèek. ERC toto doporuèení pøijala.

Níže uvádím pøeklad zmìnìného požadavku na
pøíjem Morseových znaèek:

ii) Vysílání a pøíjem Morseových znaèek

a) CEPT zkouška tøídy A

Požaduje se, aby žadatel prokázal, že je schopen
vysílat a pøijímat v Morseovì abecedì otevøený text,
skupiny èísel, interpunkci a jiné znaky:
- rychlostí ne menší než 5 slov za minutu,
- po dobu nejménì 3 minut,
- s maximálnì 4 chybami pøi pøíjmu,
- s maximálnì 1 neopravenou a 4 opravenými

chybami pøi vysílání,
- pøi použití neautomatického klíèe.

CEPT zkouška tøídy A

Držitel povolení udìleného na základì CEPT
zkoušky tøídy A je oprávnìn používat všechna kmi-
toètová pásma pøidìlená amatérské službì
v zemích, ve kterých je možno amatérskou stanici
používat.

Z této zmìny vyplynulo, že po jednání ÈRK
s ÈTÚ získala i radioamatérská tøída C nárok na
vystavování povolení CEPT tøídy 1, vèetnì
vysvìdèení HAREC této tøídy.

Protože v øadì zemí, vèetnì SRN a USA, byl
požadavek na pøíjem a vysílání snížen na uvedenou
hodnotu a vyšší tempa se vùbec nevyžadují, vyzva-
lo vedení IARU k obecnému úsilí o zavedení tohoto
požadavku jako jednotného.

ANKETA
Vzhledem k této celkové situaci vyhlašuje ÈRK
anketu a žádá všechny držitele radioamatérského
povolení, aby svùj názor vyjádøili vybráním jedné ze
tøí možností:
A - k pøístupu na KV pásma není nutná zkouška

z Morseovy abecedy;
B - k pøístupu na KV pásma je nutná základní

zkouška z pøíjmu a vysílání Morseových znaèek
o rychlosti 25 znakù za minutu;

C - zkouška z Morseových znaèek bude vyžadová-
na jen u vyšších tøíd.

Zrušení zkoušky však neznamená, že z IARU band-
plánù budou zrušeny cw úseky - ty je nutno zachovat.
Odpovìï výraznì vyznaète (uvedením A, B, nebo C)
a zašlete ji nejlépe na korespondenèním lístku
nejpozdìji do 5. dubna na adresu:
Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7.

V odpovìdi uveïte svou volací znaèku a tøídu
povolení. Pøípadný krátký komentáø uveïte ve
spodní èásti lístku.

Miloš Prostecký, OK1MP

Amatérské rádio a požadavek na znalost
Morseových znaèek - 2.

Pozvání na setkání
západoèeských
radioamatérù 2002
Radiokluby OK1KMU a OK1KNF poøádají
1. roèník setkání radioamatérù a pøíznivcù CB
v pøíjemném prostøedí autokempu Sycherák.

Termín konání: Pátek 21.06. až nedìle 23.06.2002
Zahájení setkání: Sobota 22.06.2002 v 9:30 hod.
Program setkání:
- Prezentace  úèastníkù pøi pøíjezdu
- Prodej lístkù do tomboly
- Ukázka zaøízení a provozu v radioamatérských pás-

mech
- K vidìní bude fotoarchiv poøádajících radioklubù
- Burza radioamatérského materiálu
- Úèast pøislíbil ALLAMAT, prodejce radioama-

térského materiálu
- Beseda s pracovníkem ÈTÚ
- Posezení u táboráku
- Volná zábava
Ubytování: Ve vlastních stanech, karavanech, nebo
po domluvì s provozovatelem rekreaèního zaøízení též
v chatkách nebo na ubytovnì. Na možnost ubytování

se informujte do 20. bøezna u paní Najnarové, tel.
0184 780991, Obecní úøad Stráž.
Stravování: Z vlastních zdrojù, ve stánku s obèer-
stvením, pøi vìtším poètu zájemcù lze také zajistit
hotové jídlo. Zájemci o hotová jídla získají informace
u OK1HAL, kde si je mohou objednat. Telefon 0184
723825, pøípadnì 0604 489952.

Stravování a ubytování si každý úèastník musí
zajistit sám.

Autokemp Sycherák se nachází asi 10 km jižnì od
Boru u Tachova ve ètverci JN69JP. Zemìpisné
souøadnice: šíøka 49 37 53, délka 12 45 40.

V Boru u Tachova odboèíte na Stráž, dále pak
pokraèujete na obec Borek, kde odboèíte doprava a asi
po 1 km uvidíte autokemp. Pro navigaci bude na kmi-
toètu 145,550 FM zøízena stanice. Trasa bude rovnìž
znaèena tabulemi s nápisem „SETKÁNÍ“.

Poøadatel by rád pøedbìžnì zjistil množství úèast-
níkù setkání, a tak žádá pøípadné zájemce, aby se
ozvali na PACKETU OK1UGV@OK0PAD, internetu
OK1UGV@ATLAS.CZ, pøíp. OK1UGV@QUICK.CZ,
nebo telefonem OK1HAL 0184 723825, pøípadnì
0604 489952, kde rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Tìšíme se na Vaši úèast.

Miroslav Mužík, OK1UGV, ok1ugv@atlas.cz

Silent Key
OK1AFZ SK

S hlubokým zármutkem oznamuji všem radioa-
matérùm, že dne 20. 12. 2001 zemøel mùj otec
František Haszprunár, OK1AFZ. Svoji radioamatérskou
èinnost zahájil pøed 50 lety jako RP a od r. 1959
pokraèoval již pod vlastní znaèkou. Byl spoluzakla-
datelem kolektivní stanice OK1KFX pøi tehdejším Èsl.
rozhlasu, kde až do dùchodu pracoval jako redaktor
zahranièního vysílání. Vìnoval se pøevážnì SSB
provozu, èasto též v jazyce Esperanto, jenž byl jeho
zálibou od mládí. Vìnujte mu prosím tichou
vzpomínku, kdo jste ho znali.

Robert Haszprunár, OK1DH

Nová èísla do redakce RA:
tel: 02/4148 1028
fax: 02/4148 2028



Již záhy po vzniku svého hobby pocítili radioamatéøi
potøebu své aktivity mezinárodnì koordinovat, zejména
s ohledem na tvorbu mezinárodní telekomunikaèní legi-
slativy, jejímž nositelem je Mezinárodní telekomu-
nikaèní unie ITU, ale i proto, aby si sami mohli for-
mulovat pro svou práci spoleèná mìøítka a spoleèné
postupy.

Proto vznikla z iniciativy národní organizace americ-
kých radioamatérù, ARRL, Mezinárodní radioama-
térská unie, IARU. Stalo se tak roku 1925 v Paøíži na
Mezinárodním radioamatérském kongresu. Mezi 26 za-
kládajícími zemìmi bylo i tehdejší Èeskoslovensko.

IARU vznikla nejprve jako organizace jednotlivcù, ale
už v roce 1928 se pøetvoøila v unii národních radio-
amatérských organizací a po válce se dále rozèlenila do
regionù, které korespondují s rozdìlením svìta do tøí
regionù v rámci ITU.

Vedle mezinárodní koordinace vlastních radio-
amatérských aktivit je hlavním pøínosem IARU její
usilování o vliv na tvorbu mezinárodních pøedpisù pro
telekomunikace. Je to možné díky tomu, že trvalým
usilováním a seriózním postupem se stala uznaným
partnerem ITU a delegáti IARU se zúèastòují i konferencí
ITU. Právì to zpùsobilo, že amatérská radiokomunikaèní
služba je mezinárodními (a tím i národními) pøedpisy
plnì uznávána všude ve svìtì a že se daøí nejen
udržovat, ale postupnì i rozšiøovat mezinárodnì respek-
tované pøídìly kmitoètù pro amatérskou službu.

To, že je IARU po všechny roky své existence uznanì
dominující mezinárodní radioamatérskou organizací na
svìtì a že dosahuje hmatatelných výsledkù, které jsou
pøínosem pro všechny radioamatéry, je umožnìno
proto, že IARU ve své èinnosti dùslednì uplatòuje nìko-
lik principù.

Prvým je legalita, respektování mezinárodní legisla-
tivy i legislativy jednotlivých státù, spolupráce a nikoli
konfrontace s ITU, spolupráce a nikoli konfrontace
s jinými oprávnìnými uživateli kmitoètového spektra.
Jen díky tomu mùže být Unie pøijatelným partnerem pro
vládní a mezivládní organizace.

Druhou zásadou je apolitiènost a ignorování
rasových, náboženských, ideových a politických rozdílù.
Jen díky tomu je pøijatelná pro vìtšinu radioamatérù na
svìtì.

Tøetí zásadou je univerzalita a otevøenost všemu
radioamatérskému. Je jisté, že ve støedu pozornosti Unie
jsou základní a tradièní obory radioamatérství, KV a VKV
DXing, závodìní, sbìratelství diplomù, technické expe-
rimenty atd., ale vedle nich je vždy dost prostoru i pro
další radioamatérské záliby, tøeba HSC a ARDF, s plným
uznáním skuteènosti, že jednotlivé obory radio-
amatérství si v praxi jakkoli nepøekážejí, nýbrž se navzá-
jem šikovnì doplòují tak, aby si každý zájemce o radio-
amatérství mohl najít to, co plnì vyhovuje jeho naturelu.
V aktivitách Unie je dost prostoru pro vyspìlé, bìžné i
zaèínající radioamatéry, pro staré i mladé, pro ty, kteøí
HAM Radiu vìnují každou volnou chvilku i pro
„sváteèní“ operátory, pro ty, kdo si mohou dovolit za své

záliby utrácet miliony, jakož i pro ty, kdo musí pøed
vydáním obracet každou korunu èi dolar. Ve slušné a
opravdu demokratické spoleènosti nepøipadá v úvahu,
aby kdokoli nad nìkým jiným ohrnoval nos, a stejnì tak
je tomu i v IARU. V praxi dobrovolného spolku by to
ostatnì byla pøímá a rychlá cesta do hrobu: nikdo se
dobrovolnì nestane èlenem nìjakého spoleèenství
proto, aby si na nìm „zasloužilí“ pøíslušníci ukájeli kom-
plexy ménìcennosti.

Koneènì ètvrtou zásadou je sledování dlouho-
dobých cílù. Alfou a omegou radioamatérských zájmù je
získávání a udržení mezinárodnì respektovaných kmitoè-
tových pøídìlù: nebudeme-li mít svá pásma, nebudeme
mít nic, a pak je diskuse o èemkoli dalším úplnì zbyteèná.
Za léta si radioamatéøi vybojovali solidní pøídìl pásem
v celém rozsahu využitelného kmitoètového spektra; lví
podíl na tom má IARU. S tím, jak vznikají nové a nové
potøeby kmitoètù pro rozlièné komerèní, obranné, experi-
mentální a mnohé jiné aktivity, znovu a znovu dochází
k pokusùm „zakrojit“ do radioamatérských pøídìlù. A je-
dinou cestou, jak tìmto tlakùm nejen èelit, ale získávat
pøípadnì i nové pøídìly, je prokazovat, že radioamatéøi své
kmitoèty potøebují, že je využívají, že jsou životaschopnou
radiokomunikaèní službou. Pøitom podstatným dùkazem
života je rùst. Obhajoba radioamatérských pásem a boj o
nová je zásadním úkolem IARU a je dokonale patrné, že
Unie je úspìšná.

Hlavní strategií IARU v tomto smìru je otevøenost a
vstøícnost vùèi novým zájemcùm o naše hobby, snaha o
jejich aktivní vyhledávání, péèe o jejich kvalifikaèní
pøípravu a rùst i o usnadnìní získávání praktických
zkušeností a dovedností. S tím úzce souvisí i snaha o
šíøení a podporu radioamatérských aktivit v rozvojových
zemích. Atraktivitì našeho hobby také nepochybnì pøi-
spívá podpora uplatòování nových technologií, mo-
derních druhù provozu, snaha, aby amatérská radioko-
munikaèní služba trvale držela krok s vývojem soudobé
sdìlovací techniky.

Naprosto pochopitelnì a naprosto oprávnìnì takto
koncipovaná péèe o radioamatérské záležitosti nemusí
být sdílena všemi radioamatéry. Nepøehlédnutelný je
napøíklad názor, že snaha o získávání nováèkù je nad-
mìrná a kontraproduktivní, nebo• vede k zaplòování
pásem málo kvalifikovanými operátory, což se projevu-
je trvalým, nìkdy až dramatickým poklesem provozní
úrovnì. Mnozí kolegové proto volají ne po rozvoji, ale
po restrikci. Zmínìné negativní jevy mimo jakoukoli
diskusi existují a otravují nám všem život. Návrhy na
restrikci však neobsahují odpovìï na otázku, jak
dlouhodobì s perspektivou mnoha pøíštích let a
desetiletí udržet alespoò stávající život na radioama-
térských pásmech a jak tedy naše pásma pro radio-
amatéry uhájit a udržet. Znovu je tøeba opakovat: nebu-
deme-li mít svá pásma, pak každá další diskuse je
zbyteèná. Jako kdekoli jinde v životì, ani v tomto pøí-
padì proto není øešením problému restrikce, nýbrž
osvìta. Ta dá sice práci, ale jen osvìtou mùžeme pøede-
jít vylití dítìte i s vanièkou.

Hranice názorových rozdílù radioamatérù probíhají i
podél mnoha jiných linií. Proto v øadì zemí existují vedle
národních sdružení IARU i další organizace, které lépe
vyhovují nositelùm odlišných názorù. A došlo i
k pokusùm nahradit IARU. Výsledky všech tìchto expe-
rimentù jsou však spíše sporé. Zajímavé názory a hezká
slova jsou vìc jedna a schopnost uvést je v život je vìcí
druhou. Strategie IARU má úspìch nejen proto, že je
promyšlená, ale i proto, že èlenové a spolupracovníci
IARU jsou schopni o svých nápadech a projektech nejen
mluvit, ale také si je odpracovat.

Unie je tedy úspìšná, není ovšem všemocná. IARU je
sice organizací mezinárodní, avšak nevládní, je
reprezentantem národních zájmových spolkù radio-
amatérù, nikoli však reprezentantem vlád jednotlivých
státù. Tím je pøedurèena míra jejího vlivu jak na
záležitosti mezinárodní, tak v jednotlivých zemích. IARU
mùže navrhovat èi doporuèovat, nikdy však závaznì
pøikazovat. Toto musíme mít na pamìti pøi všech
úvahách, co mùžeme od své mezinárodní radio-
amatérské organizace požadovat a oèekávat a co mùže
být jen zbožným pøáním.

Pøíležitostnì si radioamatéøi neuvìdomují rozdíl mezi
ponìkud podobnými zkratkami IARU a ITU. ITU je mezi-
národní organizací státù a jejich vlád a její èinnost má
proto pøímý vliv jak na pøedpisy mezinárodní, tak -
zprostøedkovanì - i na pøedpisy jednotlivých èlenských
zemí. Na rozdíl od IARU má tedy skuteèné a velmi reál-
né pravomoci, a zatímco opatøení IARU jsou právnì
nevymahatelnými doporuèeními, opatøení ITU jsou ve
èlenských zemích (tedy i v ÈR) právnì závazná.

Doporuèení IARU se promítají do mnoha stránek
každodenního života radioamatérù a logicky se proto i u
nás èasto zrodí nápad, jak to èi ono opatøení IARU
pozmìnit, rozšíøit èi doplnit. I naše domácí iniciativy se
samozøejmì mohou v Unii uplatnit, je ovšem tøeba neza-
pomínat na nìkolik skuteèností. Všechny souvisejí s tím,
že nejsme na svìtì sami:
- návrh, o jehož mezinárodní prosazení usilujeme, by

mìl napøed získat významnìjší podporu mezi
domácími radioamatéry; teprve potom bude zøejmé,
že se od ÈRK nepožaduje prosazení libùstky jedince
èi úzké skupiny, ale opravdu široce podporovaného
názoru radioamatérù ÈR,

- Èeský radioklub je jedním z více než 150 národních
radioamatérských sdružení v Unii, je tedy jasné, že
prosadit mùže jen návrhy, pro nìž získá podporu øady
jiných èlenských organizací; také v radioamatérství
mohou naši obèané poznamenat tváø svìta spíše pil-
nou prací, než plamennými výkøiky,

- IARU musí ke každému návrhu vyslyšet názor všech
svých èlenských sdružení a musí ho nechat posoudit
i svými odbornými grémii, což vše samozøejmì
zabere dost èasu,

- èlenská sdružení i pracovní skupiny IARU mohou mít
na vìc úplnì jiný názor, než èeský èi moravský
koumák,

- Unie zaruèenì nebude zatìžovat regulaèními
opatøeními svìtovou obec radioamatérù jen proto,
aby ošetøila naše domácí èeské bolístky.
Onehdy se jeden kolega podivil, jak je možné, že když

minulý rok sdìlil na schodech pøed kulturním domem
v Holicích pøedsedovi ÈRK své názory na podmínky
VKV závodù, neuplatnily se jeho myšlenky hned pøíští
rok v podmínkách závodù koordinovaných I. Regionem
IARU. Inu, nemohly se tak rychle a samozøejmì uplatnit
právì proto, že nejsme na svìtì sami.

Klubové zprávy

Radioamatér 2/20024

O Mezinárodní radioamatérské unii
Radioamatérství je fenomén typicky mezinárodní, který nezná hranic, rozdílù mezi lidmi, národy,
rasami, náboženskými vyznáními ani politickými názory. Snad právì proto je v soudobém svìtì,
který se vyznaèuje interakcí nespoètu názorù, zájmù a potøeb, vnímáno jako záliba, která lidi spo-
juje a nikoli rozdìluje, jako nástroj navazování pøátelství a nikoli prohlubování sporù, jako oáza re-
lativního klidu a porozumìní. 



Napadne-li nás nìco, co bychom rádi
prosadili jako pravidlo do života svých kolegù -
radioamatérù v I. Regionu IARU nebo na celém
svìtì, zvažme, zda náš nápad odpovídá výše
uvedeným zásadám. V kladném pøípadì ho
mùžeme pøedložit pøedsedovi ÈRK, který je
reprezentantem ÈRK v IARU, nebo - podle
povahy vìci - pøíslušnému manažeru odborné
pracovní skupiny ÈRK. Kontaktní adresy
naleznete v tiráži každého èísla èasopisu.

Serioznímu posouzení svého návrhu pøispì-
jeme, pokud ho zpracujeme písemnì formou
struèného výstižného popisu a podložíme struè-
nou a výstižnou argumentací. Zdaleka nejvíce
ale uplatnìní svého nápadu pomùžeme, pokud
s ním nejprve seznámíme ostatní zainteresované
kolegy z øad radioamatérù OK a v diskusi s nimi
si ovìøíme i prokážeme, že opravdu obstojí
v diskusi a má skuteènì podporu. Nevyvineme-
li ani tolik úsilí, abychom sami usilovali o obec-
nou podporu svých námìtù doma, nemáme
právo èekat, že nìkdo jiný se za nás bude na
jejich podporu angažovat v zahranièí. 

Existují sporty a záliby, kolem nichž se toèí
miliony a miliardy. Èinnost organizací, které
spravují tyto sporty, není žádný problém. Prodej
práv k televisním pøenosùm, reklama, spoleèen-
ská prestiž, to vše jsou nejen zdroje obrovských
objemù finanèních prostøedkù, ale èlenství
v pøedstavenstvech organizací je velmi pøitažlivé
pro významné osobnosti veøejného a hospo-
dáøského života a na práci lze najmout kvalitní a
zkušené manažery.

Toto ovšem není pøípad IARU a jejích národ-
ních organizací. Radioamatérství není tele-
vizním, divácky vdìèným sportem, a musí proto
vyjít s minimálními finanèními prostøedky, jen
v nepatrném rozsahu lze najmout placené
zamìstnance a drtivá vìtšina práce je odvedena
dobrovolnì a ve volném èase. Stát se
èinovníkem radioamatérské organizace nezna-
mená zvýšení spoleèenské prestiže, prostor
k navazování nových obchodních kontaktù, ani
tuèné diety a odmìny. Znamená to poukázku na
stovky hodin práce odvedené na úkor vlastního
volného èasu a místo inkasa jakékoli odmìny je
naopak èasto tøeba pøisadit z vlastní kapsy. Ale
právì díky tomu si HAM Radio zachovalo všech-
ny pozitivní rysy amatérismu a nestalo se
komerèní show, v níž místo poctivého
sportovního zápolení navzájem zápasí balíky
úplatkù a dávky anabolických steroidù... 

Hlavním zdrojem pøíjmù IARU jsou èlenské
pøíspìvky. Také každý èlen Èeského radioklubu
pøispívá ve svém èlenském pøíspìvku na èinnost
IARU roènì èástkou cca 1,5 švýcarského franku,
což reprezentuje hodnotu jedné krabièky cigaret.
Takže s jistotou mùžeme øíci, že IARU poskytuje
za málo penìz opravdu hodnì muziky. Prosto si
své Mezinárodní radioamatérské unie važme a
mìjme ji rádi.

Bližší informace o Mezinárodní radio-
amatérské unii a jejích regionech lze najít na
jejich WWW stránkách. 

Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net

Klubové zprávy

Radioamatér 2/2002 5

Soutìž juniorù na VKV, Soutìž
dìtí a mládeže v radioelek-
tronice, Diplom 777 let mìsta
Hradce Králové.
Jak už to bývá, na vše je dost èasu, až se pøiblíží konec roku
èi blížící se uzávìrka èasopisu. Svou roli zde také sehrála
jistá nezkušenost s podobnými provozními záležitostmi.
Tedy po pøeètení textu a pøipomínek øady amatérù, za které
dìkuji, uvádíme upøesnìné znìní Mistrovství ÈR juniorù na
VKV na jiném místì èasopisu. Vìøím i dle dosavadních
ohlasù, že provozní soutìž mládeže nalezne dobré místo
v závodech poøádaných ÈRK. Pro úplnost uvádím, že k
vedení deníku ze závodu je vhodné použít program Locator
od OK1 DUO. Jarda pøislíbil zaøadit možnost vedení deníku
juniorského MR vèetnì bodování do nové verze, která by
mìla být k dispozici na www.qsl.net/ok1duo koncem února.
Ještì na tomto místì pøipomínám, že soutìž pro letošní rok
probíhá od bøezna do prosince 2002.

Soutìž dìtí a mládeže v radioelektronice je již tradièní
soutìží poøádanou ÈRK. V letošním roce doznaly nìkolika
kosmetických zmìn i pravidla soutìže. Plné znìní pravidel,
pokyny k letošnímu roèníku soutìže i adresáø organizátorù
krajských kol zájemci najdou na WWW stránce ÈRK.
Zájemce z øad našich juniorù o úèast v soutìži odkazuji na
tyto organizátory krajských kol. Od nich získáte informace o
konání okresních a krajských kol soutìže ve vašem kraji.
Soutìž prozatím probíhá podle starého rozdìlení krajù.

S pøechodem financování na krajskou úroveò dojde i
k rozšíøení poètu krajských kol odpovídajících státoprávní-
mu uspoøádání. 

Diplom 777 mìsta Hradce Králové je aktivita radioklubu
OK1OHK. Oproti znìní uvedeném v èasopise došlo i v pravi-
dlech pro získání tohoto diplomu k nìkolika zmìnám.
Pøedevším se k naší aktivitì pøipojil i další velký hradecký
radioklub OK1KHK. Nová textace tedy zahrnuje i seznam
èlenù tohoto klubu. Za spojení s tìmito operátory je
pøidìleno také 10 bodù, jako u èlenù kolektivky OK1OHK.
Dalším èastým dotazem amatérù je i možnost více spojení
s jednou stanicí. Tedy spojení je možno realizovat s jednou
stanicí v jednom pásmu v jeden den pouze jednou. Tedy na
více pásmech je možno dosáhnou více platných spojení
v jeden den, a takto pracovat tøeba 365 dnù v roce. Nebo
jinak: se stanicí OK1xxx mohu pracovat 365 dnù * poèet
bandù, které mám k dispozici. Další dotaz je na spojení za 5
bodù pro operátory s trvalým bydlištìm v okrese HK. Pro
tato spojení stanice platí údaje uvedené v Callbooku, pøed-
pokládám, že operátoøi s bydlištìm v okrese HK rádi pøidìlí
svých 5 bodù. 

Pro úplnost uvádím, že platné a snad kompletní znìní
uvedených soutìží najdete na WWW stránkách ÈRK, PR a
na stránce www.barak.cz. Pøípadné dotazy adresujte nejlépe
elektronickou poštou na info@barak.cz. 

Ještì jednou se omlouvám všem amatérùm za
nerozumìní, která jsem zpùsobil a tìším se na slyšenou.

Vláïa Zubr, OK1IVZ, v.zubr@barak.cz

Radioamatérský
nouzový systém
Jak mùže být radioamatér prospìšný
spoleènosti?

Projekt Radioamatérský nouzový systém jsme zaèali tvoøit
na podzim roku 2001. Volnì navazuje na pøedlistopadové
aktivity z 80. let, kdy vznikla Mobilní záchranná sít radio-
amatérù SOS, která vyvolala mezi radioamatéry velmi živý
ohlas. Její aktivity vyvrcholily pøi spoleèenském zvratu
v Rumunsku v roce 1989, kdy radioamatéøi zprostøedková-
vali spojení pro krizový štáb federálního ministerstva práce
a sociálních vìcí a pro Èervený køíž. Po revoluci se ovšem
tato aktivita již dál nerozvíjela, což bylo dáno dobou a
celkovou zmìnou pomìrù. Ovšem pøedevším události z 11.
záøí 2001 ukázaly, že podobný systém by mohl být opìt
užiteèný. V USA podobné projekty již (úspìšnì) fungují
øadu let. Z tìch hlavních bych chtìl zmínit systém ARES
(Amateur Radio Emergency System), který se do záchran-
ných prací aktivnì zapojil. 

Jak by takový systém mohl fungovat? Je možné jej
rozdìlit do dvou hlavních smìrù:

V prvním pøípadì jde o vzdìlávání. Ne každý totiž ví, jak
se pøi - øeknìme bìžných - krizových situacích (nehody,
požáry atd.) chovat, jak poskytnout první pomoc, jak napøí-
klad zajistit místo nehody pøed pøíletem vrtulníku zdravot-
nické služby a mnoho dalších vìcí. Systém v tomto pøípadì
poèítá se semináøi, na kterých budou radioamatérùm pøed-
nášet odborníci pøímo z øad Integrovaného záchranného
systému, lidé, kteøí mají zkušenosti z praxe a kteøí nejlépe
vìdí, co je tøeba. Postupem èasu by byly zájemcùm zasílány
i tištìné materiály vztahující se k náplni semináøù. Hlavním
zámìrem je, aby takto vyškolení lidé byli schopni poskyt-

nout pøedevším první pomoc pøi nehodì nebo pøi ohrožení
lidského života, aby nepanikaøili a nezapojili se do davu
pøihlížejících a radících obèanù. V tìchto pøípadech rozho-
dují èasto minuty.

V druhé fázi aktivace Radioamatérského nouzového sys-
tému již poèítáme s vytvoøením mobilního operaèního týmu
dobrovolníkù, kteøí budou schopni pøesunu na urèené místo
v øádu nìkolika hodin a kteøí budou aktivnì spolupracovat
s IZS pøi zajiš•ování komunikace mezi složkami státního
záchranného systému. V tomto pøípadì bychom chtìli dát
dohromady zhruba tøicetièlenný tým dobrovolníkù.
Koordinátorem mobilního záchranného týmu byl ustanoven
Sveta OK1VEY. Zkušenosti z povodní na Moravì ukázaly, že
pøi výpadcích elektrického proudu byli radioamatéøi se
svými vysílaèkami potøební a užiteèní. Nechceme pøebírat
zodpovìdnost za záchranu a ochranu obyvatel Èeské repub-
liky (to má na starosti IZS), ale chceme v rámci možností
pøispìt svým dílem. Chtìli bychom ukázat, že radioama-
térství není pouhým koníèkem, ale obèanskou aktivitou,
která mùže být prospìšná pro širokou veøejnost a mùže
sloužit k celkové popularizaci radioamatérských aktivit.

Pøed námi je ještì mnoho práce, mnoho nevyøešených
vìcí, ale myslím, že to je smysluplná aktivita. Probìhlo i
první jednání se státními orgány na Generálním øeditelství
IZS v Praze, kde byl zástupce IZS seznámen s naší aktivitou. 

Vìøím, že se mezi radioamatéry najde dost dobrovolníkù,
kteøí se budou chtít zúèastnit semináøù a kteøí budou chtít
svým dílem pøispìt k celkovému vzniku této aktivity.

Vìøím, že tato aktivita zaujme. Další informace a materiá-
ly (koncept, rozdìlení koordinátorù, kontakty apod.)
naleznete na www stránkách Èeského radioklubu
(www.crk.cz/ramos) a v bulletinech pro PR. Stále
hledáme schopné lidi, kteøí budou ochotni pomoci. Pro
veškeré Vaše námìty, dotazy a pøipomínky jsem Vám k dis-
pozici na emailové adrese: machek@bertelsmann.cz.

Viktor Machek, OK1UQS, machek@bertelsmann.cz



Proè a jak?

Na rozdíl od samostatného nf tónu pøedstavuje øeè
složité, rychle se mìnící spektrum kmitù, jejichž úroveò -
amplituda má široký rozsah. Nìkteré slabiky jsou
výrazné, jiné slabé a rozdíl mezi jejich úrovnìmi mùže být
až 13-14 dB. Pøi modulaci 100 W SSB transceiveru je
výkon pøi ménì výrazných slabikách 5 nebo 6 W, zatím-
co pøi výrazných slabikách výkon dosahuje ve špièkách
100 W (viz obr. 1a). Støední výkon je v takovém pøípadì
pomìrnì malý, takže pro zvýšení prùmìrného výkonu pøi
modulaci se používá komprese. V zásadì ji lze uskuteènit
dvìma zpùsoby: nf nebo vf kompresí. K dalšímu zlepšení
kvality a èitelnosti signálu pak lze využít vhodných úprav
nf spektra a ALC.

Úèelem obou zpùsobù komprese je zvýraznit slabé
signály a pøitom zabránit pøemodulování silnými signály
a vzniku spletrù (viz obr. 1b). Pøi nastavování kompre-
soru je pro zobrazení tvaru vysílaného signálu nejlepší

použít osciloskop; osciloskopy jsou ale složité, objemné
a drahé pøístroje. Vìtšina amatérù proto jako vodítko pøi
nastavování využívá údaj ALC nebo komprese na mìøícím
pøístroji svého transceiveru. Tento postup mùže být
vyhovující, pokud procesu komprese hloubìji rozumíme
- to mùže chvíli trvat.

ALC pomáhá omezit pøemodulování a vznik rušení
sousedních kmitoètù (spletry), zpùsobené pøebuzením
koncového stupnì transceiveru nebo pøipojeného
lineárního zesilovaèe výkonu. K pøebuzení nebo pøemo-
dulování dochází pøi nepøimìøenì velké úrovni signálu
z budièe nebo mikrofonního zesilovaèe. Jaký je tedy
rozdíl mezi kompresí a ALC? Komprese hovorového
signálu pracuje rychleji. Snižuje zisk pøedcházejících
stupòù podle zmìn úrovnì jednotlivých slabik ve
slovech, zatímco ALC snižuje zisk pøecházejících stupòù
podle zmìn úrovnì celých slov a vìt. Komprese zvyšuje
modulaèní výkon SSB signálu, ALC minimalizuje pøe-
buzení.

Úpravy kmitoètového prùbìhu nf charakteristiky mìní
sluchový vjem pøi poslechu signálu tak, že jsou
zvýraznìny hluboké, støední nebo vysoké tóny a tím se
upravuje charakter signálu z mikrofonu nebo zabarvení
hlasu operátora. Toho se dosáhne v nf zesilovaèi nebo na
mf úrovni posunutím kmitoètu pomocného oscilátoru -
viz další výklad. Než však budeme pokraèovat, ukažme si
èinnost komprese a ALC na jednoduchém znázornìní
vzniku SSB signálu. Na obr. 2 je zjednodušené blokové
schéma SSB transceiveru a na obr. 3 je toto schéma
ponìkud rozšíøeno, abychom mohli jednotlivé body po-
psat podrobnìji.

Napìtí z mikrofonu je zesíleno v nf zesilovaèi a pøive-
deno (spolu s napìtím oscilátoru nosné) do balanèního
modulátoru. Balanèní modulátor potlaèí nosnou vlnu a
na výstupu se objeví DSB signál (obì postranní pásma).
DSB signál se zesílí v jednom nebo nìkolika mf stupních
a pøivede se na SSB filtr, který propustí pouze jedno po-
stranní pásmo. Výsledný SSB signál se dále zesílí a smísí

se se signálem druhého oscilátoru, èímž vzniknou kmi-
toèty potøebné pro vysílání na rùzných pásmech.

Na obr. 2 (a v jeho rozšíøené verzi na obr. 3) jsou kmi-
toèty oscilátorù a vf i mf stupòù (i poèty stupòù pøed a po
smìšování) uvedeny pro pøehlednost pouze obecnì -
hlavním smyslem je blokové schéma uvést pro
pochopení co nejjednoduššeji. Podle tìchto obrázkù si
dále vysvìtlíme nf a vf kompresi, ALC a úpravy nf charak-
teristiky.

Nf komprese

Nf komprese je nejjednodušší a nejlevnìjší zpùsob, jak
zvýšit støední výkon SSB transceiveru, protože vyžaduje
pouze øízené snížování zisku mikrofonního zesilovaèe.
Nadmìrná komprese však mùže zpùsobit rušení - spletry,
a proto nf kompresor bývá doplnìn i obvody pro kmitoè-
tovou úpravu nf signálu a dolnofrekvenèní propustí.

Základní koncepce nf komprese je znázornìna na obr.
3. V SSB vysílaèích bývá obvykle použit dvoustupòový
mikrofonní zesilovaè a z výstupu druhého stupnì (U2) se
odebírá vzorek signálu, usmìrní se a zavede se zpìt do
prvního stupnì pro øízení jeho zisku. Pøipomíná vám to
techniku AVC (automatické vyrovnávání zesílení) v pøijí-
maèi? Pokud máte na mysli rychlé AVC, pak je to
skuteènì totéž.

Tímto zpùsobem je možné dosáhnout komprese až 8
dB, aniž by docházelo ke zkreslení nebo spletrùm. Aby
byla nf komprese úèinná, nemusí být ale nastavena na
maximum. I když mìøící pøístroj ukazuje kompresi jen 3
nebo 4 dB, výsledné zdùraznìní vyšších tónù se pøíznivì
projevuje na prùraznosti, srozumitelnosti a pøíjemnìjším
zabarvení signálu. Lze tedy øíci, že nf komprese je
oblíbeným a úèinným zpùsobem pro zvýraznìní SSB
signálu.

Vf komprese

Moderní SSB transceivery vìtšinou obsahují i vf kompre-
sory, které velmi úèinnì zvyšují modulaèní výkon.
Podívejte se znovu na obr. 1a a 1b, které ukazují výsled-
ný vliv vf komprese u transceiveru ICOM IC-756 PRO a
dokumentují opodstatnìnost tohoto tvrzení. Pro
porovnání: prùbìh signálu s nf kompresí by byl nìkde
mezi obr. 1a a 1b - lepší než bez komprese, ale horší než
s vf kompresí. Z obvodového hlediska je koncepce vf
komprese zachycena také v obr. 3. Pokud výkon trans-
ceiveru pøekroèí maximální úroveò modulace, èást
signálu se usmìrní a výsledné ss napìtí se jako regulaèní
zavede zpìt do pøedcházejícího vf nebo nf stupnì, aby se
snížilo buzení koncového stupnì. Takové uspoøádání
umožòuje úèinnìjší øízení zesílení a tedy i úrovnì výstup-
ního signálu z pøedcházejícího stupnì a tím zabraòuje

vzniku spletrù a pøebuzení koncového
stupnì.

Vf kompresí se obvykle dosáhne kom-
prese až 14 dB, než dojde ke vzniku
spletrù. Stejnì jako nf, ani vf komprese
nemusí být nastavena na maximum, aby
se projevily její výhody. Nastavením
úrovnì mikrofonu nebo komprese na 6
nebo 7 dB získáte vynikající signál (a
témìø dvojnásobný modulaèní výkon
v porovnání s nf kompresí). To je
výborné! Velká vf komprese klade také
vìtší požadavky na zdroje, jak pro trans-
ceiver, tak i pro pøípadný další koncový

Zaèínajícím
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Základy komprese hovorového signálu a ALC
Pravdìpodobnì jste si už všimli, že komprese, ALC (automatické vyrovnávání úrovnì) a modulaèní
výkon jsou oblíbenými pøedmìty diskusí mezi SSB operátory i výrobci zaøízení. Jak jsou definovány
tyto pojmy, jaký je mezi tìmito technikami rozdíl, jak pracují a k èemu slouží? Jednoduché
vysvìtlení tìchto výrazù snad napomùže k rozšíøení vašeho rozhledu a pøispìje k vìtšímu uspoko-
jení z vysílání. K pøemýšlení uvádíme dále i nìkteré poznámky k slibné perspektivní koncepci -
k digitální hlasové komunikaci, kterou zaèínají rozvíjet prùkopníci moderní amatérské komunikace
a poèítaèových aplikací. Zaènìme krátkým pøehledem toho, k èemu slouží metody úpravy øeèového
signálu a co vlastnì dìlají.



stupeò, takže si pøedem zjistìte jejich jmenovitý výkon v
režimu trvalého zatížení.

Automatické øízení úrovnì

Jak už bylo øeèeno døíve, ALC slouží k tomu, aby
nedocházelo k pøemodulování u SSB transceiverù a aby se
zabránilo pøebuzení pøipojeného lineárního zesilovaèe
výkonu. Dosáhne se toho jednak nastavením vhodné pra-
hové hodnoty ALC, jednak sledováním pøekroèení této
hodnoty a vytvoøením stejnosmìrného øídícího napìtí,
úmìrného velikosti pøekroèení. Øídící napìtí je potom
zavedeno zpìt do budícího stupnì a sníží jeho výstupní
signál na úroveò pøijatelnou pro koncový stupeò nebo
zesilovaè výkonu. Sledování výstupního výkonu, vytvoøení
øídícího napìtí a jeho pøivedení do budících stupòù v SSB
transceiveru je znázornìno v obr. 3. Pokud by byl použit
zesilovaè výkonu, pak by jeho oznaèení odpovídalo U7 a
U5 by znázoròoval samotný transceiver.

Pro praktický pøíklad použití ALC pøedpokládejme, že
máte zesilovaè výkonu, který pro plný výkon vyžaduje
buzení pouze 70 W, ale váš transceiver poskytuje výkon
110 W. Nastavíte tedy ALC tak, aby výkon klesl na 70 W.
Takové poèáteèní nastavení ALC je nutné, protože každý
hlas má rùznou charakteristiku a rùzné transceivery pracu-
jí s rùznou úrovní ALC.

Uveïme si jeden zvláštní pøíklad èinnosti ALC. Pro
snížení výkonu bìžného 100 W transceiveru na úroveò
QRP 5 W lze použít zapojení s baterií 9 V a potenciomet-
rem 10 kΩ. Výkon se sníží bez
ohledu na nastavení úrovnì ALC
na panelu transceiveru, protože
øídící napìtí je dodáváno z baterie.
Ve výkonovém zesilovaèi pracuje
ALC stejným zpùsobem, ale jeho
napìtí se mìní podle modulace.

Úprava nf charakteristiky

Stejným zpùsobem, jakým kom-
prese zvyšuje modulaèní výkon
SSB signálu, zvýrazòuje pøípadná
úprava nf charakteristiky celkové
pùsobení signálu. Dobrý mikrofon
a dobøe nastavený prùbìh nf
charakteristiky mùže zpùsobit, že i
slabý SSB signál vynikne ve
shluku volajících stanic v tom
nejlepším smyslu slova.

Dosáhnete toho pøizpùsobením nf charakteristiky vašeho
transceiveru pøesnì vašemu mikrofonu a barvì vašeho
hlasu. Stejnì jako komprese, i nastavení charakteristiky je
možné dìlat na nf i (u lepších transceiverù) na mf úrovni.

Jak lze pøedpokládat, rùzné druhy úprav signálu
pøinášejí klady i nedostatky. Mohou pomoci vytvoøit
úžasný SSB signál, ale pøi nesprávném nastavení mohou
zpùsobit zkreslení a spletry. Musíte volit správnou míru a
pøi nastavování se vyhnout extrémùm; je vhodné pro kon-
trolu kvality vašeho vysílaného signálu použít další pøijí-
maè. Nezapomeòte, že uspokojení z vašich experimentù
spoèívá v komunikaci s ostatními a v navázání tøeba i jen
pár hezkých spojení každý den.

Nové zpùsoby hovorové komunikace

Zmiòme ještì krátce nìkolik myšlenek o nové, slibné
formì hovorové komunikace, která je naznaèena na obr. 4.
Jednoduše øeèeno, jeho „verze 1.0“ je obyèejné PSK-31,
jak je mùžete slyšet na kmitoètu 14 070 kHz, kde ale místo
klávesnice a monitoru jako vstupního a výstupního
zaøízení je vše kompletnì øízeno zvukem. Mùžete mluvit a
poslouchat. Váš poèítaè používá textový procesor a
zvukové rozhraní a software pro pøemìnu øeèi na data a
opaènì a zvuková karta v poèítaèi a software PSK-31
udìlají všechno ostatní.

Word processing software - Software pro
zpracování textu

Word recognition or voice mailboxing soft-
ware - Software pro rozpoznávání hlasu nebo
hlasovou schránku

Vyšší verze takové digitální zvukové koncepce mohou
podporovat rychlejší konverzní formáty, rozšíøené slovníky
a pøekladaèe jazykù. Takové jazykové konvertory by
umožnily operátorùm ve všech zemích poslouchat pøímo
v jejich mateøském jazyce. To by byla skuteèná revoluce
ve zvukové komunikaci.

Popisuji zde jen ideu nebo koncepci, nikoliv „plug-n-
play“ systém, který byste si mohli objednat od svého
dodavatele (alespoò zatím ne!). Ale na tomto poli se pøi
zavádìní nové techniky mùže opìt projevit slavná prùkop-
nická historie amatérského rádia. Mnoho prvkù pro reali-
zaci takového systému je už softwarovì k dispozici.
Specialisté na poèítaèové aplikace a programátoøi by je
mohli využít velmi rychle.

Souèasnì dostupné systémy zvukové pošty, které uklá-
dají telefonní hovory do poèítaèù jako data, software pro
zvuková rozhraní jako jsou Dragon, Naturally Speaking,
procesor Microsoft Word a k tomu software PSK-31 je
všechno, co je potøeba. Slovní zásoba by byla samozøejmì
zpoèátku omezená, ale stejnì je tomu i u bìžného spojení.
Programovatelné módy mohou umožnit vzájemnou
spolupráci software a pøímou výmìnu dat mezi nimi pro

vytvoøení funkèního systému.
Hlasová koncepce nabízí nekoneèné
množství možností, zejména pokud
by byly aplikovány pro mobilní tele-
fony a komerèní aplikace. Nìkteré
spoleènosti budou sledovat tuto
koncepci velmi brzy, amatérské rádio
tu mùže být se svými nejlepšími
nápady první a držet krok
s nejnovìjší technikou tak, jak tomu
bylo po mnoho desetiletí. Amatérské
rádio stále ukazuje smìr a radio-
amatéøi jsou i nadále hrdými
prùkopníky v komunikaèní technice.
Kéž by tomu tak bylo stále!

Dave Ingram, K4TWJ
Podle CQ 1/2002 pøeložil a upravil

Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Zaèínajícím
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„Nazdar cyklisto!“
Po takovém oslovení obvykle následuje otázka „Tak
kolik jsi najel?“ Dovolte tedy, abych uvedl nìkolik sta-
tistických údajù.

V roce 2001 jsem ujel na kole celkem 2349 km,
z toho asi 100 km v deštivém poèasí. Cestovat jsem
zaèal v polovinì bøezna a cesty na kole skonèil 8. øíjna.
Na kole jsem projel témìø nedostupnými prostory
Doupovských hor, Tok, Brdce atd. Vysílal jsem z Pálavy
- kóta Dìvín, jako první radioamatér i z kóty Tlustec u
Mimonì (døíve to nebylo možné kvùli skladu trhavin pro
kamenolom). Na kole jsem byl v Rakousku 2x,
v Nìmecku 6x, v Polsku 2x, použil jsem hranièní pøe-
chody Petrovice, Železná Ruda, Stožec, Hrádek nad
Nisou, Nové údolí, Buèina a Mikulov. Byl jsem na
setkání ve Štìtí, v Èívicích, v Olomouci, na Kozákovì,
v Holicích, ve Frenštátu p. Radhoštìm, v Laa, na
Pražáku u Vodòan, v Praze, v Pøerovì na Moravì, ve
Valašském Meziøíèí,.. . Použil jsem ubytovny v Pøíbrami,
Písku, Mikulovì, Vimperku, Olomouci, Pøerovì,
Mimoni, Žatci, Klatovech, Pøíboru, D. Rovni.

Pøi všech cestách jsem používal radiostanice Alinco
pro 2 m a pro 70 cm, trvale s výbornými výsledky.
Polohu jsem urèoval pomocí GPS-II. Ke zmìøení teplo-
ty jsem mìl digitální teplomìr napájený sluneèními
èlánky. K napájení radiostanic jsem mìl od OK1FM
tužkové NiCd 1600 mAh a také darovanou rychlonabí-

jeèku. Uskuteènìno bylo pøes 1890 spojení, do konce
roku asi 2000. Za rok 2001 mám diplomy Kopce - zá-
kladní s 4493 body, Speciál s 3466 body, Wien-Brno-
160-AWARD, který jsem z kóty Dìvín udìlal za 27 minut
ve spojení se skupinou radioamatérù cestujících vlakem
z Brna po trati na jih. Vysílal jsem z 26 kót, osobnì jsem
se jednotlivì setkal se 60 amatéry. Více radioamatérù
mì zvalo k sobì domù na návštìvu, ale pro absolutní
nedostatek èasu i cesty mimo trasu jsem to letos
nemohl uskuteènit. V mnoha místech po celé republice
se nepodaøilo spojení s místními radioamatéry, nebo•
prostì vùbec neposlouchají na 2 m ani na 70 cm, aèko-
liv podle Callbooku by existovat mìli. Navštívil jsem
celou øadu kulturních i jiných zajímavostí, dost krásných
území, potkal jsem se s øadou chytrých a vzdìlaných
lidí, poøídil jsem mnoho barevných fotografií.

Na cestách jezdím s kolem Velamos. Celková hmot-
nost materiálu pro delší cestování je 19 až 21 kg. V roce

2001 jsem mìnil zcela opotøebené pláštì na kole - 2 ks,
jeden øetìz, šestikoleèko, pøední øadiè rychlostí, 4 brz-
dové špalky a zadní ráfek kola - pøi jízdì z Žatce do Loun
se bok ráfku v délce 34 cm utrhnul tak, že pláš• zcela
zablokoval o vidlice otáèení kola. Duši kola jsem pích-
nul 3x, novou duši zadního kola jsem montoval
v Nìmeckém Heidmuehle, podruhé ve Vodòanech, kde
za jízdy po rovinì mnì doslova vypadl celý ventilek duše
pøedního kola pøi rychlosti 20 km/hod.

Za ubytování jsem zaplatil 965 Kè, za materiál na kolo
2966 Kè, za cestovné 2075 Kè. Celkové náklady bez
stravování za rok jsou 5106 Kè.

A struèná rekapitulace za rok 2000: Vycestoval jsem
14. 4. a vrátil jsem se domù 8. 11. Použil jsem 21 uby-
toven. Na kole jsem najel dle tachometru 7040 km.
Uskuteènil jsem 2560 spojení, navštívil jsem všech 148
rozhleden po celé republice a další v Rakousku a
Nìmecku. 14. 4. bylo na kotì Žalý u rozhledny až metr
snìhu. Mimo rozhleden jsem vysílal z TV Barák u Klatov
a z TV pøevádìèe Holý kopec u Holešova. Setkal jsem se
jednotlivì se 187 radioamatéry v lesích, na kopcích, na
rozhlednách i u nich doma. Na kole jsem vymìnil pøed-
ní pláš• z bílé gumy (mìl najeto pøes 19000 km), dva
øetìzy a šestikoleèko. Znièil jsem 3 páry pedálù, vymìnil
7 brzdových špalkù.

Nashledanou na silnicích i na pásmu v roce 2002.

Jan Èerný, OK1XCH

V Putimi na návsi pøi náhodném setkání s Josefem Švejkem

Impedanèní kalkulátor
Už asi skonèily èasy, kdy se doma stavìly
transceivery, ale i tak je dost prostoru, kde
se mùže amatér vyøádit na „tìch vìcech
okolo“. Obèas je tøeba navrhnout pøizpù-
sobovací obvod pro pøipojení antény, pás-
mový filtr, budicí èi výstupní obvod PA.
Poèítaèová simulace, myslím, k této èinnosti
již neodmyslitelnì patøí. Nestaèí už jen zadat
vstupní data, spustit výpoèet a pøeèíst si
výsledky. Navrhovaný obvod musí být živý,
musí být možné si s ním pohrát, proladit jed-
notlivé prvky a sledovat jeho chování. Vím,
že existuje dost takovýchto programù pro
profi použití (pøíp. i ve volnì šiøitelných
verzích), viz napø. [1], ale potøeba zkusit si to
sám mne vedla k napsání Impedanèního
kalkulátoru, simulaèního programu, který
nabízím i Vám. O co tedy jde?

Program využívá jednoduchou metodu: Máme zadán
obecný obvod, sestavený z nìkolika (max. 12)
pasivních impedancí R, L, C nebo X a jednoho
napì•ového zdroje signálu. Obvod postupnì
zjednodušujeme tak, že vybíráme paralelnì nebo séri-
ovì zapojené dvojice, které sdružujeme do nových,
tzv. sdružených impedancí. Postup opakujeme s tím,
že mùžeme sdružovat i impedance již døíve sdružené,
až dosáhneme toho, že celý obvod vyjádøíme jedinou
komplexní impedancí, pøipojenou ke zdroji signálu.
Pak program mùže zpìtnì spoèítat rozdìlení proudù a
napìtí na jednotlivých impedancích a zobrazit
frekvenèní charakteristiku na libovolné impedanci.

Pokud chceme použít výpoèet napìtí, proudù a
výkonù na jednotlivých impedancích a frekvenèní
charakteristiky, musíme obvod budit jedním
napì•ovým signálem a postup sdružování musíme
volit tak, aby koneèná impedance byla pøipojena
k tomuto napì•ovému zdroji, tedy sdružovat v pohle-

du „od zdroje“. Nakonec program dovede spoèítat a
nakreslit frekvenèní charakteristiku, tedy prùbìh
zvolené velièiny (napìtí, proud, výkon, impedance,
…) na libovolné impedanci. Po zadání obvodu
mùžeme „ladit“ - mìnit hodnoty jednotlivých impe-
dancí a sledovat chování obvodu.

Kalkulátor je napsaný v jazyku VBA pro Excel a
vyžaduje minimálnì Windows 95 a Excel verze 7.0.
Mùžete si ho stáhnout jako soubor ImpKalk.zip ze
serveru http://www.radioamater.cz. Po jeho dekom-
presi dostanete excelovský soubor Impedancni
kalkulator.xls a popis programu v souboru
Impedancni kalkulator.doc.

Jiøí Bílek, OK1IEC, jiri.bilek@cz.glaverbel.com

[1] Napø. volná verze Pspice nebo dobrý program
RFSim99 (http://www.hydesign.co.uk) nebo NET-
CALC od G3SEK (http://www.ifwtech.com/g3sek/net-
calc/netcalc.htm)

Diplom Rozhledny 
Èeské republiky
Závìreèné hodnocení
Pøi jarním výstupu na kopec Lovoš, který se tyèí nad
Lovosicemi, jsem diskutoval s Honzou OK1VPY o
diplomu Dobyvatel Èeského støedohoøí, který jsem vy-
hlásil v roce 1992 a splnilo ho pouze 6 radioamatérù.
Napadla nás myšlenka vyhlásit nový diplom, který by si
mohl udìlat každý, kdo se nebojí vyrazit do pøírody
s vysílaèkou a anténou. Padnul tehdy nápad, ovlivnìný
seriálem, který probíhal v Èeské televizi „Rozhlédni se

èlovìèe“, vyhlásit diplom „Rozhledny ÈR“. Filozofie
diplomu nám byla hned jasná - radioamatér má nejlepší
podmínky pro spojení když je na kopci a když je tam
ještì rozhledna o to jsou podmínky lepší. Asi 20 minut
mì Honza pøemlouval, ponìvadž jsem si uvìdomoval
finanèní a èasovou nároènost této akce. Nejde jen o
dobrý nápad, ale je tøeba mít také finanèní zabezpeèení
celé akce. Jedná se o grafický návrh, tisk propozic a
diplomu, nákup specielních obálek a poštovné. Celkový
rozpoèet na tento diplom èinil necelých 25 000,- Kè,
nepoèítaje práci s administrativou a dotiskem údajù.
Díky pochopení majitele tiskárny WENDY se podaøilo
vytisknout propozice soutìže a diplom zdarma.
Poštovné za odesílání diplomu hradil Èeský radioklub.

Rozhleden bylo v té dobì podle vydané mapy rozhle-
den ÈR evidováno 136. Pro dodržení pravidel soutìže
byl také vydán seznam rozhleden, který se s touto
mapou shodoval. Bìhem plnìní podmínek diplomu byly
opraveny a novì postaveny další rozhledny. Proto byl
seznam rozhleden doplnìn na poèet 148, který opìt
souhlasil s II. vydáním mapy rozhleden ÈR. Jedna roz-
hledna byla pro nepøístupnost z pùvodního seznamu
vypuštìna.

Kdo chtìl získat diplom SPECIÁL, musel absolvovat
nìkolika kilometrové výstupy na rozhledny s anténami a
bateriemi. 

Pokraèování na str. 21
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Z historických pramenù:
Jak se zaèínalo
Universální pøíjimaè

Zde popisovaný pøijímaè umožòuje jak pøíjem vln
krátkých, tak i dlouhých. Je to pøistroj fungující velice
dobøe ve vlnovém rozsahu od 100-600 metrù. Jelikož
vysokofrekvenèní zesílení se stoupající frekvencí klesá,
jest tøeba voliti pouhý audion s reakcí.
Normální audion se zpìtnou vazbou
induktivní má velkou vadu, vystupující
do popøedí hlavnì pøi krátkých vlnách:
nemožnost kalibrace pøijímaèe. I malá
zmìna zpìtné vazby má za následek
zmìnu ladìní v møížkovém okruhu.
Pøijímaè, který nemá tuto nevýhodu,
jest pøístroj Reinartzùv. Zpìtná vazba
jest zde fixní induktivní a kapacitnì
promìnlivá.

Protože má pøijímaè správnì pùsobit
i na 10 metrech, jest tøeba, aby byl
správnì stavìn. Citlivost na kapacitu
pøi stoupající frekvenci má vzrùstati
lineárnì. Proto jest tøeba møížkový okruh, zpìtno-
vazební otoèný kondensátor, cívky a tlumivku
posunouti co možná nejdále od panelu, aby nebylo
možno pozorovati vliv lidského tìla. K tomu úèelu
využíváme prodloužených os u otoèných kondensá-
torù.

Vazba s anténou jest provedena pomocí malého
kondensátoru Ca o maximální kapacitì asi 50 cm a
minimální asi 4 cm.

Objeví-li se t.zv. „kmitací díry“, to znamená když
pøijímaè neosciluje po celé stupnici ladícího konden-
sátoru, jest tøeba pohybovati tímto anténním konden-
sátorem. Nenasazuje-li ještì, zvýšíme anodové napìtí
u audionu. Reakèní kondensátor Cr má míti minimální
kapacitu 10 cm a maxi-mální asi 250 cm. Nejvíce péèe
vìnujeme ladícímu kondensátoru. Má míti poèáteèní
kapacitu co nejmenší , koneènou 250 cm. Møížkový
kondensátor volme dobré znaèky 100-200 cm.
Møížkový vysokoohmový odpor jest 7-10 megaohmù
dle užité lampy.

Cívky jsou navinuty na šestiboké kostøe. Kostry pro
krátké vlny mají záøezy aby se vinutí nemìnilo. 

Míry jsou udány na obrázku. Pohled jest brán ze
pøedu, tedy po stranách jsou kotouèe, spojené šesti
tyèkami se záøezy. Dole pak obì èela jsou spojena

ebonitovou deskou do níž ve vzdálenosti 25 a 15 mm
zavrtáme zásuvné kontakty tak, aby zapadly do pod-
stavce na montážním prkénku. Cívky pro úèele
krátkovlnné jsou vinuty drátem 1 mm silným,
postøíbøeným.

Pro rozsah 12-32 metrù jest 5 závitù, pro 20-50
metrù 8 závitù, a pro 20-80 metrù 12 závitù. Z toho
vždycky pøipadá polovièka pro møížkový okruh a
polovina pro zpìtnou vazbu.

Pro rozhlas vine se na kostru pouze møížková cívka.
Reakèní samoindukce vine se do èela, do záøezù,

oznaèených na obrázku 2 písmenem Z. Záøez jest
široký 3 mm a 5 mm hluboký. Pro zpìtnou vazbu vy-
staèíme se 40 závity pro rozsah 200-450 m a se 60
závity pro vlny 400-600 metrù. Vineme drátem 2krát
bavlnou isolovaným o prùmìru 2 mm.

Møížkový okruh má pro prvý rozsah 50, pro druhý 75
závitù. Vysokofrekvenèní tlumivka pro krátké vlny jest
zobrazena na obrázku 2. Jest to bakelitová trubice,
opatøená na obou stranách ebonitovými èely. Má 100
závitù drátu o síle 0,5 mm 2krát bavlnou isolovaného.
Jest opatøena pro vymìòování zásuvnými kontakty.

Pro rozhlas jest tlumivka na obrázku 2. Je to eboni-
tová tyè o prùmìru 40 mm a 32 mm dlouhá. Jest
opatøena tøemi záøezy 2 mm širokými a 5 mm hluboký-
mi. Do tìchto záøezù navine se 600 závitù (3krát 200)

emailovaného drátu o síle 0,5 mm. K pøecházení ze
záøezu do záøezu jest tyè na dvou místech podélnì
naøíznuta.

Nízkofrekvenèní díl našeho pøijímaèe má dva
nízkofrekvenèní transformátory o pomìru 1:5 a 1:3. Pøi
pøíjmu hleïme na to, aby každá lampa mìla správné
møížkové pøedpìtí.

Protože pøijímaèem chceme sestoupiti až na 10
metrù, musí míti støední prùnik, asi 5-8 procent, a
støední strmost (0,4-0,6 MA/Volt). Nízkofrekvenèní
lampy mají velký prùnik, strmost i nasycení.

Chceme-li pøi pøíjmu pøestoupiti
z krátkých vln na jiný rozsah ohmový,
nezapomeòme zamìniti tlumivku.
Také pøi møížkovém okruhu musí býti
volena správná cívka.

Správnou funkci si zajistíme jenom
tehdy, když pøijímaèi pøi stavbì vìnu-
jeme nejvìtší péèi. Krátké spoje,
dobré kontakty a mechanicky dobrá
stavba.

Jako anténa se hodí každá volná
anténa. Uzemnìní na vodovod.
Pøijímaè pracuje velice pìknì, nìkdy i
lépe než na volnou na anténu vnitøní.

Po dokonèení stavby a po zapojení
anodky a žhavícího akumulátoru, mùžeme již bez
antény a zemì slyšeti pøi pomalém otáèení ladícím
kondensátorem nìkteré krátkovlnné velké stanice.
Nechce-li pøijímaè kmitati pøi nezapojené anténì a
zemi, jest tøeba zmìniti detekèní lampu.

Anodové napìtí detekèní lampy má býti tak veliké,
aby lampa mìkce oscilace nasazovala. Bývá to nor-
málnì 20-30 volt, nìkdy i ménì. Kdyby lampa
neoscilovala doporuèuje se vymìniti ji za jinou.

Velikou trpìlivost musíme s poèátku projeviti pøi
naøízení krátkovlnné telefonie. Zde jest na místì mikro-
fonometrický dial pokud možno s velikým pøevodem.

Jdeme-li na rozhlasové vlnové pásmo, otoèíme
anténní kondensátorek na maximum.

Zatím co na krátkých vlnách osvìdèila se anténa
vnitøní nebo jakákoliv náhražková, pøi rozhlasu dala
nejlepší výsledky anténa volná asi 20-25 metrù
dlouhá. Následkem aperiodické vazby jest selektivita
znaèná, takže se i blízký vysílaè pohodlnì odladí

Pøi krátkých vlnách jest tøeba veliké peèlivosti a
dobrých souèástek. Teprve, máme-li vše správnì, pøi-
jímaè nás mùže uspokojiti.

Z knihy Pøijimaèe pro krátké vlny 1928 
vybral Milan Leistner, OK1ZMLleisner@volny.cz

Obrázek 2

Obrázek 1

K 60-tému výroèí
Radiotelegrafista paraskupiny SILVER A svobodník Jiøí
Potùèek byl vysazen spolu s dalšími šesti parašutisty
skupin ANTROPOID, SILVER A a SILVER B na Nìmci
okupované území ÈSR v noci z 28. na 29. 12. 1941.
Skupina mìla navázat a udržovat rádiové spojení
s Vojenskou rádiovou ústøednou na území Británie a
vybudovat zpravodajskou sí•.

Potùèkova radiostanice LIBUŠE /MARKIII/ byla
v roce 1942 jediná, která byla trvale ve spojení
s vedením zahranièního odboje ve Velké Británii. Do 26.
èervna 1942 vyslal Potùèek 578 depeší a 516 jich pøijal.
Se stanicí LIBUŠE pracoval z Ležákù, Bohdanèe,

z Pardubic a Mìnic. Jeho poslední úkryt byl na
Bohdašínì a Konèinách u Èerveného Kostelce. Potùèek
zahynul 1. èervence 1942. Týž den nacisté popravily 37
spolupracovníkù z Pardubicka a 15 spolupracovníkù
z Èervenokostelecka, Bohdašína a Konèin, kde byla
zlikvidována odbojová skupina S21B.

Na poèest jejich památky vysílá stanice se speciálním
volacím znakem OL6OSA a budou vydány speciální QSL
lístky. QSL informace a agendu vyøizuje Pepa OK1KA,
který dìkuje touto cestou za nezištné poskytnutí loga a
informací o výše uvedených paraskupinách Ví•ovi
OK1HR.

Stanice OL6OSA bude prùbìžnì vysílat z rùzných
stanoviš• až do konce roku 2002.

Za OL6OSA Pepa Rudolf, OK1KA.
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Jak jsem dìlal WACC
Dr om's,
nedalo mi to a pøipravil jsem vyprávìní o tom, jak Jindra
OK1CG udìlal diplom California WACC. Je to již skoro
40 let, ale pro romantiky, ke kterým se hlásím i já, je to
ètení poøád pøitažlivé.

Jindru jsem znal osobnì a mnohokrát jsem se s ním
sešel. Nejdøíve jsem se s ním potkal na pásmu.
Samozøejmì to bylo CW spojení. Bylo to v roce 1975 a
ihned jsem zareagoval, kdo je to OK1CG. Jindra byl
tehdy pøekvapen, že ještì nìkdo zná toto vyprávìní.
Slovo dalo slovo a protože Jindra bydlel na Zbraslavi,
což je kousek od Prahy, domluvili jsme se na návštìvì.

Zpoèátku nechápal moje nadšení, že s ním mohu mlu-
vit osobnì, ale když zjistil, že se zajímám o tyto „staré“
amatéry, byl velmi vstøícný. Ve svém domku na Zbraslavi
mìl celý pokoj jen pro sebe, což jsem já - bydlící v pane-
láku a mající svùj hamshack pouze ve skøíni - velice
oceòoval. Své zaøízení, jak bylo v té dobì „normální“, si
postavil sám. Jako anténu používal TF2D, se kterou v té
dobì experimentoval. Kromì rádia se intenzívnì též zají-
mal i o hudbu a mìl na tehdejší dobu krásné reproduk-
torové skøínì, samozøejmì vlastnoruènì postavené,
spolu s pìkným gramofonem. Moje první návštìva velice
rychle ubìhla a já se vracel plný dojmù domù. Moji
rodièe mìli chatu kousek nad Davlí, což je asi cca 25 km
od Prahy smìrem proti proudu Vltavy, a tak jsem bìhem
dovolené byl na návštìvì u Jindry velmi èasto.
Samozøejmì pøi tìchto návštìvách došla øeè i na práci se
získáním tohoto diplomu. Všechna spojení byla 2x CW a
všimnìte si, prosím, že i pøi posledním spojení se udá-
valo celé jméno i QTH, nikoliv, jak je dnes bohužel skoro
zvykem, dát jen nìjaká èísla jako 599 a dost.

Jindra, pokud ještì èinnì pracoval, byl zamìst-
nancem ve zbraslavském rozhlasovém vysilaèi, ale
protože nebyl èlenem KSÈ, nemohl mít zaruèený „po-
stup“. On také po získání diplomu zde v Èeskoslovensku
nebyl zájem o publikování tohoto svìtového úspìchu.
Jeho velikým kamarádem byl jiný velice známý ham,
„Eman“, OK1SV. S ním si vymìòoval i dvanác-
tistránkové dopisy, které byly nabity amatérskou
tématikou. OK1SV pak neustále bojoval o to, aby o
tomto obrovském úspìchu napsalo naše Amatérské
radio, což se podaøilo až po dvou letech, ale i pak teh-
dejší šéfredaktor alespoò úmyslnì zkomolil Jindrovo
køestní jméno. V americkém èasopisu QST tehdy vyšel
celý velký èlánek o Jindrovi, jen doma bylo ticho. Je
nutné si uvìdomit, že i pro Amerièany byl tento diplom
velice obtížný a Jindra se stal prvním mimoamerickým
amatérem na svìtì, který jej získal!

Roky pak ubíhaly a Jindra se v roce 1986 odstìhoval
do domova dùchodcù v Malešicích. Ani zde nezahálel,
pøenesl si svùj pøijímaè, vysílaè postavil nový do skøínky
od ladicího èlenu RM 31 a mohl tak vysílat alespoò na
80 m. I zde jsem za ním nìkolikráte byl. Až v roce 1988
mì dostihla smutná zpráva, že Jindra zemøel.

Vždy øíkával, že mi veškerou dokumentaci, kterou
nashromáždil, vìnuje, ale bohužel k tomu nedošlo. Jeho
rodina vše spálila, oba synové se o rádio nikdy nezají-
mali.

Domnívám se, že i po letech na Vás dýchne to kouz-
lo spojení na krátkých vlnách, ten nádherný hamspirit
v pravém slova smyslu, zvláštì pak v dnešní
„uspìchané“ dobì.

Vláïa Veselý, OK1IVU, vvesely@kov.skoda.cz

Diplom WACC (Worked All California Counties)
je vydáván za spojení se všemi kalifornskými
okresy, kterých je 58. Je nesmírnì obtížný a
proto jej za témìø 30 let jeho existence získalo
pouze 61 stanic - z toho 57 kalifornských, 3
v ostatních státech USA a jako první na svìtì
mimo Spojené státy jej získal èeskoslovenský
amatér.

Když jsem pøi jisté pøíležitosti hovoøil o své práci na
diplomu WACC, byl jsem vyzván, abych o tom napsal.
Vìc jistì hodná zveøejnìní, ale nemìl jsem do toho
mnoho chuti, protože zásluhou urèitého druhu amatérù
se diplomová záležitost stala velmi mírnì øeèeno nepo-
pulární; neoèekával jsem proto, že by to mohlo být pøija-
to s porozumìním. Struènì pak o WACC psát nelze,
protože tento diplom je u nás známý velmi málo nebo
vùbec ne a z toho hlediska, jak já jsem jej poznal, už
teprve ne. Dále pak mám urèité pochybnosti o svých
literárních schopnostech, pokud se týèe vyjádøení pocitù.

Posledních pìt let strávených na práci pro diplom
WACC mohu bez nadsázky nazvat nejkrásnìjšími v celé
mé radioamatérské èinnosti a popsat toto období se mi
zdá proto nesmírnì obtížné. Mimoto považuji diplom
WACC za nejcennìjší a nejkrásnìjší vùbec a nerad bych
snížil jeho výjimeèné hodnoty tím, kdyby se mi nepo-
daøilo rozdíl oproti jiným diplomùm úplnì vystihnout.

Na prvním místì bych chtìl zdùraznit, že nejsem
lovcem diplomù, i když jsem CHC 758. Alespoò ne
lovcem diplomù bezcenných, a tak diplomová záležitost
je v mé èinnosti snad až na posledním místì. Proto také
prvou zmínku o existenci diplomu WACC jsem nevzal
vùbec na vìdomí v pøedpokladu, že pøi množství a dobré
slyšitelnosti kalifornských stanic v letech okolo maxima
sluneèní èinnosti by byl diplom WACC celkem snadnou
záležitosti.

Když jsem pak ale jednou v dobì nemoci dìlal kon-
trolu svých QSL s možnou vyhlídkou na nìjaké ty
diplomy, pozastavil jsem se nad slušnou hromádkou
svých W6-QSL a jen tak pro zajímavost a ukrácení èasu
jsem zrevidoval svoje vyhlídky.

Pøekvapení bylo veliké! Z potøebných 58 okresù jsem
jich dal dohromady všeho všudy nìco pøes 20. Mìl
jsem témìø všechny pøímoøské okresy, ale èím dále do
vnitrozemí, tím to zelo více prázdnotou.

Vìdìl jsem sice, že Kalifornie je osídlena pøevážnì pøi
pobøeží, kde jsou milionová mìsta, a že je velmi hornatá,
ale skuteènou pøedstavu o nepravidelnosti jejího
osídlení jsem si mohl udìlat teprve tehdy, když se mi
dostala do rukou její podrobná automobilová mapa.
Hory a zase hory a pouštì. Kalifornie musí mít obrovské
bohatství pøírodních krás, ale z hlediska kandidáta na
diplom WACC to vypadalo beznadìjnì. Témìø podél
celé východní hranice státu Kalifornie se táhne pohoøí
Sierra Nevada, které dosahuje výšky pøes 4000 metrù.
Druhý horský pás, nazývaný Pobøežní pásmo, se táhne
ve stejném smìru od severu k jihu po západní pobøežní
hranici státu a je jen asi o 1000 metrù nižší. V jižní èásti
státu je pak Mohavská pouš•, kde jsou vyhrazené pros-
tory pro vojenské úèely, známé také ze zpráv denního
tisku. Tak jsem nacházel na mapì spoustu okresù, kde
jen nìkolik jednoduchých koleèek znaèilo, že poèet oby-
vatel tohoto místa nepøesahuje èíslo 200. Dokonce i
mnoho pøímoøských okresù je chudì osídleno a je vidìt
velké nahuštìni kolem hlavních mìst.

Prostì vypadalo to z hlediska WACC zoufale, ale to
mne právì proto zaèalo zajímat. Nemám rád snadné

diplomy, zvláštì ne evropské, dìlané s 200 W. Další
informace, získané ve spojeních, mùj zájem jen zvyšo-
valy. Tak od založení diplomu v roce 1935 do roku 1955,
kdy jsem s WACC zaèal, získalo tento diplom jen 18
stanic, a to jen kalifornských. I pro samé Kaliforòany je
považován za mnohem obtížnìjší než WAZ a pro cizí
stanice nedosažitelný. To rozhodlo. Pokusím se o to
„nedosažitelné“ a podaøí-li se mi to, udìlám kousek
práce pro dobré jméno znaèky OK!

Hned od poèátku mi bylo jasné, že obvyklým zpù-
sobem náhodných spojení nelze pracovat. Tím zpù-
sobem jej neudìlalo mnoho kalifornských amatérù ani
po deseti letech. To byla jedna z mnoha dalších
„povzbudivých informací“. Vyjmul jsem proto z Call-
Booku všechny W6 a dal do desek pod abecedou. Dále
pak jsem vypsal z podrobné automobilové mapy
Kalifornie 2000 mìst a vesnic a dal do druhých desek
rovnìž pod abecedu, pøièemž vedle každého mìsta byl
jeho okres. To všechno proto, že okres slyšené stanice
lze zjistit jen podle mìsta a chtìl jsem proto volat jen ty
stanice, jejichž okres jsem potøeboval. To znamenalo po
zaslechnutí nìjakého W6 rychle najít jeho adresu a
v druhém seznamu mìst jeho okres. Snad se to zdá
zdlouhavé, ale nic lepšího jsem nevymyslel a po jistém
cviku a seznámení se zemìpisem Kalifornie mi staèilo
jen zjistit mìsto. Tento systém tedy žádal jen poslouchat
a zase poslouchat. 

Èasto jsem mnoho hodin ani nesáhl na klíè a bylo to
èím dál horší a horší. Ale bìhem asi dvouapùl roku byl
celkem pravidelnì nìjaký ten pøírùstek až do ètyøicátého
druhého okresu. Pak to zaèalo být zoufalé. Tak bìhem
dvou mìsícù každodenního poslechu po dvou až tøech
hodinách, když jsem si ovìøil QTH 30-60 rùzných sta-
nic, jsem neslyšel jeden nový okres. To bylo v dobì
maxima sluneèních skvrn (sluneèní èinnosti), kdy
chodili W6 témìø po celý rok každý den ráno. Tøetí mìsíc
se smùla protrhla. Bìhem èervna a poloviny èervence
jsem udìlal další 3 okresy, slyšel ètyøicátý šestý, ale
neudìlal, a do konce roku jsem dál nepokroèil. Dostal
jsem se tím na hranice možnosti, které mi dával tento
poslechový zpùsob. Zdálo se mi, že už ten zbytek nikdy
neudìlám. Musel jsem pustit WACC na nìjaký èas
z hlavy a soustøedit se na jiné vìci, protože už jsem
nebyl dalek myšlenky kapitulovat.

Doposud to byla tvrdá, málo zajímavá døina, vyžadu-
jící nekoneèné trpìlivosti a houževnatosti a nìkdy i
sebezapøení, protože mezi W6 jsem èasto slyšel i jiné
vzácné DX, které bych byl potøeboval pro jiné diplomy,
ale nesmìl jsem ztrácet èas, protože se rychle blížilo
minimum sluneèní aktivity. Tak jsem se plnì soustøedil
jen na W6. Èím dál jsem musel spíš pøipustit, že pøed-
bìžné informace o nesmírné obtížnosti WACC nebyly
nijak pøehnané a mùj respekt k tomuto diplomu se, mys-
lím, dostal na pravou míru. To ale nijak nezmenšilo
moje odhodlání dokonèit, co jsem zaèal, a tak když jsem
myšlenkovì „vyvìtral“ a zaèal znovu, nevypadalo to už
tak zle.

Tehdy jsem již mìl nìjaké ty zkušenosti, známosti a
korespondenci s nìkolika starými hamy. A hlavnì zaèal
jsem být se svými 45 okresy v Kalifornii populární.
Zdálo se mi také, že dosavadní takový nìjaký pasivní
postoj k mému snažení se mìnil v opravdovou snahu
pomoci mi, protože jsem pøece jen asi narušil tu jejich
víru v nedosažitelnost WACC pro DX. Nemìl jsem však
ani jeden dùvod k optimismu. Tìch zbývajících 13 byly
okresy, kde nebyl buï vùbec žádný amatér, nebo jeden-
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dva, kteøí nebyli buï aktivní, nebo pracovali jen na pás-
mech 3,5 a 7 MHz.

Ofenzívu jsem zaèal tím, že jsem postavil drátovou
smìrovku se ziskem 7 dB, soufázový systém. Pak jsem
požádal QST o zveøejnìní krátké výzvy všem kaliforn-
ským amatérùm o spolupráci. Byla to pochybná akce.
Odpovìï pøišla obratem, velmi struèná a „povzbudivá“:
„WACC je velmi obtížný i pro samotné kalifornské
amatéry, hi! Bylo by to bezúèelné.“

Neèekal jsem nic jiného. Tenkrát byl vydán první
WACC mimo Kalifornii, který získal W3FYS na východ-
ním pobøeží USA. Èetl jsem jeho dopis, jímž dìkoval
W6TYQ (nyní W7LJZ) za pomoc. Byl nevýslovnì
š•astný. Napsal jsem mu o radu, jak bych mìl postupo-
vat dál. Odpovìdìl na Amerièana dlouhým dopisem a
sdìloval, že zbývající okresy musím udìlat na skedy, tj.
zburcovat k akci stanice, které nevysílají, nebo pøimìt ty,
které pracují na jiných pásmech, k pøeladìní na DX
pásmo. A hlídat expedice, které obèas vyjíždìjí do hor.
Sdìlil dále, že WACC je tvrdá práce a že jej dìlal 10
rokù. To vše mi bylo po získaných zkušenostech jasné a
nedovìdìl jsem se tedy nic nového.

Na základì již døíve získaných informací o okresech
málo amatéry osídlených jsem tedy zahájil dopisovou
akci. Sta leteckých dopisù putovalo tam a zpìt, a zase
další sta a sta poslechových hodin.

Získal jsem další pøátele a pomocníky a myslím, že se
mi podaøilo i s mou bídnou angliètinou vyvolat jejich
zainteresovanost na mém koneèném úspìchu. Slyšel
jsem, že o mnì mluví i korespondují. Poznali, že to mys-
lím vážnì, a že bez jejich pomoci neuspìji. Tak mi došly
cenné písemné informace od neznámých amatérù,
získané bùh sám ví z kolikáté ruky. Byl jsem tøeba volán
neznámými stanicemi s informací o expedici do hor.
V nìkolika pøípadech i sami podobnou cestu jen pro
mne podnikali.

Nebyla to malièkost. V nìkolika pøípadech to pøed-
stavovalo cestu 100 až 150 km a pak výstup do výše
nejménì 2000 metrù, odkud teprve bylo možno navázat
spojení s DX. O to hùøe, že pokusy o spojení se musely
dít mezi 21.00 až 24.00 hodinou jejich èasu, a našeho
05.00 až 8.00 hod. Obìtavost u nìkterých jakoby ne-
znala mezí a se zasíláním QSL jsem - až na jeden
zatvrzelý pøípad - nemìl potíží, ale ten dokonale napra-
vil jiný, konkrétnì W6DIX.

Hned na poèátku jsem èistou náhodou udìlal jeden
z nejobtížnìjších horských okresù, K6KAQ. Od té doby
jsem pak celé ètyøi roky neslyšel nejen jeho, ale koho-
koli jiného. Postìžoval jsem si W6DIX. Ten mu nejdøív
dvakrát napsal, a když to nepomohlo, zajel tam osobnì
a lístek z nìj vydoloval. Jak to udìlal, nevím. Snad
coltem. Mezi jejich QTH byla vzdálenost asi 180 km.

Tutéž službu jsem pak prokázal i já jemu dolováním
QSL nejen od našich OK, ale také ze sousedních státù,
ovšem bez toho ježdìní, ale celkem úspìšnì.

Zdálo by se tedy, že pøi takové spolupráci muselo
všechno bájeènì postupovat. Zdaleka ale nestaèila
oboustranná snaha. Vyzvané stanice z jiných pásem
nemìly jen slabé výkony a antény, nevyhovující pro DX
práci, ale nemìly ani dostatek zkušeností s DX
provozem. Expedice rovnìž používaly slabé výkony a
anténa byla obyèejnì jen pùlvlnný horizontální dipól
5 m nad zemí. V obou pøípadech se pak silnì musely
uplatòovat slabé podmínky a rušení kW stanicemi.
Expedice také zajíždìly do hor v sobotu a nedìli, kdy je
na pásmech nejvìtší provoz. A tak bylo dost zklamání a
pracnì vykorespondovaný sked skonèil neúspìchem.

Navíc se uplatòovala smùla. W6DIX, který pravidelnì
každé léto objíždìl témìø všechny horské okresy, byl
mou nejvìtší nadìjí. Dostal jsem se s ním do kontaktu
brzo, ale na pravidelné okružní jízdì okresy jsem ho
zastihl jen dvakrát. Pøíèinou bylo tìžké onemocnìní jeho
manželky a nakonec smrt. Jeho žena mu byla radiovým
kamarádem a doprovázela jej na všech jeho cestách.
Oceòuji proto, že pøes velký zármutek nezapomnìl mì
uvìdomit o zrušení pøipravované expedice, abych ho
marnì nevolal. Uèinil tak na pásmu nìkolik dní po smrti
své ženy.

Druhý, W6TYQ, který se nabídl, že pro mne objede asi
5 horských okresù a poslal již plán cesty, se mi v udaný
den sice ozval, ale z domova s kilowattem. A omlouval se,
že musí pøerušit dovolenou a ihned se stìhovat do státu
Oregon, kde je nyní pod znaèkou W7LJZ.

Za ta léta jsem také poznal všechny rozmary šíøení
krátkých vln z této strany a doplácel na nì - nebo ve
vzácných pøípadech byly výhodou, jako pøi spojení s 58.
okresem. Nìkdy jsem nelitoval ani tak zmaøeného spo-
jení, jako spíš toho amatéra, který pro mne marnì pod-
nikal cestu, jako v pøípadì K6DUU z okresu Merced.
Tento pro mne podnikl dvakrát cestu do okresu
Mariposa a když se poprvé za noci dostal až do výše
2000 m, zjistil, že nejsou vùbec podmínky pro spojení.
Pøi druhém pokusu byly podmínky velmi špatné pro pøí-
moøské kraje s výhodou pro horské okresy, takže já ho
slyšel témìø bez rušení, ale on mìl silné rušení z W6.
Jen krátkou dobu zaslechl i on mne, ale spojení se
neuskuteènilo. Ještì dlouho a marnì jsem ho volal a
nikdy nezapomenu na ten pocit hoøkosti nad pro-
marnìným úsilím nás obou.

Naše kontakty mìly ještì jiné dùsledky. Jeho dcera,
která mìla také koncesi a studovala na vysoké škole, si
snad pod dojmem naší spolupráce zvolila za disertaèní
práci studii o Èeskoslovensku (mìla obsahovat 50 000
slov na 200 stranách). Po nezdaøených pokusech mne
v jednom dopise žádal, zda bych jí mohl zaslat potøebný
studijní materiál v angliètinì, protože prý naše vys-
lanectví ve Washingtonu na jeho žádost neodpovìdìlo.
Vysvìtlil jsem mu, že naše vyslanectví urèitì jeho žádost
neobdrželo a že jsem prostøednictvím OK1IH interveno-
val na našem ministerstvu zahranièí, aby zaøídilo potøeb-
né. Sám jsem mu pak zaslal asi v cenì 100 Kès vše, co
se mi podaøilo koupit v našich prodejnách cizojazyèné
literatury. Také laskavostí redaktora inž. Cípa z Ès. roz-
hlasu jsem získal nìjaký materiál a zaslal pøesné èasy a
kmitoèty vysílání našeho KV rozhlasu v angliètinì.
Bohužel, bylo toho všeho velmi málo pro tak velkou
práci, ale doufal jsem, že moje akce pøes OK1IH bude
úspìšná a že této pøíležitosti bude náležitì využito.

Pøesto jsem od samého zaèátku nevìøil v dobrý konec
toho všeho. Byl-li úèel toho, oè žádal, skuteènì takový,
jak øíkal, svìdèilo to o jeho naprosté neinformovanosti
v politických vìcech, protože pøidržela-li se jeho dcera
vìrnì skuteènosti, bude to v tìžkém rozporu s tím, co o
nás øíká rozhlas a tisk USA. Nechtìl bych vidìt konec té
disertaèní práce. Skuteènì, další jeho dopis a pøerušená
korespondence z jeho strany svìdèily o nìjakém dra-
matickém konci, ale nikdy jsem se nedozvìdìl, jak to
všechno dopadlo. Po druhé nebo tøetí zásilce sdìloval,
že jeho dcera z poskytnutého materiálu dokonèila první
polovinu své práce, dìkoval za vše, s uznáním se
vyslovil o publikacích z oboru umìní a stavitelských
památek, ale informace ze zdravotnictví a prùmyslu na-
zval propagandou. To byl jeho poslední dopis a na další
mé dotazy, zda došly poslední zásilky, neodpovídal.

Tak tìžko se tedy uskuteèòovala spojení s horskými
okresy, jako v pøípadì K6DUU z okresu Mariposa. Moje
vytrvalost tak byla èasto vyzkoušena do krajních mezí a
díky W6-oms nechybìla ani na druhé stranì, takže
nakonec i nedosažitelné se stalo dosažitelným.

Nescházelo však mnoho a byl bych neuspìl. Závìr
mé práce byl bez pøehánìní skuteènì dramatický a pøed-
stavoval klasický pøípad tolikrát již vyzdvihovaného
hamspiritu. Zaèátkem roku 1962, kdy mi již chybìl jen
jeden okres, byly podmínky stálým poklesem sluneèní
èinnosti tak špatné, že se pásmo pro Kalifornii otevøelo
jen v dobì jarních mìsícù, a to ještì ne každý den, a jako
stín toho, co bývalo. Na ujednávání nìjakých skedù
nebylo už ani pomyšlení, nebylo také s kým, a musel by
se stát snad zázrak, abych to dodìlal. Velmi èasto jsem
myslel na svého dobrého starého pomocníka W6BIL,
který byl nejblíže mnì chybìjícímu okresu, ale neslyšel
jsem ho již velmi dlouho. Pøesto jsem ještì nekapitulo-
val a jako døíve každý den hlídal pásmo.

Tu se na pásmu objevil dlouho postrádaný W6BIL, a
rovnou s dotazem, jak si stojím s WACC. Bylo to zøejmì
na popud W6DIX, jehož jsem stále informoval o svém
score a v posledním dopise volal SOS. Sdìlil jsem mu
svou situaci, a když jsem pøešel na pøíjem, došlo k prud-
ké zmìnì podmínek a já zachytil jen úryvky z jeho
zprávy. Nabízel mi nìjaký sked, ale zmizel úplnì. Ihned
letìl mùj dopis tam a jeho sem. Sdìloval, že ze soboty
na nedìli bude pro mne vysílat z okresu Plumas, a když
se spojení neuskuteèní, že pokus budeme opakovat.
Dále, že se dovìdìl, že do tohoto okresu se vydala velká
DX lady K6ENL ze San Francisca za W6QXJ, ale že ještì
není zaøízena a bude-li moci, že ji navštíví a podá zprávu
o mnì.

To byl ten zázrak hamspiritu. Vzdušnou èarou to bylo
asi 90 km, ale v obtížném horském terénu se cesta
možná prodloužila jednou tolik, o to hùø, že v závìsu
vlastního vozu mìl vleèòák s vysílaèem. K tomu tedy
není tøeba komentáøe. Abych mohl být v nedìli ráno na
pásmu, musel jsem si sjednat zastoupení v noèní
službì, ale když jsem plný vzrušení zapnul ráno pøijí-
maè, musel jsem s politováním konstatovat, že to bylo
marné. Pásmo bylo témìø mrtvé. Pøesto jsem v ujed-
naných èasech volal a poslouchal, ale zaslechl jsem jen,
že s W6BIL pracuje velmi slabá stanice ze San Diega, ale
jeho jsem neslyšel. To už ale bylo dávno po ujednané
dobì pro sked.

Pøestože jsem vìdìl, že W6BIL musel v nedìli zase
zpìt, poslouchal jsem v pondìlí a v úterý zase, i pøes
velmi slabé podmínky, které toho roku 1962 byly horší,
než roku následujícího. A tu když jsem v úterý bloudil po
témìø prázdném pásmu, doufaje poøád v nìjaký ten
zázrak, narazil jsem pojednou na velmi slabé signály S4,
a ustrnul, když jsem dal z kolísavých znaèek dohromady
OK1CG. Pak se to zlepšilo na 559 a okolo pusto a prázd-
no. Tak to asi vypadalo na pásmech nìkdy v letech
1925-30. Pøedtím jsem nevolal, a podle toho dlouhého
protáhlého a naléhavého volání to nemohlo být nic
jiného, než Plumas. Ale kdo? Snad ta K6ENL? Koneènì
znaèka „DE“. Ano, byla to ona, a „K“!

Snad se mi tak ruka netøásla a nebyl jsem tak
rozrušený ani pøi svém prvním spojení. Víte, oè šlo? Na
tomto spojení mùže ztroskotat nebo uspìt osm let
soustøedìného úsilí. Celou tu dobu, co jsem odpovídal
stejnì pomalu a dlouze, jsem ani pøi své dlouholeté
zkušenosti nemìl ani trochu jistoty, jestli tam moje
signály dojdou èi nikoli, a modlil jsem se, aby mi zrov-
na teï nìco nevybouchlo. Nikdy pøedtím a nikdy už asi



v budoucnu neprožiji to, co jsem prožíval, když jsem
pøešel na pøíjem a poslouchal to jednoduché, dennì
tisíckrát a tisíckrát opakované šablonovité „R GM ES
TNX RST 569 QTH Chester County Plumas QSL direct
sure 73 SK.“

Dlouho jsem zùstal sedìt a snažil se strávit, co se
právì stalo. Uspìl jsi, „nedosažitelné“ se stalo
dosažitelným. Jsi první na svìtì, kdo získal tento diplom
mimo USA. Co tomu øeknou ve svìtì? Jaká bude
reakce? Pak jsem vyskoèil s potøebou to nìkomu øíci, ale
byl jsem sám doma a myslel jsem, že prasknu, jak jsem
toho byl plný. Nedivte se, osm let na nìèem dìlat, pak
poslední rok nebo dva být již na pùl ve stavu podrobení
se vyšší moci, že to bude nakonec všechno marné, a pak
bìhem pùl minuty je to všechno zvráceno v koneèný
úspìch. Vždy• sama K6ENL napsala, že nemohla vìøit
svému sluchu, když uslyšela odpovìï na své volání.
Podmínky velmi špatné, pásmo témìø prázdné, input
pouhých 70 W, ale tøíprvkový beam, asi zapùjèený od
W6BIL, vykonal své dílo.

Všechna èest a sláva kalifornským amatérùm!
Myslím, že urèitou zásluhu na uskuteènìném spojení
mìl jeden z rozmarù šíøení krátkých vln, který tentokráte
pracoval pro mne. Všechny pøímoøské kW stanice byly
v pøeslechu, a podmínky byly jen pro horské, vysoko
položené kraje. To byl tedy závìr mého osmiletého úsilí,
klasická ukázka hamspiritu, nezištné pomoci a obì-
tavosti. A tak nìjak podobnì jsem dìlal všech posled-
ních 13 okresù. Pìt let, neúmìrná doba, ale právì to
jsou ta léta, která jsem nazval nejkrásnìjšími z celé své

amatérské èinnosti. Do 45. okresu to byla tvrdá práce,
moøe obvyklých šablonovitých spojení, pøi kterých jsem
mìl nìkdy pocit, že tam na druhé stranì není ani èlovìk,

spojení, která brzy unavila. Pak to již ale byl živý pøímý
kontakt s lidmi. S lidmi zapálenými stejnou láskou
k vìci a ochotnými pro ni udìlat vše možné. To již nebyl
jeden nebo dva, to již byla skupina nadšencù, kteøí o
mnì vìdìli, mysleli na mne a pomáhali mi, i když jsem
spal.

Mìl jsem pocit opojné radosti, když po dnech nebo
týdnech umrtvení pásma jsem byl volán na obvyklém
kmitoètu neznámou stanicí s cennou informací. Nebyl
jsem proto schopen udìlat si pøedstavu, kolik lidí vlast-
nì pro mne pracuje. Imunní proti znechucení volali mne
tøeba nìkolik dní a nezdaøené pokusy o spojení se
opakovaly tak dlouho, až to vyšlo. Jistì jste již
pochopili, že právì pro tìchto posledních pìt let
považuji diplom WACC za nejkrásnìjší a nejcennìjší
vùbec, protože jeho získání je podmínìno hamspiritem,

a bez pomoci kalifornských amatérù jej nikdy nikdo
neudìlá.

Teèku za WACC jsem však ještì udìlat nemohl.
Musel jsem èekat pøísnou provìrku mých QSL, protože
navíc jsem se postaral ještì o jednu senzaci. Stálým
obnovováním starých spojení jsem naposled dosáhl
toho, že žádný z mých QSL, pøiložených k žádosti, nebyl
starší ètyø let. Naštìstí nebyl uznán pouze jeden QSL pro
San Francisco, který jsem ale snadno mohl nahradit
deseti jinými. Dopis award managera nevyjadøoval více
než formální gratulaci a zprávu, že jsem „first foreign
WACC“. Žádal o zaslání fotografií pro uveøejnìní v CQ a
QST. Zpráva pak vyšla v lednovém QST 1964 s mou
fotografií a fotografií mého zaøízení a diplomu s èíslem
61.

Diplom sám však byl doprovázen dopisem preziden-
ta klubu, kde vyjadøoval ocenìní výjimeèného výkonu a
tlumoèil gratulace všech èlenù klubu.

A WACC - putoval za ostatními do šuplíku. Je jich
tam ještì asi 30. Mimo ZMT všechny zámoøské, ale
žádný z nich s odstupem èasu pro mne neznamená více,
než kus papíru. WACC však ve mnì vyvolává vždy ty
nejkrásnìjší vzpomínky. Pokuste se o nìj! Poznáte ryzí
hamspirit, kamarádství, obìtavost a pøátelství - nedbající
rozdílù politických ani národnostních - a velkou lásku
k spoleèné vìci. Poznáte vzrušení, radost, zklamání i
nadšení z dosažených úspìchù. Rozhodnete-li se pro,
chci vám popøát nejen mnoho úspìchù, ale být vám
nápomocen i radou.

Jindra, OK1CG
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Packet radio VI.
Tak Vás, vážení ètenáøi, opìt vítám u našeho paketového
miniserálku. V prvních pìti dílech jsme se spoleènì
seznámili se zjednodušeným schématem funkce pake-
tové sítì a nauèili jsme se ovládat nód. Snažili jsme se
mu porozumìt a vyèíst z nìj, co po nás vlastnì chce.
Doufám, že se mi vše podaøilo dostateènì vysvìtlit a že
to k nìèemu bylo - mimochodem proto to také dìlám.
Rád bych se také omluvil všem sysopùm a ostatním, kteøí
se paketovému provozu vìnují - jsem si vìdom nìkte-
rých nepøesných definic, které se Vám jistì nelíbí a na
tato témata byste polemizovali. Cílem je seznámit
s provozem uživatele zaèáteèníky. Kromì toho ani já
nejsem neomylný - každý máme svou silnou a slabou
stránku. A Vám, kdo mé èlánky ètete, abyste se pøiuèili,
nabízím pomocnou ruku. Již jednou jsem tu psal, že Vám
chci pomáhat. Mám sice málo èasu, ale protože se sliby
mají plnit, mùžete se na mì obracet s dotazy, žádostmi a
nejasnostmi prostøednictvím mého e-mailu
ok1cnn@goo.cz. Pokusím se Vám odpovìdìt, ale om-
luvte, prosím, pøípadné zdržení mé reakce. Pøedem dìkuji.

A nyní k dnešnímu tématu. Dalším èlánkem PR sítì,
který bychom se mìli nauèit ovládat, je BBS. Pro
zopakování: BBS, tedy Bulletin Board System, je
zaøízení, které umožòuje komunikaci s ostatními
uživateli pomocí zpráv (Bulletinù). Tyto zprávy mohou
být soukromé (private message) nebo veøejné (bulletin).

Popišme si zjednodušenì princip BBS a podívejme se
na celou paketovou sí• z jiného úhlu. Už víme, co to jsou
nódy a také to, že tvoøí „celistvou“ sí•, která nám
umožòuje pøipojit se „odkudkoliv kamkoliv“ - pokud to
právì dovoluje provoznì-technický stav sítì. V síti jsou -
stejnì jako nódy - zapojené i jednotlivé BBS. Vzhledem

k jejich úèelu jich není tøeba tolik, jako nódù, protože
netvoøí pøenosovou èást sítì. V OK je jich celkem 17 a
k pokrytí nárokù a požadavkù uživatelù je jich opravdu
dostatek.

Vra•me se zpìt do namodelované situace. Máme tedy
sí• tvoøenou nódy a k nìkterým z nich máme dále pøipo-
jeny jednotlivé BBS. Uživatelé se pøipojí na nód a pomocí
nìj komunikují s BBS. Do BBS mohou poslat osobní
nebo veøejnou zprávu. Co s ní BBS udìlá? Podle pøíjem-
ce si uvìdomí, kam má zprávu poslat a uèiní tak.
Jednoduše se pøipojí na nejbližší BBS na odpovídající
cestì a zprávu jí pøedá. Ta se pak podobnì postupuje dál.
Z tohoto je krásnì vidìt, že nódy tvoøící PR sí• slouží
k vytváøení spojení mezi jednotlivými BBS. Nebudu zde
rozvíjet teorie, jak to vlastnì funguje - pøejdìme rovnou
k tomu, jak vlastnì celý systém ovládat. V tomto dílu se
zamìøíme na ovládání BBS systému BCM (Baycom
Mailbox); zaèáteèníkùm doporuèuji využívat BBS tohoto
systému, nebo• je jednodušší a na ovládání pøehlednìjší.

Nový uživatel, který vstoupil poprvé do PR sítì a
rozhodne se využívat BBS, si musí vhodnì zvolit tu
nejbližší, kterou bude navštìvovat a kterou si nastaví
jako domácí (vysvìtleno dále). Nejvhodnìjší je opìt
LINKOVÌ nejbližší BBS s nejmenším èasem odezvy. Pro
spojení s BBS zadáme na nódu pøíkaz „C <BBS>“
(<bbs> je volací znak námi vybrané BBS) nebo „M“.
Pokud jsme v síti PR opravdu poprvé, systém nás uvítá
vstupními informacemi a vyzve nás k zadání našeho
jména a k volbì domácí BBS. Znovu opakuji, že si dnes
vysvìtlujeme ovládání systému BCM, pro který jsou
pøíkazy jiné, než napøíklad pro systém FBB. Volbu jména
provedeme pøíkazem „A N <jméno>“ kde <jméno>
nahradíme svým jménem. Doporuèuje se zadat jméno
v 5. pádì, nebo• oslovení typu: „Ahoj Vasek, nemas zde
zadne nove zpravy“ nevypadá pøíliš vábnì. Zadání jména

je ovšem zcela na volbì uživatele. Druhým dùležitým
krokem je volba domácí BBS. Domácí BBS je taková
BBS, do které budou uživateli pøicházet osobní zprávy
z celé sítì a kde zprávy pro sebe najde. Je to jako s poš-
tovní adresou: dopisy vám chodí na zadanou poštovní
adresu, jen na této adrese své dopisy najdete v poštovní
schránce, odkud je vyberete. Volbu domácí BBS musíte
provést proto, aby se vaše adresa rozeslala ostatním
BBS po síti PR a aby vám tak mohli ostatní uživatelé
posílat zprávy. Volbu domácí BBS provedeme pøíkazem
„MYBBS <BBS>“ nebo „A F <BBS>“, kde <bbs> je
volací znak BBS, kterou si chceme nastavit jako domácí.
Pøíklad: A F OK0PCC znamená, že mi budou veškeré
osobní zprávy chodit do OK0PCC, kde si je budu moci
vybrat a pøeèíst. Domácí BBS se mùže libovolnì mìnit;
doporuèuji pøíkaz provést jednou za dva mìsíce i
uživatelùm, kteøí mají jíž HOME BBS zadanou, z dùvodù
aktualizace AX25 adresy v celé PR síti.

Existující uživatel má již výše popsané nastavení za
sebou.

Nyní se mùžeme konkrétnì bavit o tom, jak èíst a
odesílat zprávy. Jak jsme si již øekli, dìlíme BBS zprávy
na dva typy: a) osobní, b) veøejné. Co který typ zna-
mená? Chceme-li poslat nìco pouze kamarádovi,
napøíklad deník ze závodu èi jen textovou zprávu, pak se
jedná o zprávu osobní. Napsání takového typu zprávy
zahájíme pøíkazem „S <znaèka>“, kde <znaèka> je volací
znak protistanice, které chceme zprávu poslat. Takto
zadaný pøíkaz odešleme klávesou ENTER z ter-
minálového programu (viz minulé díly). BBS nám mùže
odpovìdìt dvìma zpùsoby: 1) OK1CNN znám, zpráva
bude pøedána … , 2) OK1CNN zde není znám, zpráva
nebude pøedána. Za znaèku OK1CNN si dosaïte CALL
vašeho pøíjemce. Ad 1) BBS odpovìdìla podle našeho
oèekávání, OK1CNN je v PR síti znám, BBS ví, kam námi
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zadanou zprávu zaslat a my mùžeme pokraèovat v psaní
vlastní zprávy. Ad 2) BBS neodpovìdìla tak, jak bychom
chtìli. OK1CNN není v PR síti znám, tedy mu dosud
nebyla pøidìlena AX.25 adresa a to znamená, že v síti PR
pravdìpodobnì nikdy nebyl nebo byl, ale nezadal si
domácí BBS. Proto systém neví, kam má zprávu jemu
urèenou pøedat, a tudíž nám „suše“ oznámí, že zpráva
nebude pøedána - jiná možnost prakticky neexistuje.
Jestliže nám BBS odpoví, že zpráva pøedána bude (vìtši-
nou), pak nás BBS vyzve k zadání názvu zprávy (subjekt
neboli SUBJECT). Název zprávy by mìl být struèný a
výstižný. Objevuje se v hlavièce zprávy a pøi výpisu
nových zpráv. Pøíjemce pak pøi pouhém výpisu
obdržených zpráv mùže z názvu identifikovat
pravdìpodobný obsah zprávy a tøeba si ji pøeèíst pøed-
nostnì, protože ho více zajímá. Po zadání subjektu nás
BBS vyzve k samotnému zadání zprávy. Zaèneme psát
vlastní text zprávy (jedná-li se o textovou zprávu;
odesílání binárních souborù si vysvìtlíme pozdìji). Po
dokonèení psaní musíme BBS dát najevo, že jsme již
pøestali psát, se zprávou jsme hotovi a pøejeme si ji
odeslat. Toho docílíme stisknutím kláves CTRL a Z
(CTRL-Z) kdekoli na øádku, nebo odesláním kombinace
/EX èi NNNN na zaèátku nového øádku. Tímto ukonèíme
zápis zprávy a dáme BBS pøíkaz k jejímu odeslání.

TIP pro zkušenìjší uživatele: Odeslání osobní zprávy
si mùžete urychlit zadáním syntaxe S <znaèka> <sub-
jekt>. Poté již zadáváte jen tìlo samotné zprávy.

Chceme-li poslat zprávu veøejnì, aby si ji mohli
pøeèíst všichni uživatelé, pak ji odesíláme pøíkazem „S
<rubrika><rozdìlovník>“, kde <rubrika> znamená
rubriku v BBS (je to jakýsi imaginární adresáø, který má
své jméno a obsahuje zprávy daného tématu, napø.
OKINFO - informace z OK, BAZAR - prodej, nákup a
výmìna HAM zaøízení apod.). Seznam rubrik v BBS
zjistíme pøíkazem „D B“ - Dir Boards). <rozdìlovník>
specifikuje území, kde všude bude zpráva rozeslána.
Nejpoužívanìjší typy rozdìlovníkù jsou @OK (do celé
OK sítì), @EU (mezinárodní zpráva do celé Evropy),
@WW (mezinárodní zpráva do celého svìta). Není-li
rozdìlovník zadán, pak se zpráva odešle jen LOKÁLNÌ,
tj. uloží se jen do BBS, ze které byla zpráva odeslána.
Zde nìkolik pøíkladù:
S HLODY uloží se lokálnì
S HLODY@OK odešle se do BBS v celé OK

S HLODY@EU odešle se do BBS v celé Evropì
S HLODY@WW odešle se do BBS po celém svìtì.
Postup odesílání zprávy (subjekt, tìlo zprávy a
ukonèení) je shodný, jako u osobních zpráv.

TIP pro zkušenìjší uživatele: Odeslání veøejné zprávy
(bulletinu) si mùžete urychlit zadáním syntaxe S <rubri-
ka><rozdìlovník> <subjekt>. Poté již zadáváte jen tìlo
samotné zprávy.

Odesílat zprávy bychom tedy již umìli. Musíme se ale
také nauèit vypsat a pøeèíst si nové bulletiny a nové
osobní zprávy, doruèené pro naší osobu. V BBS typu
BCM, o kterých se nyní bavíme, bývá dobrým zvykem, že
sysop má nastavenu jako jednu z vlastností BBS to, že pøi
vstupu uživatele do BBS se mu automaticky vypíše
posledních 5 zpráv v jeho adresáøi. Zde bychom mohli
narazit na nový pojem: osobní zprávy, které jsou urèeny
vaší call, jsou pøijaty vaší domácí BBS a uloženy do
adresáøe s názvem vaší call. Já musím hledat své zprávy
v adresáøi OK1CNN. Doruèené osobní zprávy si tedy
vypíšeme pøíkazem „D <znaèka>“, jestliže máme adresáø
nastaven na <znaèka> (napøíklad pøi novém LOGINU -
spojení - do BBS), pak staèí zadat pouze pøíkaz „D“.
Chceme-li si vypsat posledních X zpráv, zadáme pøíkaz
„D <znaèka> -<X>“, kde X je poèet posledních zpráv;
chceme-li si vypsat zprávy jen od uživatele <call>,
použijeme pøíkaz „D <znaèka> <call>“, kde <call> je
volací znak uživatele, od nìhož hledáme pøijaté zprávy.
Pøíkazem D (dir) dostáváme tedy od BBS jen výpis zpráv
(nìco jako hlavièky), které se v daném adresáøi vyskytu-
jí. Stejnì je tomu i pøi zjiš•ování zpráv veøejných. Místo
položky <call> zadáme adresáø, jehož obsah vyšetøu-
jeme.

A nyní k samotnému ètení. Zprávy èteme pøíkazem „R
<adresáø> <èíslo_zprávy>“, kde <adresáø> je u bulletinù
adresáø, ve kterém je zpráva uložena (napø. OKINFO), u
soukromých zpráv je to náš adresáø (napø. OK1CNN);
<èíslo_zprávy> je èíslo zprávy v daném adresáøi - to je
èíslo, uvedené ve výpisu (po pøíkazu DIR) úplnì vlevo.
Zadáním pøíkazu READ nám BBS „pøeète“ - vypíše na
obrazovku - obsah zprávy. Dalšími základními pøíkazy
týkajícími se zpráv jsou „REP <adresáø>
<èíslo_zprávy>“, který odpoví odesílateli na jeho zprávu
(není nutné zadávat subjekt ani pøíjemce, napíše se jen
odpovìï a ukonèí); dále „COM <adresáø>
<èíslo_zprávy>“, který u veøejných zpráv na rozdíl od

REPLY neodešle odpovìï odesílateli, ale odešle
odpovìï veøejnì do stejné rubriky; „E <adresáø>
<èíslo_zprávy>“, který smaže danou zprávu OD uživatele
èi PRO uživatele. Po vymazání zprávy pak zùstává zprá-
va ještì uložena na BBS a je možné ji obnovit pøíkazem
„UNERASE <adresáø> <èíslo_zprávy>“ do té doby,
dokud nezadáme pøíkaz „PURGE“, který všechny námi
smazané zprávy nenávratnì odstraní. Pøíkaz PURGE
provádí také BBS automaticky každý den, vìtšinou
v noèních hodinách (dle nastavení BBS) v adresáøi
každého uživatele. Smažeme-li zprávu (pøíkazem E)
jeden den odpoledne, pak jí druhý den ráno již asi nebu-
deme moci obnovit, protože BBS v noci provedla pøíkaz
PURGE a zpráva bude nenávratnì smazaná. Poznámka:
U všech jmenovaných pøíkazù „R“ead, „D“ir, „E“rase,
„REP“ly, „COM“ment nemusíme zadat parametr
<adresáø>. V takovém pøípadì je použit adresáø, v nìmž
se právì nalézáme (vypsán v promptu BBS). Mezi jed-
notlivými adresáøi se mùžeme pøepínat pøíkazem CD
stejnì jako v DOSu èi LINUXu.

V dnešním díle jsme se nauèili základní práci se zprá-
vami. BBS není vìru jednoduchý systém, ovšem každý
uživatel, a• už se zabývá èímkoliv, by mìl jeho základy
znát a umìt používat. Na závìr tabulka BBS v OK:

Seznam BBS v OK

Václav Henzl, OK1CNN, e-mail ok1cnn@goo.cz - pozor zmìna!

Znaèka QTH Na nódu Sysop      Systém
OK0NF-8 Praha-Ïáblice OK0NF OK1HOA BCM
OK0NJI-8 Jihlava OK0NJI OK2MBG BCM
OK0PAB Brno-Královo Pole OK0NMA OK2PXV FBB
OK0PAD Koráb u Kdynì OK0NAD OK1XWO BCM
OK0PBB Brno-Kohoutovice OK0NMB OK2XHR BCM
OK0PBR Brno OK0NMA OK2PEN FBB
OK0PBX Tøebíè OK0NT OK2BXT BCM
OK0PCC Praha-Cukrák OK0NCC OK1CNN BCM
OK0PHL Holice OK0NH OK1VEY BCM
OK0PKL Klínovec OK0NE OK1AR BCM
OK0PKM Vlèák u Kromìøíže OK0NLA OK2PWM BCM
OK0PKR Holý kopec u Pøerova OK0NL OK2XHL BCM
OK0POK Plzeò-Doubravka OK0NAX OK1FUL FBB
OK0POV Nový Jièín OK0NOJ OK2ZM FBB
OK0PPL Plzeò-Košutka OK0NA OK1VJ BCM
OK0PRG Praha-Žižkov OK0NC OK1FMF FBB
OK0PRK Rychnov-Vyhnanice OK0NHR OK1HGL BCM

Spojení na 24 GHz
Dne 17. 11. 2001 se vytvoøila meteorologická situace
umožòující udìlat nìjaké to delší spojení na mikrovl-
nách. Pøestože to lépe fungovalo na severozápad od nás,
probìhly pokusy s DJ5HN, který obsluhoval stanici

DK0NA. Pásmem 70 cm poèínaje jsme postupnì
provìøili všechna pásma smìrem vzhùru. Právì když
došlo na pásmo 10 GHz, vystoupala hladina mlhy do
úrovnì mého QTH ve výšce 860 m/m. Signály byly v tu
chvíli tak silné, že jsme okamžitì vyzkoušeli i 24 GHz. I
zde bylo možné pracovat SSB po dobu asi 20 minut.
Tento efekt je známý již desítky let, ale teprve letos byla

pøíležitost jej zdokumentovat (viz obrázky + obrázek na
obálce). Použitý výkon byl menší než 50 mW a parabo-
la o prùmìru 170 cm nebyla dík svému stáøí a odpoví-
dající mechanické deformaci zcela urèitì optimálnì
ozáøena.

Pavel Šír, OK1AIY

Podzim 2001. Zaøízení pro pásma 9-1,25 cm. Spodní øada je zcela
nové konstrukce - již tøetí generace.

Podzim 2001 - QTH Benecko 860 m/m. Anténa prùm. 170 cm pro
pásma 9, 6, 3 a 1,25 cm.

Obr. 2. Benecko, 860 m/m - Takto vypadalo poèasí dne 17. 11.
2001 v 15 hod UT. Probíhá spojení s DJ5HN na 24 GHz.
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Provoz

První spojení se zahranièím
- doplnìní
V Radioamatéru è. 1/2001 vyšla tabulka „první spojení se
zahranièím“. Obdržel jsem nìkolik informací o nových spo-
jeních, které v tabulce chybí. Bohužel se neozval zatím nikdo
s prvními spojeními do zemí bývalé Jugoslávie a na
Slovensko. Opakuji spojení na mne: Jan Franc, V rovinách
894/117, 14000 Praha 4, tel. domù po 20 hod. 02/61213768,
QRL: 02/84819675, e-mail: vkservis@volny.cz, PR OK0PRG
via OK0NC. Zapátrejte, prosím.

Doplòte si nové zemì:

Pásmo 2 m
BRAZIL OK1MS - PY2PLL 2000.12.10 EME
DODECANESE OK1MS - J45M 2001.05.26 EME

Pásmo 3,4 GHz
POLAND OK1UFL/p - SP6GWB/6 2000.11.11 T
NETHERLANDS OK1AIY/p - PA5DD 2001.11.03 T

Pásmo 10 GHz
SLOVENIA OK1JKT - S50C 2000.06.03 RS
FINLAND OK1UWA - OH2AXH 2001.04.29 EME
DENMARK OK1KEI/P - OZ1FF/P 2001.07.07 RS
JAPAN OK1UWA - JA7BMB 2002.01.30 EME 

Dìkuji za informace OK1AIY, 1MS, 1CA a 1TEH. 

Jan Franc, OK1VAM, vkservis@volny.cz

ANTÉNÁØI
Sofware pro výpoèet a studium UKV a cm antén

najdete na adrese

www.anteny-proch.ignum.cz
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Bilaterální dohoda mezi Øeckem a ÈR o uznávání radio-
amatérských licencí, na které se pracuje již 6 let (!!!) není
zatím schválená a tak by se mohlo zdát, že vysílání
z Øecka je pro OK (i OM) stanice tabu. (Pozn. Mám
trochu pocit, že se èeká až na dobu, kdy vstoupíme do
EU a pak to bude snad automaticky, tedy možná v roce
2004?).

Naštìstí existuje možnost, jak tyto pøedpisy „obejít“ a
z Øecka vysílat legálnì. Èistì technokratické obsazení
místního Ministerstva dopravy a spojù, které má pramá-
lo spoleèného s radioamatéry (a snad je tomu tak dobøe)
vydává pro pøíležitostné události a závody znaèky zaèí-
nající J4, doplnìné druhým èíslem podle QTH stanice a
jedním až tøemi písmeny sufixu. Tj. napø. J41YM musí
být z oblasti Athén, J49XB je urèitì z Kréty, J45KLN je
Dodecanose atd., viz pøiložená mapa  územního radio-
amatérského rozdìlení Øecka.

Jak jsem již pøedeslal, sufix mùže tvoøit jedno až tøi
písmena naprosto dle libovùle žadatele. A tím naprosto
myslím opravdu naprosto. I v pøípadì, že znaèka již byla
vydána døíve, mùžete ji získat a použít znovu, pokud ter-
mín jejího použití nebude kolidovat s jinou žádostí o stej-
nou znaèku. Jedná se tedy o znaèky pøíležitostné a tak je
s nimi také zacházeno. Jsou vydávány de facto každému,
kdo má vlastní licenci a o její vydání si požádá.

Co je tedy nutno udìlat, abych takovou
znaèku získal?

Je nutno si vybrat buï nìjaké vhodné øecké výroèí,
svátek èi významnou událost, napø. pøi zapálení olympij-
ského ohnì bylo použito J41OG (Olympic games).
V takovém pøípadì mohu vysílat na všech povolených
pásmech vèetnì WARCù - samozøejmì kromì 6 m.

Zvolit si závod(y) (jakékoliv), kterých bych se chtìl
z území Øecka zúèastnit a požádat o vydání znaèky na
tento konkrétní termín.

Vždy je nutno uvést pøesné termíny (dny) a názvy
závodù, pøípadnì zvláštních významných událostí.
Mimo tyto dvì možnosti nelze však znaèku využít ani
pøed contestem!

Jak tedy postupovat dále: Závod mám vybrán, QTH
jistì taky, takže mùžeme požádat o konkrétní znaèku.
Pøipravte si kopii Vašeho pasu a platné licence a
doporuèuji i kopii prùkazu operátora HAREC (obì
strany). To vše spolu se žádostí zašlete buï poštou nebo
rychleji faxem na níže uvedenou adresu a vyèkejte
odpovìdi. Pokud budete hodnì „tlaèit na pilu“,
mùžete se doèkat pøedbìžné odpovìdi FAXEM cca
do 10 dnù (mnì se to povedlo i za 5, hi ). Bude
Vám zasláno povolení s výètem povolených ter-
mínù a Vašimi nacionálemi (jak jste je uvedli
v žádosti). Poštou by to pak mìlo pøijít max. do 3
mìsícù. Necháte-li si povolení zaslat na adresu
v Øecku, pak snad i døíve. (Pozn. Mnì chodí de
facto obratem za 2-3 týdny na athénskou adresu,
ale jak jsem zjistil, Ulimu DJ9XB to trvalo 3
mìsíce, než licenci obdržel. Žádost zaslal normál-
ní poštou a také tak obdržel i odpovìï). Nebude
možná na škodu, když pošlete na štítku vytištìnou
svou poštovní adresu. Neposílejte žádné peníze

ani obálky. Licence je zasílána ve zvláštní (formátem)
obálce.

Nejlepší na tom všem je fakt, že povolení je naprosto
zdarma!!

No a pak hurá na contest èi za jiným úèelem.
Upozoròuji, že max. povolený výkon je v Øecku 300 W
(pro místní tø. A na KV) a 15 W (na VKV) a jakožto ci-
zinci nesmíte používat pásmo 6 m. A pokud se nic
nezmìnilo, tak bìžné povolení v Øecku konèí na 70 cm
a vyšší pásma jsou pouze na zvláštní povolení.

Jako dùkaz mých tvrzení, že to funguje i pro cizince,
mohu uvést nejen moji znaèku J41YM jakožto cizince
z „východního bloku“, ale i znaèky jiných HAMS, kteøí tu
nemají dlouhodobý pobyt, napø. J49HW (HA0HW),
J49XB (DJ9XB) atd. Pokud byste žádali o znaèku opako-
vanì, doporuèuji se odvolávat na pøedchozí èíslo po-
volení.

Aèkoliv lze vydat jednu a tu samou znaèku nìkolikrát
a pokaždé nìkomu jinému, z hlediska QSL agendy by to
asi nebylo pøíliš rozumné. Proto doporuèuji použít
znaèky, které doposud nebyly vydány. Jinak se mùže
stát, že QSL lístky budou chodit namísto Vám nìkomu
úplnì jinému. Ale i když budete první, kdo znaèku
použije, pøijde Vám stejnì minimálnì 10 % QSL pøes
SV bureau a tøeba se k Vám nedostanou ani se
zpoždìním.

Podle výpisù z DX clusterù (OH DX summitu z let
1997 - 2001) a dále informací od místních amatérù jsem
sepsal naprosto neoficiální seznam dosud aktivních
znaèek. Pokud budete chtít žádat o nìjakou znaèku, která
mohla být pravdìpodobnì použita, radìji se zkuste
podívat do rùzných DX bulletinù a DX clusterù, zda
nebyl nìkdo rychlejší. Oficiální seznam existuje snad jen
na místním PTT a tìžko jej odtamtud vydolovat. Seznam
samozøejmì neobsahuje kompletnì všechny J4 znaèky.
Nìkteré znaèky se vyskytly pouze jednou, takže se mùže
jednat i o omyl. V nìkterých pøípadech byla znaèka
používána vícekrát s rùznými QSL informacemi. V pøí-
padì zaslání QSL pro nìjakou J4ku doporuèuji radìji
zkontrolovat v CALLBOOKU nebo jiných databázích.
Znaèka QSL via

Kontakt na øecké Ministerstvo dopravy a spojù:

HELENIC REPUBLIC
MINISTRY OF TRANSPORT & COMMUNICATIONS
GENERAL SECRETARIAT FOR COMMUNICATIONS
GENERAL DIRECTORATE FOR COMMUNICATIONS
DIRECTOR FOR MANAGEMENT AND CONTROL
OF RADIO-FREQUENCY SPECTRUM
LICENCING DIVISION
2 ANASTASEOS STREET
PAPAGOU
101 91 ATHENS
GREECE
FAX: 0030.10.650.85.60
Telefon : 0030.10.6508555
Momentálnì tato povolení vyøizuje Mrs. Georgia Bardaka.

Možný vzor žádosti:
TO: MINISTRY OF TRANSPORT & COMMUNICATIONS
HELENIC REPUBLIC
ATTN: Mrs. Georgia Bardaka
FAX: 0030.10.650.85.60 
Subject: Request for a special call sign - J4???

Equipment: (pokud budete zaøízení dovážet, je vhodné zde napsat typ
a sériové èíslo zaøízení, mùže Vám to pomoci vyøešit pøípadné prob-
lémy s rádiem na hranicích, kopii žádosti si vezmìte také radìji
s sebou. Jak jsem jistì poznal nejen já, èím èlovìk cestuje jižnìji,
tím je lépe mít více papírù a razítek hi)
Enclosed copies of passport

CEPT licence
HAREC

DATE OF CONTEST NAME OF CONTEST
Napø. 26.-28.10.2004 CQ WW SSB
26.-28.11.2004 CQ WW CW
Atd.
Date: 
Thank you very much -  

Tento soubor napsaný ve WORDU a zazipovaný je
možno si stáhnout na
http://www.qsl.net/ok1ym/j4ky.zip

Pøeji hodnì úspìchu pøi získávání koncese
v Øecku i jinde.

Oldøich Linhart, OK1YM (J41YM) 
ok1ym@yahoo.com

Jak vysílat z Øecka, když neplatí „èeský“ CEPT?
O tom, že naše CEPT licence nejsou v Øecku uznávány, jsem psal již døíve. Informaci o zemích, ve
kterých mùžeme používat naše CEPT licence, najde každý v pøíloze licence, která je zasílána ÈTÚ;
lze ji též nalézt na internetových stránkách ÈRK - http://www.crk.cz/cz/CEPTC.HTM.

J41RKE SV1EQY
J41SCT Bureau
J41SEP
J41TEN SV1DNW
J41W SV1CIB
J41Y SV1DKL
J41YLS IK3ZAW
J41YM OKDXF
J42FD
J42MEN
J42OOO SV2TSL
J42RCP
J42TCE SV2CWW
J42TEA
J42Z DL8AMM
J43A
J43BSF
J43CRN SV3YY
J43DIG DJ8OT
J43J
J43JB
J43O SV1AQR
J43YL SV3AGQ
J44L SV4AQJ
J44LAK SV4CDA
J45K DL9USA
J45KLN SM0CMH
J45M PA2CHR
J45RDS SV5AZP, SV5BYR, SV5TS
J45T SV5DDU

J45W I2WIJ
J46AS
J47LHA SV7CO
J47OCF SV7BVM
J47T
J47XCF SV7CO
J48CT ON5CT
J48HW I5JHW
J48CHI
J48ISL SV2AEL
J48K IZ0CKJ
J48L
J48QEI IK2QEI
J48RH IK8VRH
J48SAM SV2FPU
J48XI IK7XIV
J49DLH DL4FP
J49DX HA4XG
J49ERK SV9AMJ
J49HW HA0HW
J49IL DJ5IL
J49J DL5NUA
J49NG HA5NG
J49R I2WIJ
J49RH
J49T
J49WI I2WIJ
J49XB DJ9XB
J49YMT
J49Z IK8UND

J40T ON4AAC
J41AG SV1CIB
J41CIF
J41DKL SV1DNW
J41GRC SV1CEI
J41K SV1DPI

J41LH SV3AGQ
J41LHP SV1DIM
J41NIK SV1HR
J41OG SV1QN
J41OPL
J41PFL

Name:
Date of birth:
Call sign:
CEPT class:

Address in Greece:
Return address:
Phone:
FAX:
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Zapneme pøijímaè a nejdøíve pomocí kontrolního pøijí-
maèe naladíme oscilátory do pásma - na 3,5 MHz
pomocí jádra tak, abychom VFO pøeladili od 3,5 do 3,6
MHz. Pokud jsme dodrželi kapacitu C3 a použitý
varikap KB105G, bude pøeladìní pokrývat celý tento
rozsah. Oscilátor posloucháme na kontrolním pøijímaèi,
kdo má k dispozici èítaè nebo digitální mìøiè kmitoètu,
má práci usnadnìnu. Tón oscilátoru musí být èistý, bez
parazitních kmitù a pøi pøelaïování nesmí jevit známky
nestability - pokud se projeví tato závada, bývá
nejèastìji zpùsobena neèistotou ladicího poten-
ciometru. Obdobnì naladíme oscilátory pro 7 a 10,1
MHz. Jádry cívek ladíme VFO do patøièného pásma,
trimry C14 a C26 nastavujeme potøebnou šíøku pøe-
ladìní, tj. 7 - 7,04 a 10,1 - 10,15 MHz, s mírným pøe-
sahem pøes konce CW pásem. Máme-li oscilátory
oživeny, pøipojíme na vstup generátor, nemáme-li ho,
tak anténu. Pokud jsme postupovali podle návodu až
sem a oživili postupnì jednotlivé èásti, pøijímaè po
pøipojení antény ožije. V pásmu 3,5 MHz pravdìpodob-
nì pøes den neuslyšíme žádnou stanici, ale i tehdy je na
pásmu znaèné rušení a tak vstupní propust naladíme na
jeho maximální sílu. Na pásmu 7 MHz urèitì nìjakou
stanici zaslechneme, a tak vstupní propust nastavíme
na nejsilnìjší pøíjem. Pokud by se pøijímaè zahlcoval
silnými signály, stáhneme trochu vf zesílení a pøi
snížené úrovni vf signálu v ladìní pokraèujeme. Pøitom
se mùže stát, že pøi plném vf zesílení zaènou do pøijí-
maèe pronikat zmínìné rozhlasové stanice - pásmovou
propust naladíme tak, abychom tyto stanice co nejvíce
potlaèili - síla signálù amatérských stanic ale zùstane
témìø nezmìnìna. To je bod, kdy je propust, zatìžovaná
anténou a vstupem pøijímaèe, ideálnì naladìna.
Obdobnì budeme postupovat i v pásmu 3,5 MHz ve

veèerních hodinách. V pásmu 10,1 MHz bývají stanice
vìtšinou hned na zaèátku pásma, ale na kmitoètu
10,140 MHz vysílá maják DK0WCY a podle nìj nala-
díme vstup pøijímaèe kdykoliv.

Po naladìní pøijímaèe si ještì nastavíme RIT: Na støe-
du jakéhokoliv pásma zaklíèujeme, signál oscilátoru
posloucháme na kontrolním pøijímaèi, kde ho naladíme
na nulový záznìj. Po odklíèování a odpadnutí relé
uslyšíme oscilátor, jak odskoèí kousek nad anebo pod
pùvodní kmitoèet. Potenciometrem P2 - RIT naladíme
opìt nulový záznìj a tento postup nìkolikrát opakujeme,
až se tón oscilátoru pøi zaklíèování a odklíèování nebude
mìnit. Tuto polohu si na panelu oznaèíme u knoflíku RIT
jako nulovou, tj. v této poloze je pøijímaè naladìn pøes-
nì na stejný kmitoèet, jako náš vysílaè. To je dùležité pøi
vlastním provozu pøi ladìní na protistanici: pøi nulové
poloze RITu se naladíme na její frekvenci a potom se
RITem odladíme na jednu èi druhou stranu na nejlepší
slyšitelnost jejích signálù.

Nakonec nám zbývá osadit a oživit desku vysílaèe.
Zaèneme prvním stupnìm osazeným tranzistorem T12 -
na jeho místì nejlépe vyhovoval KSY21, dobré výsled-
ky byly také s KSY71 nebo z novìjších typù s 2N2222.
TR1 v kolektoru je na toroidu N05 prùmìr 10 mm a má
2x12 závitù drátem 0,5 CuL - vinuto bifilárnì. VF signál
je pøiveden stínìným kablíkem pøímo na bázi T12,
druhý konec kablíku je pøipojen pøed kondenzátor 10 pF
na bìžec pøepínaèe S1A. Pøivedeme napájecí napìtí a vf
sondou zjistíme, že tranzistor zesiluje. Napìtí na støed-
ním vývodu trafa TR1 musí být mnohonásobnì vìtší,
než na bázi tranzistoru. Potom zapojíme klíèovací
obvod s T16 - je to PNP výkonový spínací tranzistor
TIP32C. Aèkoliv tento tranzistor funguje jako spínaè, ne

každý typ na tomto místì vyhoví. Uvedený typ proto
doporuèuji dodržet, je dostateènì dimenzován a
nepotøebuje chladiè. Opìt pøipojíme napájecí napìtí,
mezi kolektor a zem zapojíme žárovku 12 V/0,1 A a
katodu diody D7 spojíme se zemí - žárovka se rozsvítí a
po odpojení diody zhasne. Tím jsme ovìøili funkci
klíèovacího obvodu a mùžeme ve vysílaèi osadit T13,
T14 a T15. Jako nejlepší se na místì T13 jevil tranzis-
tor BF258, v nouzi jej lze nahradit KSY34. Tranzistory
T14 a T15 jsou typu 2N2218, i ty lze v nouzi nahradit
KSY34. Trafo TR2 je na feritovém dvouotvorovém jádru
N1 menšího typu a má primární vinutí 8 závitù drátem
0,5 mm v PVC izolaci, sekundární vinutí má 2 závity
téhož drátu. Tranzistory T14 a T15 mají spoleèný
chladiè zhotovený z mìdìného pásku 0,5 mm o šíøce 20
mm. Na chladiè je pøipájena dioda D6 typ KA501
v kovovém pouzdru, která øídí klidový proud dvojice.
Trimr R48, keramický typ TP110 10 kΩ, nastavíme do
støedu dráhy a na výstup TR3 pøipojíme žárovku
12 V/0,1 A. Pøipojíme napájecí napìtí a zaklíèujeme -
žárovka se rozsvítí; trimrem R48 najdeme bod, kdy je
svit nejvìtší a polohu trimru vrátíme o kousek zpìt. Tak
máme zaruèeno, že zesilovaè pracuje v lineární èásti
charakteristiky a signál není zkreslený. Souèasnì
posloucháme na kontrolním pøijímaèi - signál musí být
èistý a v jeho okolí nesmìjí být slyšet žádné parazitní
záznìje nebo šumy. Pokud je vše v poøádku, osadíme
zbytek desky. Dioda D8 je Zenerova dioda typu ZD4,7,
která stabilizuje pøedpìtí pro PA. Odpor R55 je složen
ze tøí odporù 150 Ω zapojených paralelnì, jeho výsled-
ná hodnota je 50 Ω. Tranzistor IRF520 je pøipájen ze
strany plošných spojù, vývody jsou ohnuty o 90° a
tranzistor je pøišroubován izolovanì k hliníkové
pøepážce, která slouží jako chladiè. Celý vysílací øetìzec
má velké zesílení - vstupní signál nìkolika mW zesílí na
úroveò nìkolika W. Je proto vhodné jednotlivé stupnì
oddìlit pøepážkami z pocínovaného plechu - viz
fotografie. Trafo TR4 je navinuto opìt na
dvouotvorovém jádru z hmoty N1, tentokrát vìtší typ, a
má 2x4 závity drátu 0,5 mm s PVC izolací. Desku

Na KV snadno a rychle 
vyzkoušená konstrukce jednoduchého CW QRP transceiveru
pro 3,5, 7 a 10 MHz - 2.
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vysílaèe namontujeme opìt pomocí distanèních sloup-
kù na pøepážku do skøíòky tak, aby koncový stupeò byl
za èelním panelem, na kterém jsou v jeho pravé èásti
umístìny prvky vyladìní antény. Bìžec trimru R56
otoèíme k zemnímu konci odporové dráhy tak, aby na G
tranzistoru nebylo žádné pøedpìtí a na výstup z TR4
pøipojíme pøes kondenzátor C102 autožárovku
12 V/10 W. Tranzistory IRF zaèínají spolehlivì pracovat
až od napìtí cca 15-18 V, proto používáme napájecí
napìtí 20 V. Pokud by chtìl nìkdo zkoušet dostat
z tohoto tranzistoru vìtší výkon už pøi napájení 12 V,
tranzistor rychle znièí - vyzkoušeno! Po pøipojení napìtí
transceiver zaklíèujeme a žárovka se rozsvítí. Trimrem

R56 pomalu zvyšujeme pøedpìtí na bázi - opatrnì,
protože nárùst výkonu je rychlý. Na kontrolním pøijí-
maèi pøitom stále sledujeme tón a hlavnì hlídáme
teplotu tranzistoru. Pokud zjistíme, že tranzistor se
pøíliš zahøívá, radìji snížíme pøedpìtí, i když je tranzis-
tor chlazený. Ohøívá totiž vnitøek skøínì a to má nega-
tivní vliv na stabilitu oscilátorù!

V daném zapojení pracuje tranzistor IRF520
s napìtím max. 25 V, a to jednak z dùvodù ohøevu, jed-
nak proto, abychom pøedešli jeho znièení pøi náhodném
zaklíèování pøi odpojené anténì; trafo TR4 spolu
s anténním tunerem tvoøí pøi napájecím napìtí 20 V
dostateènou zátìž i bez pøipojené antény. Navíc výrobce

stabilizátorù 78.. uvádí jejich maximální vstupní napìtí
35 V, ale je riskantní je provozovat blízko této horní
hranice. Samotný sí•ový zdroj musí být ale dostateènì
tvrdý a musí dát bez poklesu napìtí proud aspoò 2 A.
Zdroj je nejlepší vestavìt do samostatné skøíòky a
s transceiverem propojit vodièi o prùøezu alespoò
1 mm2. Vhodné zapojení zdroje je na obr. 8. Pøi provozu
je vhodné umístit zdroj dále od transceiveru, protože
pøijímaè je citlivý na magnetické pole sí•ového transfor-
mátoru.

Nakonec ještì zbývá pøizpùsobit PA k anténì.
Koncový stupeò má výstupní impedanci øádovì v jed-
notkách ohmù, antény mají vìtšinou impedanci pod-

statnì vìtší. Vyzkoušel jsem øadu π-, T- a L-èlánkù,
až jsem objevil pøímo ideální øešení. Jmenuje se
rezonanèní anténní tuner a podle literatury je jeho
autorem W1FB. Vlastnosti tohoto pøizpùsobo-
vacího èlenu jsou skuteènì oproti jiným èlenùm
zcela mimoøádné. Cívka L16 je navinuta na plas-
tové trubce o prùmìru 20 mm a vinutí má 35 závitù
mìdìným drátem 1 mm se stoupáním 2 mm na
závit. Pro 3,5 MHz je plný poèet závitù, odboèka
pro 7 MHz je na 16. závitu a pro 10,1 MHz na 12.
závitu od studeného konce. Pozor pøi zapojování
pøepínaèe, abychom nevytvoøili závit nakrátko -
odpojené závity zùstávají „ve vzduchu“, i když se
v nich indukuje dost vysoké napìtí. Vazební cívka
L17 má v našem pøípadì 4 závity drátu 0,8 mm
s kvalitní izolací. Pøepínaè je typu WK 55324, ladicí
kondenzátory jsou dvojité ladicí s plastovým
dielektrikem 2x285 pF, obì sekce jsou spojeny
paralelnì. Až do výkonu cca 30 W mùžeme použít i
podobné ladicí kondenzátory z tranzistorových pøi-
jímaèù. Výstupní èlánek zapojíme místo žárovky,
pøipojíme anténu a vyladíme PA pøes PSV metr -
ladìní je velice ostré! Úplnì nakonec zapojíme
mìøiè anténního proudu - cívka L18 je na toroidu
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N05 prùmìr 10 mm a má 30 závitù drátem 0,3
mm Cul. Kdo nesežene malé a citlivé mìøidlo,
mùže použít indikátor výkonu s LED podle obr. 9.
Zapojení je jednoduché, tranzistory ale nesmìjí
mít velký zesilovací èinitel. Pùvodnì jsem ho
postavil pro pøítele, kterému následkem úrazu
zeslábl zrak natolik, že nerozeznal kmitoèet na
stupnici. To se vyøešilo digitální stupnicí s
velkým displejem, ale roze-znat ruèièku na mìøi-
dle zùstávalo problémem dál. Uvedený indikátor
odstranil i tento problém, lze jej postavit na
plošný spoj velikosti krabièky od sirek a je to.

Použitý PA pracuje s tranzitorem IRF520
uspokojivì do 14 MHz. Na vyšších pásmech jeho
úèinnost klesá a bylo by zde proto vhodnìjší
použít jiné tranzistory VMOS, tøeba KP904 z pro-
dukce bývalého SSSR.

Zbývá zmínka o seznamu souèástek. Pokud
není v textu uvedeno jinak, jsou všechny konden-
zátory keramické, diody D1, D2 a D3 jsou
varikapy KB105G, ostatní diody mimo D6 a D8
libovolné Si diody. Tlumivky oznaèené Tl jsou
navinuty na toroidech z hmoty H20 o prùmìru 10
mm a mají 25 závitù drátem 0,5 mm CuL.

Takzvané „klíèové souèástky“, tj. toroidní a
dvouotvorová jádra, trimry WN70425, ladicí
plastové kondenzárory 2x285 pF, svitkové kon-
denzátory TGL5155/63V, stabilizátory, varikapy,
pøepínaèe WK53324 a WK53310 a teflonový
kabel 75 Ω VB PAE 7,5-2,5 má na skladì firma

RaC VONKA, Stará Hu• 448, 262 02. Firma má i
zásilkovou službu a tak staèí napsat na adresu nebo
zavolat na èíslo 0305/520624 a do týdne máte všechno
doma. To není reklama, ale informace o tom, kde uve-
dené souèástky sehnat. Tranzistory zahranièní výroby
lze zakoupit nebo objednat u GES Electronic, i když
dodací lhùta je podstatnì delší.

Závìr

Popsal jsem jedno z jednoduchých zaøízení, pomocí
kterého se mùže dostat na KV pásma rychle nejenom
zaèáteèník. Transceiver je možné postavit i pro jiná
pásma nebo pro ménì èi více pásem - pøidá se další
VFO a vstupní propust a další pásmo je na svìtì.
Popsaný vzorek byl napájen ze stabilizovaného zdroje
20 V/2 A a mìl na 3,5 MHz výkon 14 W, na 7 MHz 12
W a na 10,1 MHz 9 W. Byl doplnìn jednoduchou digi-
tální stupnicí, která byla popsána v QRP sborníku 1997
pod názvem „Jednoduchá digitální stupnice - mìøiè

kmitoètu“. Skorník byl
vydán na QRP setkání v
Chrudimi v roce 1997.
Stavba transceiveru trvala
po veèerech asi tøi týdny.

Na závìr si ještì
dovolím citovat Bruce,
VE7ZM: „Pokud se rozhod-
nete pro stavbu, zapnìte
pájku a dejte se do toho.
Když budete vyèkávat, až to
jiní vylaborují, pøipravujete
se o spoustu dobré
zábavy“.

73! a nsl na pásmu! 

Ladislav Oliberius, OK1DLY

Novinky a speciální ceny:Novinky a speciální ceny:
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Transceivery:

Ant. analyzéry

Pøijímaèe:

KENWOODKENWOOD TS-50TS-50
stolní TCVR, 

1,8 - 30 MHz,
CW/SSB, 100W,

cena jen: ...31390,- Kècena jen: ...31390,- Kè

ICOM R - 75ICOM R - 75 0,03 - 600,03 - 60 MHz, AM/AMs/
USB/LSB/CW/FM/RTTY, 100 pamìtí,

+ øeè. modul UT-102, špièk. RX ...36.990,- Kè36.990,- Kè

AORAOR AR - 7030AR - 7030
stolní, 0 - 30 MHz, all mode,
prof. komunikaèní RX, IP +35
dBm, cena jen: ...32.900,- Kè32.900,- Kè

KENWOOD TS-2000KENWOOD TS-2000
160 m až 23 cm160 m až 23 cm all mode,
dva RX, satelitní provoz,

pøesné TCXO, øízení z PC,
špièkovì vybavený DSP
TCVR za ...128.990,- Kè,128.990,- Kè,

bez modulu UT-20 109.990,- Kè
Kenwood Kenwood 

TH-22E TH-22E 135-174 MHz
TH-42E TH-42E 430-470 MHz
ruèní, 5W, vhodné také  pro
komerèní provoz na
sdílených kmitoètech GP,

osvìdèené ...7.920,- Kè7.920,- Kè

MFJMFJ 259B 259B 1,8-170 MHz,
...13.690,- Kè13.690,- Kè

MFJMFJ 269 269 1,8-170 MHz
420 - 470 MHz, ...19.990,- Kè19.990,- Kè
AUTEKAUTEK RF-1 RF-1 1,2-35 MHz,
Z,L,C,f,               ...5.990,- Kè5.990,- Kè
AUTEKAUTEK RF-5 RF-5 35-75, 38-500
MHz, Z,L,C,f,     ...11.490,- Kè11.490,- Kè

Antény - Inovovaný tribander 3el.YagiInovovaný tribander 3el.Yagi
14/21/28 MHz, robustní, dural, nerez, osvìdèený, 

...8.990,- Kè • 8.990,- Kè • Kit na 40m Kit na 40m k tribanderu 

...3.990,- Kè3.990,- Kè • 4el. smìrovka na 7 pásem 4el. smìrovka na 7 pásem 
3 el. smìrovka na 14/18/21/24/28 MHz a otoèný dipól
na 7/10 MHz, NOVINKA! NOVINKA! ...19.990,- Kè19.990,- Kè

Kenwood TH-D7EKenwood TH-D7E
ruèní, 2m/70cm, vest.

packet 
modem, APRS/ GPS,

5 W
...16.595,- Kè...16.595,- Kè
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Strmý nf filtr s pevný-
mi indukènostmi - 1.
Werner Rahe, DC8NR

Zpracování nf signálu v transceiverech nebývá
vìnovaná zvláštní pozornost. Tento èlánek je
zamìøen na vlastnosti rùzných zapojení
nízkofrekvenèních LC filtrù a na jejich realizaci
s využitím komerènì dostupných pevných
indukèností.

Filtry jsou v transceiverech nutné témìø ve všech
blocích. Mimo jiné slouží k vymezení šíøky pásma, od-
dìlení kanálù, potlaèení harmonických signálù a poruch
a k pøizpùsobení. Na nf úrovni jsou filtry nutné ve
vysílaèích k omezení modulaèní šíøky pásma. V omezo-
vaèích slouží napø. k pøedfiltrování hovorového pásma a
po oøezání signálu snižují amplitudy harmonických kmi-
toètù. V pøijímaèích filtry omezují šíøku pásma
šumových signálù po demodulaci. Eliminují širokopás-
mový šum generovaný v mf stupních, které na konci mf
øetìzce nevyužívají druhý krystalový filtr, zlepšují tak
odstup signálu od šumu a pokud je AVC odvozováno
z nf signálu, mohou zlepšit také charakteristiku AVC. Je
proto úèelné se návrhu filtrù vìnovat podrobnìji. Aby
bylo možno porovnávat rùzné druhù filtrù a porozumìt
jejich zapojení, budou následující úvahy užiteèné, i když
budou možná pùsobit trochu zdlouhavì.

Døíve LC, dnes RC filtry

Døíve byly k uvedeným úèelùm používány pasivní LC fil-
try, složené z klasických prvkù (indukènosti, kapacity -
tedy také reaktanèní filtry). Dnes se nejèastìji setkáváme
s jednoduchými RC filtry v zapojení filtrù aktivních.
Tento vývoj souvisí s rozvojem integrovaných obvodù,
zejména integrovaných operaèních zesilovaèù (OZ), ke
kterému došlo v šedesátých letech. Operaèní zesilovaèe
lze kombinovat s RC obvody tak, že výsledek simuluje
vlastnosti obvyklých filtrù z cívek a kondenzátorù.
Rozmìrné a drahé indukènosti v hrníèkových jádrech
zaèaly být opomíjeny i vzhledem k miniaturizaci ostat-
ních souèástek. Pro kmitoèty pod 1 kHz jsou nutné cívky
s velkou indukèností, které vykazují nízkou jakost.
Aktivní filtry signál nezeslabují, ale poskytují obvykle
naopak i jisté zesílení, v urèitých mezích je možné nasta-
vovat jejich vlastnosti, nejsou citlivé na okolní magne-
tická pole. Pøi vlastní technické realizaci je k dispozici
více obvodovì ekvivalentních øešení. Aktivní filtry
s operaèními zesilovaèi vykazují pomìrnì velký vstupní
a malý výstupní odpor, což zjednodušuje kaskádní
øazení filtrù bez nutnosti impedanèního pøizpùsobování.
Pro všechny tyto výhody se tìmto filtrùm dává pøednost.

Pøesto, že aktivní RC filtry jsou široce používány,
dojdeme pøi podrobnìjším posuzování k názoru, že
jejich vlastnosti nejsou bezvýhradnì dobré. Napø.
jednoduchá aktivní RC dolní propust druhého øádu má
od své hranièní frekvence pokles 12 dB/oktávu. Místo
jednoho kondenzátoru a jedné indukènosti obsahuje
nejménì dva odpory, dva kondenzátory a operaèní
zesilovaè a potøebuje zdroj dvou napájecích napìtí. Pøi
nesymetrickém napájení se složitost dále zvyšuje. Je to
pochopitelné, uvìdomíme-li si, že normální køivka RC
obvodu, která je blízko hranièní frekvence sama o sobì
již silnì zatlumená, je díky pøíslušným vazbám zesilo-

vacích prvkù ještì dále „zmìkèena“; není-li v obvodu
použita indukènost, musí být souèasnì nìjak nahrazena
její schopnost akumulace energie. Místo uschování
energie v cívce odebírá tuto energii operaèní zesilovaè
z napájecího zdroje a pøevede ji ve vhodném momentu
do obvodu. V LC obvodech je naproti tomu výsledný
prùbìh køivky v blízkosti souèinu LC urèujícího hranièní
kmitoèet dán pouze pomìrem hodnot L a C.

Pøi CW provozu by mìla být také šíøka nf pásma
pøizpùsobena mf šíøce pásma, proto jsou nutné pás-
mové propusti. Jednopólové aktivní filtrové struktury
mají ale jen špatné pøechodové vlastnosti. Dobré str-
mosti køivek se dosahují jen pøi vysoké jakosti obvodu,
díky rezonanci je ale výsledkem i menší šíøka pásma.

B = f/Q

Køivka propustnosti filtru má pak jehlový charakter, což
vede ke známému „zvonìní“. Hrany filtru nezávisle na
nastavené jakosti mají „vìžovitý“ prùbìh a pøecházejí do
pøímky se sklonem 6 dB/oktávu (pásmová propust
druhého øádu).

Filtry vyšších øádù

Pokud chceme dosáhnout lepších vlastností, musíme
sáhnout po filtrech vyššího øádu resp. k pásmovým pro-
pustem s rozloženými støedními kmitoèty. Hodnota
souèástek i složitost výpoètù pak rychle stoupá.
Nevystaèí se se souèástkami, které je možno vybrat
z bìžných øad a citlivost na dodržení tolerancí rychle
narùstá. Identické moduly filtrù nelze pro dosažení
požadované køivky jednoduše øadit za sebe. Také
možnost nastavení potøebných kmitoètù se rychle stává
jen iluzorní - vícenásobné potenciometry s potøebným
soubìhem nejsou dostupné a možnost nastavení
odporù v obvodu filtru skokovým elektronickým
pøepínáním vede k velkému nárùstu poètu souèástek.
V literatuøe tak lze narazit pouze na základní zapojení,
k jejichž návrhu jsou potøebné pouze jednoduché
výpoèty a jejichž špatné selektivní vlastnosti bývají za-
mlèovány.

Nové technologie filtrù

Vývoj šel dál a pøinesl technologie filtrù se spínanými
kapacitami (SC-filtry, Switched-Capacitors) nebo DSP
filtry (Digital Signal Processing). Takové SC-filtry pro
oblast hovorového spektra jsou popsány tøeba v [1];
jsou zkombinovány z horních a dolních propustí, kde
spodní i dolní hranièní kmitoèty lze nastavit nezávisle.
Tak je možno získat libovolnou šíøku pásma a støední
kmitoèet. Strmost hran, selektivita ve vzdálené oblasti a
vložný útlum zùstávají pøi takových zmìnách konstantní,
èehož nelze dosáhnout u aktivních RC filtrù. Pøi strmosti
dùležité horní hrany cca 100 dB/oktávu a potlaèení ve
vzdálené oblasti vìtším než 60 dB splòují tyto filtry i
velmi nároèné požadavky. Vynaložené náklady i cena
vlastních IO jsou ale relativnì vysoké.

Ideálními filtry pro budoucnost budou urèitì DSP fil-
try. Absolutnì plochý vrchol a strmé hrany s odpovída-
jícím potlaèením ve vzdálené oblasti poskytují nespornì
charakteristiky se žádoucími vlastnostmi. Pokud ale
použité procesory nejsou souèasnì schopny zajiš•ovat i
další funkce, jsou poøizovací náklady pro praktické
využití stále velmi vysoké. V konstrukci transceiverù
pøedstavují tyto filtry zcela jistì dlouhodobý trend. Na
druhé stranì dodateèné zaèleòování tìchto jednotek do
existujících transceiverù je jen obtížné a využití nìjakých

externích èistì pøijímaèových filtrù je vzhledem k jejich
cenì jen ztìží pøijatelné. Kromì toho i u tìchto filtrù
existují technologické problémy, jako tøeba vznik tzv.
alias-signálù, šumù vyvolaných kvantovací chybou a
potøeba potlaèit taktovací kmitoèty a jejich harmonické.

Vlastnosti LC filtrù

Pokud nechceme v jednodušších aplikacích použít právì
SC- nebo DSP filtry, jeví se pøi hodnocení køivek pro-
pustnosti LC filtry oproti RC filtrùm jako lepší volba. Pøi
srovnatelnì nízkých nákladech na realizaci umožòují
dosáhnout velkou strmost hran a velké potlaèení ve
vzdálené oblasti. Nevýhodou je jejich prùchozí útlum
(ten lze ale vykompenzovat zesilovaèem) a skuteènost,
že potøebné indukènosti nejsou hotové pøímo k dispozi-
ci. Na trhu jsou sice dostupné miniaturní pevné
indukènosti, jejich použitelnost pro stavbu filtrù pro nf
oblast je ale tøeba pøedem zvážit.

Kromì toho by se nemìlo podléhat podobným
omylùm jako v minulosti, kdy se od jednoduchých LC
filtrù s jedním nebo dvìma obvody oèekávaly zázraky.
Takové filtry buï vykazují pro praktickou potøebu pøíliš
malou šíøku propustného pásma nebo nevhodné po-
tlaèení v daleké oblasti. Podobné filtry byly v éøe „pøed
krystalovými filtry“ používány z nouze k tomu, aby
ponìkud zlepšily nepøíliš oslòující selektivitu mf zesilo-
vaèù, jejichž jednotlivé stupnì byly vázány LC obvody.
Komu by se ale chtìlo pro nf kmitoèty navíjet cíveèky
s nìkolika tisíci závity filigránského drátu? Obvody filtrù
mìly být také pokud možno co nejjednodušší, tedy mìly
obsahovat málo cívek. Dnes ale potøebné pevné
indukènosti i kondenzátory patøí mezi halíøové položky a
to umožòují realizovat i složitìjší obvody.

V nf filtrech se jedná hlavnì o co nejpøíkøejší pøechod
mezi propustnou a nepropustnou oblastí charakteristiky.
Chování v impulsním režimu a skupinové zpoždìní ne-
jsou zatím pøíliš podstatné (jsou dùležité hlavnì pro di-
gitální druhy provozu a velmi malé šíøky pásma). Na
útlum v nepropustné oblasti jsou také kladeny jen støed-
ní požadavky - obecnì cca -40 dB, protože hlavní selek-
tivita je zajiš•ována krystalovým filtrem v mf dílu (výjim-
ka: pøijímaèe s pøímou pøemìnou kmitoètu, kde chybìjí
optimalizované mf filtry).

LC filtry v ideálním pøípadì nevyžadují žádné napá-
jení, jsou tedy zajímavé i pro použití v pøístrojích s bate-
riovými zdroji. Jejich dynamické parametry pøi použití
kvalitních souèástek pøekonávají vlastnosti kteréhokoli
aktivního filtru; na spodní hranici signálové úrovnì jsou
omezeny jen termickými šumy, které vznikají na ohmic-
kém odporu použitých indukèností, horní hranice
úrovnì signálu je dána saturaèním proudem cívek.
Ztráty v kondenzátorech lze v nf oblasti vìtšinou zcela
zanedbat.

Vstupní signál pøicházející do filtru by mìl být pokud
možno bez zkreslení a s nízkou úrovní, aby i u strmých
horních nebo pásmových propustí u signálù s kmitoèty
pod jejich hranièní frekvencí se ve výstupním signálu
neobjevovaly jejich rušivé harmonické a aby se hodno-
ty indukèností cívek nemìnily podle úrovnì signálu
(nelinearita permeability železových jader). LC filtry by
se - podobnì jako aktivní filtry - nemìly zaøazovat až na
konec zesilovacího øetìzce, tøebaže mají požadované
parametry; bìžná praxe bývá ale jiná.

Pokraèování na stranì 35
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Automatický anténní pøepínaè - 1.
Pøedstavte si prakticky a úèelnì zaøízený hamshack závodníka èi DX-mana. Dva trans-
ceivery, množství antén, poèítaè a spousta pomocného vybavení. Jednotlivá zaøízení
spolu spolupracují a tím usnadòují a zrychlují práci na pásmu. Operátor se mùže více
soustøedit na vlastní èinnost, rádiové vysílání.

Architektura pøepínaèe

Automatický pøepínaè je navržen ve ètyøech samostatných blocích, které pracují
samostatnì a lze je kombinovat do funkèního øetìzce. Jednotlivé bloky jsou:
• kontrolér - má tøi možné vstupní signály (BAND signál z ACC2 konektoru, CI-V

sbìrnici nebo povel z tlaèítka na pøedním panelu) a dva druhy výstupního signálu
(digitální výstup s budièi s otevøenými kolektory nebo BAND signál pro další kon-
trolér)

• zesilovaè BAND signálu - slouží k oddìlení øídícího signálu BAND a jeho slouèení
s VF signálem z TRXu na spoleèný koaxiální výstup

• výhybka - slouží k obnovení signálu BAND z koaxiálního pøívodu a oddìlení VF
signálu

• reléový pøepínaè - pøepíná až 8 samostatných anténních pøívodù do jednoho
spoleèného nebo øídí buzení 4SQ systému.

Jednotlivé bloky spolu úzce souvisejí a je možné zvolit vhodnou konfiguraci a
umístit více blokù do spoleèného zaøízení a tím vytvoøit požadovanou konfiguraci.
Navržené bloky umožòují snadnou rozšiøitelnost a snadnou zmìnu funkce díky proce-
sorovému øízení a použití NV pamìtí pro uložení konfigurace.

Konfigurace 1 - lokální automatický pøepínaè

Pøepínaè je umístìn v hamshacku
v dosahu operátora, který mùže
ruènì ovlivnit naprogramované
pøepínání. Pøívody od antén je tøeba
pøivést až k pøepínaèi. Komunikace
s pøepínaèem probíhá pøes ACC2,
sbìrnici CI-V nebo ruèním zadáním
z klávesnice na pøepínaèi. Pøi auto-
matickém provozu je pøi zmìnì
pásma automaticky zvolena odpoví-
dající anténa.

Konfigurace 2 - vzdálený automatický pøepínaè

Pøepínaè je umístìn vzdálenì a je øízen pouze signálem z transceiveru. Chování pøepí-
naèe je buï dle výchozího nastavení nebo dle uživatelem definovaná sekvence. Tato
konfigurace má nevýhodu v nemožnosti dodateènì øídit èinnost pøepínaèe uživatelem
za provozu. Na druhou stranu je konfigurace jednoduchá a v urèitých pøípadech také
dostateèná, napøíklad pro použití s jednopásmovými anténami. Pøepínaè v této konfi-
guraci volí jednu urèitou anténu pro použité pásmo. Je možné použít jednu anténu pro
více pásem nebo více antén souèasnì pro jedno pásmo - za pøedpokladu správného
pøizpùsobení.

Konfigurace 3 - øízený vzdálený automatický pøepínaè

Pøepínaè je umístìn vzdálenì, podobnì jako v konfiguraci 2. Zde je
navíc možné ruèní øízení, které umožòuje ovlivnit automaticky
zvolenou anténu a vybrat jinou, v dané chvíli vhodnìjší. Tato kon-
figurace je typický pøíklad aplikace.

Konfigurace 4 - pøepínaè pro multi beaming

Kontroléry mají schopnost kaskádního øazení, které lze využít pro konfiguraci dual a
multi beaming. Princip práce spoèívá v pøedávání BAND signálu èi sdílení CI-V sbìr-
nice, která je multihost. Kontroléry lze
dále nastavit, je-li výstupní BAND
signál kopií vstupního signálu, nebo
pokud je generován dle výstupního
signálu pro øízení reléového pøepí-
naèe. To lze využít pøi multi beaming
pro automatické sdílení antén více
cestami.

Konfigurace 5 - pøepínaè pro propojení hlavního a násobièového
pracovištì

Kontroléry je možné propojit pro sdílení antén mezi hlavním a násobièovým pracoviš-
tìm. Konfiguraci lze dále rozšíøit o multi beaming, v tom pøípadì lze sdílet pouze jednu
skupinu antén sdílenou maximálnì dvìmi kontroléry. Dùvodem je pøenos informací
BAND signálem nebo CI-V sbìrnicí, kde nelze pøenést více než jedno pracovní pásmo
v jednom èase. Øešením je rozdìlit pro multi beaming antény do skupin, kde v jedné
skupinì budou nesdílené antény urèené pouze pro hlavní pracovištì a ve druhé
skupinì budou antény pro sdílení. První skupinu pøipojíte pomocí nezávislého kon-
troléru a druhou skupinu pomocí dvou kaskádních kontrolérù propojujících hlavní a
násobièové pracovištì.

Použití tohoto systému sdílení antén pøináší spolehlivé pøepínání antén mezi pra-
covišti a umožòuje okamžité využití antén bezprostøednì v okamžiku, kdy je druhé pra-
covištì nevyužívá. Zároveò je zaruèeno, že nebude jedna anténa pøipojena k obìma
pracovištím.

Konfigurace 6 - Four square

Lze použít zapojení podle konfigurace 1 nebo 2, podle vašeho urèení. Vlastní nastavení
se provede v koncovém kontroléru - viz další popis. Pro pøipojení je možné použít
øízení dvìma signály s binárním øízením (stavy 00, 01, 10, 11) do stávajícího 4SQ fázo-
vaèe, nebo reléový box se ètyømi signály (lze nakonfigurovat libovolnou øídící
posloupnost).

Konfigurace 7 - rozdílné antény pro pøíjem a vysílání

Opìt lze použít zapojení podle konfigurace 1 nebo 2. Vlastní nastavení
se provede v koncovém kontroléru - viz další popis. V této konfiguraci
je možné volit antény pro pøíjem a vysílání samostatnì. Tuto konfiguraci
lze kombinovat s dalšími pro dosažení pohodlného øízení pracovištì.

Konfigurace 2

Konfigurace 3

Konfigurace 1

Konfigurace 4

Konfigurace 5
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Rozhranní ICOM

V následujícím popisu se seznámíme s rozhranním pro pøíslušenství od firmy ICOM a
sbìrnicí CI-V.

Konektor ACC2

Na zadním panelu moderních zaøízení ICOM je k dispozici konektor ACC2 pro pøipo-
jení pøíslušenství. Jedná se o sedmipinovou DIN zásuvku. V konektoru jsou k dispozi-
ci napájecí napìtí, ALC signál, jedno a obousmìrné øízení klíèování a BAND signál. Pin
6, VSEND je u KV transceiverù nezapojen nebo slouží pro øízení transvertoru (v/v TRV).

Popis signálu BAND (ACC2)

Band signál slouží standardnì pro øízení automatického pøepínaèe EX-627 nebo kon-
cového stupnì IC-PW1. Jednoduchým zpùsobem je zakódována informace o aktuál-
ním bandu. Urèité hodnotì napìtí signálu BAND odpovídá také urèité pásmo, viz graf.
Z prùbìhu je vidìt, že nìkterá pásma sdílí spoleènou hodnotu výstupního napìtí.
Konkrétnì 17 a 15 metrù odpovídá Uband = 3,2 V. A pro pásma 12 a 10 metrù je

Uband = 2,25 V. Pro pøehlednost je zde také uvedena tabulka s hodnotami signálu
BAND.

Konektor sbìrnice CI-V

Na zadním panelu zaøízení ICOM je umístìn
mono jack konektor 3,5 mm pro pøipojení
CI-V sbìrnice. Sbìrnice CI-V je typu multi
host. V klidovém stavu je na ní úroveò 5 V,
pøi pøenosu dat vysílací zaøízení spíná sbìr-
nici proti zemi (otevøený kolektor). Sbìrnice je
tímto velmi podobná I2C. Pøenosové rychlosti
jsou 300, 1200, 4800, 9600 a 19200 b/s.

Pøenos dat na sbìrnici CI-V probíhá
v paketech, které jsou uvozeny hlavièkou a
zakonèeny EOF. Existují 4 druhy zpráv: od
kontroléru pro TRX, od TRX pro kontrolér,
zpráva pro kontrolér - OK, zpráva pro kontrolér
- zahozeno. V adresním poli paketu jsou uve-
deny dvì adresy, jedna pøíjemce a jedna ode-
silatele. Výrobní nastavení adres je v tabulce.

Popis zprávy od kontroléru pro TRX:

Popis zprávy od TRXu pro kontrolér:

Popis zprávy pro kontrolér - OK:

Popis zprávy pro kontrolér - zahozeno:

Pokraèování pøíštì

Jaroslav Meduna, OK1DUO, jaroslav_meduna@conel.cz

Literatura a odkazy:
[1] http://www.analog.com/microconvertor
[2] http://www.ti.com
[3] http://www.sipex.com
[4] Amtek, zástupce Analog Devices pro ÈR, tel. 02 5168 1111

Diplom Rozhledny Èeské republiky
Dokonèení ze str. 8

Výstupy byly nìkdy opravdovým dobrodružstvím a nìkteré vyžadovaly dobrou tìlesnou
kondici. Ti, kdož plnili diplom ZÁKLADNÍ nebo SWL, museli celé dny vysedávat
u radiostanic a lovit na radioamatérských pásmech amatéry, kteøí vysílali z rozhleden.
Nìkteøí radioamatéøi poøádali tzv. expedice a spoleènì objíždìli rozhledny - tím velice
pomohli k propagaci akce, ale také k získání mnoha bodù jak pro sebe, tak i pro ostatní,
kteøí vysílali ze svého domovského QTH. 

V letním období, hlavnì o víkendech, bylo na rozhlednách nejvíce rušno. V prùmìru
bylo o sobotách a nedìlích obsazeno dennì až 30 rozhleden. Vysílalo se hlavnì v pásmu
2 metrù a mnohokrát byly všechny direktní kanály úplnì obsazeny. Mì se osobnì stalo, že
jsem byl na rozhlednì a musel jsem èekat až se nìkterý kmitoèet uvolní. Radioamatéøi
z okolních státù se neustále dotazovali, co se to u nás o víkendech v pásmu 145 MHz dìje
- co je to u nás za podivný závod. 

Radioklub Štìtí, OK1KST, když vyhlásil soutìž k získání diplomu Rozhledny Èeské
republiky, nemìl tušení, že rozhýbá radioamatéry na pásmech natolik, že poèáteèní limit 100
bodù k získání diplomu Rozhledny ÈR, který se zdál být málo reálný, byl mnoha radio-
amatéry nìkolikanásobnì pøekonán. Z toho dùvodu a pro motivaci dalších radioamatérù
byla vyhlášena soutìž o støíbrnou známku za 1 000 bodù a zlatou známku za 2 000 bodù.
Ale i to bylo nìkterým radioamatérùm málo, takže pøekroèili i 10 000 bodovou hranici.
Malá statistika:
1. Støíbrnou známku - 1 000 bodù získalo 51 radioamatérù.
2. Zlatou známku - 2 000 bodù získalo 20 radioamatérù.
3. Nejvíce bodù - 10 177 bodù získal Josef OK1DRY. 
4. Nejvíce se vysílalo z rozhledny Kozákov - odtud vysílalo 56 radioamatérù.
5. Nejménì se vysílalo z rozhledny Oslednice u Telèe - pouze 4 radioamatéøi.
6. Nejdelší spojení mezi rozhlednami se podaøilo Josefovi OK1DRY z rozhledny Štram-

berská trúba na rozhlednu Milešovka. Toto spojení mìlo délku 316 km.
7. Všech 148 rozhleden navštívili Josef OK1DRY a Honza OK1XCH. 
8. Honzovi OK1XCH se podaøilo objet všechny rozhledny na kole.

Celkem se této soutìže zúèastnil velký poèet radioamatérù, kteøí uskuteènili 2 944 vý-
stupù na 148 èeských a moravských rozhleden. Z tìchto rozhledem vysílalo 575 radio-
amatérù a uskuteènily zde desetitisíce spojení. Žádost o vydání diplomu s výpisem z radio-
amatérského deníku zaslalo 378 radioamatérù a z toho 8 posluchaèù, kterým byly diplomy
pøedány osobnì na setkáních radioamatérù nebo poštou díky Èeskému radioklubu.

Podrobné zhodnocení lze stáhnout na www.radioamater.cz v èásti Download (rozhled-
ny.zip).

Zdenìk Foøt, OK1UPU, fort@wendy.cz
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Maják OK0EL
v pásmu 9 cm
Uvolnìním pásma 9 cm (3400 MHz) pro radioamatérské
experimentování od 19. 7. 2000 se otevírá možnost pra-
covat na dalším zajímavém kmitoètu. Je to vhodné
pásmo pro zaèínající konstruktéry, kteøí již zvládli 13 cm
a zde se mohou názornì pøesvìdèit, co pøináší v kon-
strukci skok o 1100 MHz výš. Na stránkách
Radioamatéra è. 9 a 10 roèník 2000 jsou popsány dva
transvertory - jednodušší a nároènìjší verze, s jejichž
pomocí je možné v pásmu úspìšnì experimentovat. Za
poslední rok bylo již navázáno nìkolik desítek vìtšinou
soutìžních spojení a máme pocit, jakoby tu toto pásmo
bylo již odjakživa.

Nezbytnou pomùckou pro úspìšnou práci jsou i zde
radioamatérské majáky, jejichž pravidelným a
dlouhodobým sledováním máme vlastnì „šanci“ do té
troposféry vidìt ponìkud lépe. Slyšíme-li na pásmu
trvale nìjaký konstantní signál, usnadòuje to orientaci a
dává jistotu, že je z naší strany vše v poøádku a dovolí to
i jisté experimenty s anténou nebo pøijímací èástí zaøízení.

Provedení vlastního „majáku“ je podobné jako na 23
a 13 cm. Dobré zkušenosti s konstrukcí oscilátorù pro
ostatní mikrovlnná zaøízení na osvìdèenou desku
DF6VB [1] umožnily získat nìkolik mW výkonu i na kmi-
toètu 3400 MHz. Pro tak vysoký kmitoèet již natištìný
motiv ani není urèen, ale dík univerzálnosti desky je tu
její použití ještì možné. Zapojení je provedeno zcela kla-
sickým zpùsobem jako pøed 15 lety, jediné exponované
souèástky jsou trimry s malou poèáteèní kapacitou a
vlastní indukèností, které dolaïují obvody na zmínìných
3400 MHz. Ideální jsou typy RT13 nebo RT23, ale jsou
nyní i menší a kvalitnìjší. Vhodnými tranzistory jsou
BFQ69 (BFQ65), které byly pøi konstrukci použity již
tenkrát.

Následující dvoustup-
òový zesilovaè je osazen
monolitickými obvody
ERA3 a ERA5. V cestì
signálu jsou dva rezonátory
filtrující potøebný kmitoèet,
protože nìkolik metrù
vzdálený telekomunikaèní
spoj je kmitoètovì velmi
blízko a jeho pøípadné
rušení by rozhodnì nebylo
myslitelné.

Rezonátory jsou s vol-
nìjší vazbou (kratší vazební
èípky), aby byly co nejselek-
tivnìjší. Proto je vìtší i jejich
„vložný útlum“, což je zase
nahrazeno velkým ziskem
monolitických obvodù, takže
výstupní výkon 100 mW je
podle katalogu pøijatelná
hodnota.

Schéma zapojení i
mechanické provedení je
patrné z obrázkù. Zesilovaè
s MMIC je samostatnì
odstínìn v oddìleném
bloku, aby se sem
nepøimíchal, by• i slabý,

signál (napø. pøímo z oscilátoru), který by pak zpùsobil
rušení v oblasti 3500 MHz. Jako anténa je použita
známá plechovka, v tomto pøípadì z konzervy, a jak je
z obrázku patrné, musela být o nìkolik mm prodloužena,
protože potøebný model nebyl k dispozici. Pomocí gene-
rátoru a smìrové odboènice byla anténa nastavena na
nejlepší ÈSV. Provedení vyobrazené antény je ponìkud
komické a rozhodnì zaujme ètenáøe víc, než celá další
konstrukce. Elektricky je ale vše zcela v poøádku a jako
ozaøovaè pro paraboly je to provedení rozhodnì nej-
jednodušší a nejlevnìjší [2].

Nakonec mùžete koupit „špalek“ mosazi potøebného
prùmìru a na soustruhu ozaøovaè vyrobit a pak nechat
postøíbøit. V provozu to pak vyjde prakticky nastejno -
dokonce ani pøi mìøení se to nerozezná. Pro venkovní
použití je ale nezbytné opatøit ozaøovaè ochranným
nátìrem, protože potravináøské pocínování nesnese
venkovní prostøedí ani jeden mìsíc a neošetøená ple-
chovka zcela zkoroduje. Další možností je zhotovit oza-
øovaè z mìdi nebo z materiálu INOX, což je vlastnì
obchodní název nerezavìjící oceli. Tìchto materiálù,
které jsme døíve prakticky neznali, je celá øada druhù, a

v posledních letech se rozšíøily i do našich domácností.
Z nerezu je prakticky všechno, i roury ke kotli ústøedního
topení, na které dává výrobce záruku 10 let. Uvádím to
zde proto, že firma, která s tìmito materiály pracuje,
Vám za nìkolik desítek korun ozaøovaè vyrobí. Ten už se
nemusí barvit, dokonce se vám bude stále lesknout.

Ještì nìkolik slov k podobným, trvale funkèním
zaøízením, jako jsou napø. radioamatérské pøevádìèe
nebo zaøízení pro paket rádio. Jsou to pomùcky sloužící
k technickému zdokonalování i usnadnìní práce kolem
radioamatérského sportu. Jejich úèelem by mìlo být
zlepšování technického stavu zaøízení, používání moder-
ních zpùsobù komunikace na stále vyšších kmitoètech,
ale i zlepšování vzájemné komunikace a chcete-li i
HAM-SPIRITu mezi radioamatéry.
Takovéto pomùcky jsou vìtšinou dílem kolektivù nebo i
jednotlivcù, kteøí si na sebe vzali opravdu tìžký úkol:
1. Zaøízení vymyslet a vyrobit.
2. Vykorespondovat potøebná povolení k provozu, která
pak podle potøeby obnovovat a vždy znovu platit.
3. Nalézt pro nìj vhodné umístìní a zajistit pøíslušné
smlouvy o pronájmu a platbách.
4. Zaøízení namontovat a zajistit, aby nikoho nerušila ani
neohrožovala.
5. Zajistit napájení elektrickou energií a tu také pravidel-
nì uhradit (nejde-li to jinak, tak z vlastních prostøedkù).
Nepøetržitý provoz pomùcky se spotøebou 50 W stojí za
rok asi 1165 Kè.
6. Zaøízení udržovat funkèní v odpovídajícím technickém
stavu a podle potøeb prùbìžnì inovovat.
7. Pozornì naslouchat hlasu uživatelù a neprodlenì
realizovat jejich nápady a konstruktivní pøipomínky.

Toto humornì znìjící „sedmero“ není zdaleka
pøehnané a nenajde-li se nìjaký pomocník nebo pøímo
„sponzor“, je to pro jednotlivce vskutku poøádná zátìž.
V našem pøípadì se sponzorù nabídlo hned nìkolik a tak
bylo možné se pøi rekonstrukci i jaksi „rozmáchnout“:

Maják OK0EL pro 9 cm. 
Zesilovaè s MMIC ERA3 a ERA5 (sejmutý kryt).
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Miloslav Folprecht, OK1VHF finan-
coval nákup materiálu.
Robert OK1FEN zhotovil nový klíèo-
vaè s procesorem ATMEL (podobný
již funguje na majáku OK0EX).
Radioamatéøi z firmy ALCOMA
poskytli nový zesilovaè s výkonem
0,4 W pro sekci 3 cm.
Milan OK1UFL zhotovil termostato-
vané oscilátory pro pásma 5,7, 10 i
24 GHz.
Radioamatéøi ze servisního støediska
TELECOMU - Podìbrady provedli mìøení na hotovém
funkèním celku tìmi nejlepšími mìøícími pøístroji.

Žádná pomùcka však nikdy není dokonalá a je stále co
zlepšovat. Platí to i zde a tak popisované zaøízení bude
stále zlepšováno. Maják vysílá pro nižší pásma provozem
F1, pro 6, 3 a 1,5 cm provozem A1. Je to pro lepší èitel-
nost znaèky pøi Rain Scatteru a zaøízení má také menší

spotøebu (platíte-li elektøinu, je
dobrý každý ušetøený Watt).

Souèástí vysílaného textu je i
údaj o venkovní teplotì ve °C (Temp out). Pøíslušné èidlo
vyènívá asi o 5 mm z døevìného okenního rámu, který je
vlastnì stále vlhký a nepøetržitì osychá. Je proto tøeba
vysílanou hodnotu teploty brát jako údaj „vlhkého teplo-
mìru“, takže udávaná hodnota mùže být nìjaký ten °C nižší.

Na závìr ještì podìkování všem,
kteøí se uvedenými pomùckami
zabývají a nelitují èasu a prostøedkù
pøi jejich zdokonalování. Hoøkou
odmìnou jim pak mùže být i
poslech na takovém pøevadìèi,
který - slušnì øeèeno - není dùstoj-
nì používán. On totiž každý oprav-
dový krok kupøedu je velmi obtížný
a radioamatérský sport není jen
maèkání PTT tlaèítka.

Pavel Šír, OK1AIY

[1] P. Šír - Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná
pásma, 2. vydání str. 122
[2] tatáž publikace str. 48

Namìøené hodnoty na spektrálním analyzátoru v rozsahu 1-11 GHz, ke kterému byla pøipojena mìøící
anténa pro 1-18 GHz (logaritmicko-periodická). Údaj 10368 MHz je bez pøídavného zesilovaèe.

Obrázek ponìkud staršího data ze setkání radioamatérù
v Berlínì v r. 1965. Zleva: OK1WDR, OK1AIY a OK1VHF.
Pracovali jsme v pásmu 2 m s tranzistorovým zaøízením pod
zn. DM9AYO.

První „kontrolní den“ na mikrovlnách. Zleva: OK1UKJ,
OK1FPC - konstruktéøi, OK0EX, OK1UFL, OK1UDT,
OK1TAY a OK1AKJ

Soukromá inzerce
Prodám TCVR FT 270 FM 10 W na m cena
4500,- Kè, magnetofon B73 + pásky kurs cw cena
300,- Kè; gramofon NZ C nová mechanika cena
100 Kè, pro sbìratele RX pøijímaè Minerva
chasies + dokumentace první ès. komunikaèní RX
cena 300,- Kè, pøijímaè AR 88 dokumentace a
náhradní elky cena 900,- Kè; pøijímaè EKD 300
dokumentace + sada ND cena 10000,- Kè; sada
dílù na Pa s GU50 4X orig. Trafo mìøáky 1500,-
Kè; mechaniku UW3DI + elektroniku - rozdìláno
na 70% - cena 2000,- Kè, tranzistory KP904A á
250,-. BLX14 á 400,- , 2N 3632 100,- 2N 3375 á
150, 2N 4933 200,- Kè. Procházka Zdenìk, Ke

Kateøinkám 1410-15 149 00  Praha 4, tel: 02-792
8054, 0606 183 256.

Prodám TRX FT840 vèetnì CW filtru 500Hz,
AM 6kHz, FM modul, mikrofon ruèní, mikrofon
stolní YAESU MD-1. TX full. 100%stav. Cena
30.000,-Kè. OK1GF, 0603/317990.

Prodám TRX IC706MkII vèetnì filtru CW
500Hz, SSB 1,9kHz, DSP modul UT106, original
MIC. Perfektní stav. TX full. Cena 35.000,- Kè.
OK1GF, 0603/317990.

Prodám TCVR KENWOOD TM255E -144Mhz all
mode, výkon 40W, s øeèovým modulem a zdro-
jem 13,8V/25A, cena 20 tis,IO MHF0320 a 100
Kè, sokly pro RE025XA a 150 Kè. Zdroj pro TCVR

13,8V/30A, minim.QRM, roz. 220x180x75 mm,
cena 1700 Kè. Nové s rodným listem GU34b 850
Kè, GU-43b 1500 Kè. RX-RACAL RA-17 0,1-
30MHz 11,5 tis. Tel. 0607727668.

Koupím TCVR domácí výroby 1,8-28 MHz;
TCVR M-160B - neupravený. Tel.: 0607/ 925 816
veèer.

Prodám KV TCVR KENWOOD TS120S. Zaøízení
je polovodièové, výkon 100 W, pásma 3,5-29,5
MHz (mimo WARC). Souèástí je originální mikro-
fon a anglický manuál. Cena: 12 tis. Kè. Mohu
dodat i sekundární VFO-120 vèenì dokumentace.
Potom jako celek cena: 15 tis. Kè. Nabídky na
OK1PG (CBA) nebo e-mail: ok1pg@seznam.cz.

Prodám pìtipásmový (20-10m) dvouprvkový
quad Cubex. Nový, nepoužitý vèetnì napájecího
balunu - 13500 Kè. Prodám DSP filtr Timewave
DSP-599zx. Provoz CW, SSB i digi, zvláštì vhod-
ný pro EME (10Hz), dále využitelný jako NF mili-
voltmetr, sinusový i dvoutónový generátor. Cena
9900 Kè. Miloš Stein, Pivovarská 206, 337 01
Rokycany, ok1ct@qsl.net.

Prodám Kenwood TS-830S 160-10 m vèetnì
WARC, plnì funkèní, + kompletní dokumentace a
náhradní díly. Cena 15 000 Kè. Info tlf.
0776/123570 nebo via packet radio OK1ZML
nebo email leistner@volny.cz.
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Symetrizace
dipólových antén na
KV ladìným balunem
Pøipojením nesymetrického koaxiálního kabelu k symet-
rické anténì, tøeba k dipólu délky λ/2 nebo k anténì
typu yagi mùže vzniknout øada problémù. Dochází k
deformaci vyzaøovacího diagramu antény („šilhání“),
rušení TV i rozhlasu a obtížnému pøizpùsobení napájeèe
a TRXu. Pøíèinou je vìtšinou kapacitní vazba mezi napá-
jeèem a anténou. Vznikají tak fázové posuny mezi
napìtím a proudem, resp. rozdíly mezi proudem te-
koucím žílou kabelu a pláštìm, a dùsledkem jsou
nežádoucí proudy tekoucí po opletení koaxialního
kabelu. Tento jev je popisován v anténáøských
pøíruèkách [napø. 1-3].

Je proto úèelné oddìlit napájeè od antény a zmenšit
jejich vzájemné ovlivòování. Toho lze dosáhnout
vložením vysoké impedance mezi opletení a živý vodiè
kabelu. Anténa pak bude symetrická vùèi zemi.
Øešení, uvádìná už ve starších anténáøských pub-
likacích, byla známa dávno (viz tøeba kapitoly v [1-3]).
Zásadní problém transformace mezi soumìrným a
nesoumìrným obvodovým prvkem øeší tzv. balun - viz
obr. 1a. Tento název použil ve svém popisu Andrew
Alford v roce 1944 (balun = balanced to unbalanced
transformer).

Funkce balunu spoèívá pøedevším v
- kompenzaci jalové složky impedance antény
- transformaci impedance v pomìru 1:1
- symetrizaci mezi obìma objekty (anténa - napájeè).
Kapitolu o symetrizaci a balunech nalezneme v každé
anténáøské knize. Obvody vykonávající funkci balunu
mohou být kmitoètovì závislé a pak úèinnì fungují jen
na urèitém kmitoètu - jsou tzv. ladìné. Jinou skupinou
jsou baluny víceménì širokopásmové, jejich transfor-
maèní a symetrizaèní úèinek se projevuje v urèitém,
pomìrnì širokém kmitoètovém rozmezí; i zde ovšem
existují urèitá omezení. Patøí sem širokopásmové trans-
formátory koncipované jako transformátory linkové,
které mívají pro oblast KV peèlivì zhotovená vinutí
s nìkolika málo závity a vìtšinou jsou na vhodných fer-
itových toroidních jádrech, jako o balunech se nìkdy
hovoøí i o „tlumivkách“, vzniklých vytvoøením nìkolika
závitù napájecího koaxiálního kabelu u svorek antény
nebo o jiné formì takové „tlumivky“ omezující vf proudy
tekoucí po plášti kabelu navleèením øady feritových
kroužkù na kabel [3, 4]. Tyto širokopásmové baluny
jsou popsány na mnoha stránkách v uvedené literatuøe.

Ladìné baluny našly své uplatnìní pøedevším na
VKV, kde se využívají úseky vedení dlouhé λ/4 nebo
λ/2. Mezi tradièní ladìné symetrizátory patøí „rukávy“
dlouhé λ/4, jak je naznaèeno na obr. 2. Obvykle užívané
názvy odpovídají autorùm nebo firmám, které je vyrábì-
ly. Princip je vìtšinou stejný. Balun vytváøí zkratované
ètvrtvlnné vedení, pøipojené paralelnì k symetrickému
dipólu. Zatížené vedení l/4 má na rezonanèním kmitoètu
velký odpor a proto úèinnì oddìluje vnìjší povrch napá-
jeèe od antény a zabraòuje tak vzniku povrchových
proudù.

Pro vlnové délky odpovídající pásmùm KV jsou ale
rozmìrovì ménì vhodné. Stavitelé a uživatelé antén
s dipólovými prvky na pásma KV, tøeba Yagin, ale znají
balun typu „hairpin“ - „vlásenka“, který je znázornìn na
obr.1b a jehož náhradní schéma je na obr.1c. Je to úpra-
va transformace Delta, název je odvozen z tvarové
podobnosti se sponkou do vlasù. Tento obvod se
s výhodou používá tam, kde je dipól kratší než polovina

vlnové délky a má kapacitní charakter. Linkové trafo na
obr. 1b je aperiodický symetrizátor a je snad to nejzá-
kladnìjší, co by mìlo u smìrové antény býti pøipojeno.
Toto trafo, èasto nazývané tlumivka, zamezuje toku zpìt-
ných proudù po plášti napájecího kabelu - jeho tlumící
vliv mùže být 30 až 50 dB.

„Vlásenka“ je zde tvoøena pláštìm koaxiálního kabelu
a vytváøí indukènost. Kapacita kabelu spolu s touto
indukèností tvoøí LC obvod, který vyladíme do rezo-
nance, impedance pøi rezonanci je urèena hodnotou
pomìru L/C. Náhradní elektrické schéma ukazuje, že
napájení je symetrické. Mùžeme si všimnout, že èást
napájecího kabelu je èástí balunu. Doménou tìchto
rezonanèních pahýlù je vìtšinou VKV, na KV se s nimi
setkáváme zøídka vzhledem k velkým rozmìrùm.

Zajímavou modi-
fikaci tohoto balunu
navrhnul Carrol Allen,
AA2NN [4]. Schéma
obvodu je na obr. 2d a
provedení na obr. 3
(viz také [5]). Balun
pracuje na principu
paralelnì ladìného LC
obvodu s tím, že
kapacity obou úsekù
koaxiálního kabelu
jsou zapojeny paralel-
nì. Paralelnì pøidaný
úsek koaxiálního
kabelu má vnitøní

vodiè izolovaný od opletení, v místì zkratovací spojky
není s opletením spojen. Maximálním využitím kapacity
i indukènosti koaxianího kabelu dojde k podstatnému
zkrácení celkové délky z 0,25 na 0,068 λ.

Takový balun je velmi úèinným paralelním pøizpù-
sobovacím obvodem pro dipólovou anténu a umožòuje
dobrou kompenzaci jak kladné, tak záporné reaktanèní
složky impedance antény. Na svorkách Z-Z má impe-
dance jen odporovou složku a taková situace je
nejvhodnìjší pro pøenos energie.

Jako pøíklad popišme podrobnìji balun pro pásmo
7 MHz, použitý u Rec-beamu [5]. Podle obr. 2 potøebu-
jeme dosáhnout toho, aby obvod rezonoval na daném
kmitoètu. Pokud neznáme pøesnì parametry kabelu, je
vhodné je nejdøíve zmìøit. Máme-li napø. kabel VCCOD
75 - 5,6 - 9,4 s dvojitým pláštìm a pìnovou izolaci a
zmìøíme, že jeho kapacita je 61,3 pF/m a indukènost
0,35 µH/m, pak jeho impedance je tedy 75 Ω. 

Pak použijeme jednoduchý výpoèet. Potøebujeme LC
obvod s impedancí 75 Ω, který bude mít LC konstantu
pøi kmitoètu 7,05 MHz rovnu 450 - výpoètem nebo
pomocí nomogramu [1-3] zjistíme, že potøebujeme
indukènost L=1,7 mH a C=264 pF. Podle údajù koaxiál-
ního kabelu zjistíme, že potøebná délka bude 4,3 m. Pak
polovièka bude 2,16 m (to je 0,068 λ). Pøipravíme si
kusy delší, asi 2,5 m, abychom mohli zhotovit koncové
vývody a mìli urèitou rezervu pro ladìní.

Údaje mùžeme rovnìž získat modelováním napø.
v programu TLW (Transmission Line for Windows).

Sestavený balun podle obr. 3 pøipravíme k mìøení a
ladìní. Zemnící body zatím nespojujeme natrvalo.
Smyèka tvoøená pláštìm koaxiálního kabelu vytvoøí
indukènost okolo 1,7 mH, kterou namìøíme na svorkách
X-X pro pøipojení antény. Pøipojíme na tyto svorky
anténní analyzátor nebo jiný rezonanèní mìøiè impe-
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Obr. 1. Napájení dipólu pøes balun

Obr. 2. Ladìné ètvrtvlnné baluny

Obr. 3. Ladìný balun s transformací
1:1 podle AA2NN
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dance. Svorky X-X zatížíme odporem 75 Ω. Výsledky
mìøení jsou v tabulce 1.

f [MHz] Rs [Ω] Xs [Ω] Z [Ω] ϕ [°]
7,05 90 20 93 8
7,5 73 1 73 2

Tab. 1. Impedance na svorkách Z-Z 

Zmìnou vzdálenosti obou kabelù a hlavnì jejich
délky se pokusíme doladit balun na støed pásma, na
7,05 MHz. Obvod zatížíme na svorkách X-X odporem 50
Ω a mìøíme znovu. Rezonance nastává, když fázový
posuv mìní svou polaritu. Mìøení jsme provedli
v rozsahu 6 až 10 MHz. Výsledky jsou v tab. 2.

Tab. 2. Mìøení rezonance  na zatíženém obvodu

Tab. 3. Mìøení rezonance na nezatíženém obvodu

Pøi zmìnì vzdálenosti obou úsekù koaxiálního
kabelu byly zmìny zøetelnìjší na nezatíženém obvodu.
Z uvedeného lze vyvodit, že je výhodnìjší nejdøíve oba
kabely upevnit a fixovat jejich vzdálenost cca 50 mm a
teprve potom obvod ladit zmìnou polohy zkratu na
opletení.

Takto vyrobený balun byl použit k anténì pro 7 MHz
popsané v [5]. Problémy uvádìné v úvodu se tak
podaøilo výraznì redukovat. Anténu bylo možné
používat k vysílání i bìhem hodin nejživìjšího divác-
kého zájmu o televizi.

Balun lze snadno upravit pro jakékoli KV pásmo, pro
vyšší kmitoèty budou odpovídající hodnoty indukènosti
a kapacity menší. K realizaci potøebujeme dobrý LC
mìøiè a zvládnutí nìkteré z rezonanèních metod ke
zjištìní rezonanèního kmitoètu LC obvodu.

Na závìr jen samozøejmá pøipomínka: tento ladìný
balun nelze použit pro vícepásmovou anténu!

Jan Bocek, OK2BNG, jan.bocek@vitkovice.cz

[1] Sedláèek J.: Amatérská radiotechnika II, str. 43
(1954)
[2] Ikrényi I.: Amatérské KV antény (1972)
[3] Rothammels Antennen Buch, str.143 (2001)
[4] ARRL, Antenna Compedium Vol. 6 (1998)
[5] Bocek J., Škácha J.: Magické dvouelementové
smìrové antény pro KV (2), RA è. 2 (2002)

Technika
Než koupíte anténu
O anténách už toho bylo napsáno dost, èasto hlavnì o
teorii a mìøení. Málo se však doèteme o provozních
vlastnostech, o chování antény v závislosti na výšce a o
porovnání s nìkterou ze známých antén. Udávané a
namìøené parametry nemusí být vždy mìøítkem kvality,
pokud antény neporovnáváme za stejných podmínek.
Jak tedy posoudit, zda nìjaká popisovaná anténa je
lepší než ta, kterou používám, a o kolik?

Profesionálové a• prominou, že zde budu opomíjet
tvrdou realitu fyzikálních zákonù a posuzovat antény
podle toho, jak se chovají v provozu a hlavnì
v závodech. Tak jako se pøi golfu mìní hole pro rùzné
údery, je i pøi vysílání nìkdy nutné mìnit antény. Urèitá
sestava antén je efektivní pro DX práci a získávání pás-
mových bodù a zcela jiná je vhodná pro ty, kteøí se
vìnují závodùm. Další skupinu tvoøí amatéøi, kteøí si jen
tak zavysílají bez nárokù na cokoliv. Bez ohledu na tyto
rozdílné požadavky má ale 80 procent z nás stejný prob-
lém, kterým je malá výška antény - takové umístìní
dokáže vlastnosti antény znehodnotit. Za 40 let
amatérské èinnosti, kdy jsem vìnoval 90 procent èasu
závodìní, jsem postavil a v provozu vyzkoušel snad
všechny antény, které byly kdy publikovány - vysílal
jsem už i na rýnu a rozpojený hromosvod továrního
komínu.

Porovnávat a posuzovat antény je pracná a
zdlouhavá záležitost. Potøebných 500 až 1000 QSO trvá
nìkdy celý rok, ale v závodech lze porovnání provést i
za dva dny. CQ WW je poøádán vždy ve dvou stejných
dnech a jde o ideální pøíležitost.

Jednou z podmínek porovnávání a hodnocení je mít
k dispozici nebo dobøe znát nìjaký normál. U mne je
takovým normálem HB9CV, kterou používám 35 let a
jejíž vlastnosti dokonale znám. Urèuje mnì hranici, pod
kterou nelze jít pøi výšce 12 m. Tato anténa byla šlágrem
do doby, než pøišly do obìhu tøíelementové yagi
z Teplic. Antény se „fasovaly“ a tím opadl i zájem o
domácí tvoøivost v tomto smìru. S HB9CV jsem mìl
v kolektivce možnost porovnat - pøi umístìní ve stejné
výšce a pøipojení ke stejnému zaøízení - celou sadu
tìchto antén. HB9CV se na 10 m zdála jen o nìco lepší
a na 20 m suverénnì zvítìzila. Výška 15 m udìlala své.

Musím konstatovat, že HB9CV patøí tak trochu do
kategorie antén kouzelných. Podle mých dlouholetých
zkušeností to pøisuzuji tomu, že její vlastnosti se nede-
gradují ani v malých výškách a její vyzaøovací diagram
má tvar kardioly. Pøi malé ploše antény se neprojevuje
negativní vliv zemì jako u antén dlouhých. Velmi èasto
se v odborné literatuøe hovoøí v souvislosti s touto anté-
nou o „pøídavném zisku“.

Další cennou vlastností je dobrý pøedozadní pomìr a
velmi ostrá minima ve smìrech 130 a 230 stupòù. Tato
vlastnost umožòovala potlaèit v minulosti U-stanice,
které nám otravovaly život pøi pileupech na W. Tehdy
vypsanou Nobelovu cenu za U-filtr nikdo nedostal - hi.

Na otázku, proè tak „dobrou“ anténu nenabízejí
výrobci, zvláštì z W, je jednoznaèná odpovìï - nízká
cena a tím i malý zisk, a dále pøedevším zavedená
tradice a trh u velkých firem.

V posledních letech je nabízeno velké množství typù
antén, pøedevším vícepásmových, majících 3 až 5 trapo-
vaných prvkù. Tyto antény jsou kompromisem,
s výhodou napájení jedním kabelem. Jejich ceny jsou
astronomické a neodpovídají dosaženým výsledkùm.

Trapy jsou navíc jedním z nejchoulostivìjších míst
tìchto antén. Trochu lepší situace je u vícepásmových
antén netrapovaných. Ale žádná z tìchto vícepásmových
antén se nevyrovná HB9CV, zvláštì na 20 m. Jsou to
antény pro skupinu amatérù, kteøí se na nic nespecia-
lizují a výkonné antény nepotøebují.

Z vícepásmových antén lze použít antény X7 a X9,
které ve výškách nad 20 m jsou už jsou lepší, než
HB9CV, ale v pásmu 20 m o tom nejsem pøesvìdèen.
Kdo však vidìl to monstrum a cenu, bude asi
s poøízením dlouho váhat.

Teï se dostávám k jádru vìci a k úèelu tohoto
èlánku. Postavení trojice HB9CV pøijde vèetnì koaxiálù
zhruba na 6000 Kè a na 80 hodin práce. Vysouvací
stožár z jacklù o výšce 12 m lze poøídit za 2000 Kè.
Pokud si netroufáme realizovat antény sami, zakoupení
vèetnì koaxu pøijde na cca 9000 Kè. Získáme soustavu
antén na horní pásma, s kterou lze po doplnìní vertiká-
ly pro dolní pásma dosahovat slušných výsledkù v DX
provozu, ale také si dobøe zazávodit, a to i s „holým“ all
band TRV. V jednopásmových závodech budou výsled-
ky horší. Budete-li používat místo HB9CV 3el. tøípás-
movou smìrovkou poøízenou za stejné peníze, klesnete
na všeobecný prùmìr. Takovou anténu používá 50 pro-
cent amatérù a dostat se výše pøedpokládá použití kon-
cového stupnì, což pøedstavuje další nemalé investice,
ale také potíže se sousedy. Použítím 2el. tøípásmového
Quadu si nepolepšíte a navíc ztratíte klidné spaní - není
to anténa do nepohody a její zhotovení je vždy loterie.
Vítr a námraza nehledí na termínovou listinu závodù èi
expedic.

Mechanická a elektrická stabilita antén je pøi jejich
výbìru dalším velmi dùležitým faktorem. HB9CV beze
sporu patøí do skupiny antén, které tyto vlastnosti mají.
Je to dáno malými rozmìry a nedìlenými prvky; z toho
plynou i menší nároky na stožár a robustnost rotátoru.

Skokem do vyšší tøídy jsou jednoznaènì antény
OWA. Provozovat je bohužel - mimo 10 m pásma -
mùže jen velmi malý poèet amatérù. Tyto dlouhé yaginy
potøebují svoji výšku, jinak ztrácejí svoje kvality.
Vzhledem k potøebné výšce a nárokùm na stožár a rotá-
tor si na pásmo 20 m tuto anténu mùže dovolit jen pár
jedincù. Na 15 m používám tuto anténu ve zkrácené
verzi, tj. 5el., s délkou ráhna 6 m. Jakoukoli modifikaci
rozmìrù tìchto antén bez anténního analyzéru a praxe
v oboru antén nedoporuèuji.

Inspiraci k napsání tohoto èlánku dal odposlouchaný
rozhovor z pásma 80 m, kde jeden uživatel antény X7
spílal výrobci a neskrýval své zklamání z porovnání této
antény s rok používanou soustavou HB9CV na 20 m
pásmu. Když jsem se dále dozvìdìl, že ji má umístìnu
ve výšce 9 m a 2 metry nad støechou, bylo vše jasné.
Cena antény a poøádného rotátoru k této anténì je bra-
tru kolem 50 tisíc a znatelné zlepšení se projevuje jen na
pásmu 10 m. Výrobce pochopitelnì za nic nemùže a
pokud X7 nebude umístìna minimálnì ve dvojnásobné
výšce, šlo o vyhozené peníze.

Závìrem jen to, že úèelem napsání tohoto èlánku
není vychvalovat HB9CV, ale použít ji jako mìøítko mezi
dobrými a špatnými anténami. Chtìl jsem varovat pøed
neuváženì vyhozenými penìzi s výsledkem, že se za
hodnì penìz získá málo muziky. Mìlo by to být opaènì!

Majitelé stožárù vyšších než 25 m budou považovat
èas k pøeètení toto èlánku za ztracený, ale tìch moc
není.

Milan Prokop, OK2PP, etis@infos.cz

f [MHz] 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
Z [Ω] 45 48 50 51 52 54 55
ϕ [°] +15 +5 0 -5 -10 -12 -15

f [MHz] 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
Z [Ω] 50 300 2000 300 50 10 10
ϕ [°] +90 +30 0 -30 -90 -90 -90



Radioamatér 2/200226

Technika
Soukromá inzerce
Prodám lineární PA na 144 MHz, in 6W - out 100 W.
Osazen V-MOSem DV 28120 V, nap. 30 V, VOX i PTT. Tel.:
0723/643 991.

Prodám TRX FT 736 vèetnì  modulu 1296MHz a sí•ového
zdroje 220V za cenu 40000,-Kè. Dále prodám 2ks elektronek
GI 70B za cenu 300,-Kè/ks.Telefon 0652/711784 veèer.

Za symbolickou cenu prodám kompletní roèníky AR 77-
AR 89 øada A a Kottek:Ès. rozhlasové a televizní pøijímaèe I+II.
Tel: 02-83871044 veèer.

Prodám základní èást rotátoru - motor 14-24V s pøevody,
vhodný pro menší antény (1000). Lanový výsuvný stožár -
magirus 7,5m s nástavcem 8,5 m vèetnì podstavce pro polní
upevnìní (2000). CB transceiver ALLMAT 93 40 kan. 2xant. a
nabíjeè (1300). Vše velmi dobrý stav. Tel. 0607 639870.

Prodám Kenwood 707E dual. b. 5-50 W za 11.500 Kè;
ruèka ALINCO DJg5E dual. b. 9.900 Kè; paket modem 1k6 a
9k7 za 1.100 Kè, vše 100%, krabice, návody, èes. manuál.
Tel.:0649/217 147, mob. 0603 709 707.

Koupím duralové trubky prùm. 60 mm, síla stìny 2,5-3
mm, délka 3-6 m. Prosím radioamatéra z OK1, který mi
nabízel 4 kusy 3 m dlouhých trubek, aby se ozval znovu. Tel.
0631/331605 veèer.

Prodám tranzistory pro PA 2m: KT922A-5 W, 28 V (60),
KT922D-30 W, 28 V (90). I vìtší množství. Tel. veèer
019/7241076.

Prodám KENWOOD TR 751E ALLMOD 144 MHz FM, LSB,
USB, SSB, 5/25 W, poøizovací cena 23 000 Kè, nyní 20 000
Kè. Pouze 8 mìs. v provozu. Pøi rychlém jednání sleva možná.
Kontakt: Tel. 0166/595128, 0608 510913. E-mail
very@mybox.cz

Koupím do vlastní sbírky tyto inkuranty R399A, R173,
RM33, ruský RX Kalina,, ruský pøijímaè Dnìpr rozsah (470 -
10000 MHz) nìmecké FU.H.E b, c, d, e, f (cena za kus 7000
Kè) 100 W. S., 30 W. S., 80 W. S. (nabízím 8000 Kè za kus).
5 W. Sa (6000 Kè), LWEa (5000 Kè) a další. Platím v hotovosti
jen za pùvodní nepøedìlané inkuranty. Vladimír Hotmar
OK1FLK, Podìbradova 704, P.O. BOX 56, 357 35  Chodov.

Koupím GDO do min. 200 MHz nejradìji tranzistorové;
pamì•. klíè 5 až 6 pamìtí i bez manipulátoru; TCVR M160B -
novìjší neupravený typ; nový rotátor pro VKV anténu; 4 ks
Helix filtry pro 432 MHz (TOKO RCL 2326 a pod.) na trans-
vertor z PE-AR 6/1999 - nutnì! 20 cm vlnovodu R 100 s
pøírubou na 10 GHz. Al. Chlubný, Arbesova 9, 638 00  Brno,
tel.: 05/45223751.

Prodám FM VHF/UHF TCVR ICOM IC207H (PR 9k6, 1k2)
vè. pøíslušenství (15 800 Kè)+ FM TCVR 144-146 MHz R2FH
+ RMH2 („briketa + PA 18 W) vè. tech. dokumentace - výrobek
RACOM a.s. Nové Mìsto na Moravì (4 600 Kè); novou KV
anténu Fritzel FD3 - balun 1:6 (1 250 Kè); 3 ks dural. trubky
prùm. 45x3 mm délky 3,2 m - 258 Kè/kg - osobní odvoz; ant.
pøedzesilovaè s automat. pøepínáním HF voxem (ukonèen
koaxy) 145 nebo 432 MHz, osazen BF 960 dle RZ4/1983 (350
Kè); ant. pøedzesilovaè 145 nebo 432 MHz osazen BFG 65 dle
RŽ SZR è. 1/1999 ukonèen BNC (250 Kè); zvuková karta nová
ESS 1869 (480 Kè); RZ roè. 1970-1991 (celek 520 Kè); BFQ
68-4,5 W/4 GHz (460 Kè); BFQ 136-9 W/4GHz (550 Kè); xtaly
136 MHz na transvertor 2,3 GHz (120 Kè); KV TCVR ICOM IC
738AT (+event. filtry FL 100, FL 52A a ext. repro SP-21) - A+N
manuály - 100% stav (cena dohodou); zdroj 13,8 V / 20 A -
mìøení, ochrany (2000 Kè). Al. Chlubný, Arbesova 9, 638 00
Brno, tel.: 05/45223751.

Koupím TRX nebo TX 1,8-3,5-7-10 MHz do 50 W. Tel.:
02/7277 3766.

Koupím èasopisy AMA r. 93, OK QRP INFO è. 1-12, CLC-
INFO, VRK r. 94-96, RZ r. 91, Radiožurnál (SR) 1993-97.
Stanislav Vacek, Støekovská 1344, 182 00  Praha 8.

Prodám CW TRX pro 3,5-7-10,1 MHz s DGS - viz
Radioamatér è. 1 a 2, 1500 Kè, samostatnou DGS 350 Kè,
elmech. SSB filtr 500 kHz s Xtalem nosné plus sadu Xtalù pro
UV3DI-vcelku 350 Kè. Tel. 0187 594460.

Bylo také uvedeno, že „ … MOSFETy vyžadují jen
napì•ové buzení a nikoli výkon, vstupní signál se ale
pøivádí na jejich velkou kapacitu gate-source (pro
IRF610 140 pF). Pokud je k dispozici dostateèný budící
výkon, pak pomáhá odpor zapojený para-
lelnì k této kapacitì, který rovnìž omezu-
je tendenci ke kmitání, zpùsobenou
kapacitou drain-gate - 35 pF.“

Tyto MOSFETy použil úspìšnì DJ9FG
v transvertoru 28/50 MHz. Na obr. 1 a 2
jsou jeho obvody reprodukovány.
Pøedpokládám, že pro zájemce o využití
tìchto prvkù na 50 MHz bude užiteèné
prostudovat originální pramen [1],
protože MOSFET se snadno rázem znièí,
pokud zesilovaè mohutnì kmitá.

Podle specifikací má IRF610 maximál-
ní napájecí napìtí 200 V a maximální
proud drainu 3,3 A, ale v uvedených
lineárních vf aplikacích jej mùžeme napá-
jet jen ze zdroje 35 - 50 V s odbìrem 1 A,
s oddìleným zdrojem kladného pøedpìtí
gate kolem 12 V. Úèinnost závisí na napìtí
drainu, s jedním IRF610 mùže být až
50 %, se dvìma IRF610 v push-pullu až
66 % (s napájením 50 V, 1,5 - 2 A).
Detailní informace o funkci tìchto zesilo-
vaèù, návrh desky plošných spojù atd.
uvádí DJ9FG [1], ale snad i tato struèná
informace dovolí dalším experimentá-
torùm pokraèovat, napø. na experimentál-
ním zesilovaèi PA0KSB [3] (obr. 3).
Možná, že bude ještì užiteèné ocitovat
poznámky G4LQI k jeho experimentální-
mu obvodu: „Pøi buzení 0,2 - 0,3 W byl
výstupní výkon 16 W. Pøi dvoutónovém
vstupním signálu byla úroveò zkreslení 3.
øádu 24 dB pod úrovní základních složek,
což sice není oslòující, ale rovnìž ne špat-
né. Pøi menší úrovni buzení se tento odst-
up zlepšuje. … Nevýhodou jednoèinného
uspoøádání je, že sudé harmonické nejsou
potlaèeny. Druhá harmonická z 50 MHz
mùže spadnout do pásma FM rozhlasu 88
- 108 MHz, takže by místo výstupní sekce
π-èlánku ve funkci dolní propusti bylo
vhodné použít další filtr - dolní propust.“.
Následný vývoj (DJ9FG) potvrdil tyto
závìry. Tyto levné zesilovaèe mohou být
zøejmì vhodnou aplikací napø. v zesilo-
vaèích pro QRP transceivery nebo v trans-
vertorech pro 50 MHz.

Podle RadCom, July 2000
pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU

skachaj@centrum.cz

Literatura:
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Lineární zesilovaèe pro 50 MHz s V-MOSFETy
Rolf-Dieter Mergner, DJ9FG, popsal v [1] využití V-MOSFETù (HEXFETù) v jednoèinných nebo
push-pullových lineárních zesilovaèích pro pásmo 50 MHz, schopných pøi napájecím napìtí 50 V
dodat vf výkon až 25 W (jednoèinné uspoøádání) nebo 50 W (push-pull). Použité V-MOSFETy
IRF610 jsou levné a jsou urèeny pro spínané napájecí zdroje. Jejich velmi velké vnitøní kapacity
mohou vést k názoru, že tyto prvky jsou vhodnìjší spíše pro 136 kHz, než pro 50 MHz. Informace z
[2, 3, 4] ale ukazují, že IRF610 lze s úspìchem použít i v lineárních zesilovaèích pro 50 MHz, kdy
lze pøi buzení 0,2 - 0,3 W získat cca 16 W výkonu, na 28 MHz pak cca 35 W (pøi pokusech byl ale
vzhledem k omezené velikosti chladièe MOSFET rychle pøíliš horký).

Obr. 1. Lineární zesilovaè 50 MHz s V-MOSFETem IRF610. Vyvinul DJ9FG, pøi
buzení 1 W a napájení 50 V poskytuje až 25 W vf výkonu. C1 - 68/63 V, C2, C9,
C11 - 10k/63 V, C3, C7 10k/100 V, C4 - 82/100 V, C5 - 100/100 V, C6 - 47/100 V,
C8 - 100k/100 V n. elektrolyt menší než 20m/100 V, C10 - 100k/63 V. R1 - 68/1 W
(kovová vrstva), R2 - 10k, R3 - 1k trimr, R4 - 1k8, R5 - 680, ZD1 - 3,9 - 4,7 V, TR1
- IRF610, L1 - 4 z., prùmìr 8 mm, délka 10 mm, 0,6-0,8 mm Cu, L2 - 4 z., prùmìr
8 mm, délka 10 mm, 1,0 mm Cu, L3 - 4 z., prùmìr 8 mm, délka 5 mm, 1,0 mm Cu,
L4 - 5 z., prùmìr 9 mm, délka 5 mm, 1 mm Cu, Tl - 0,5-1 mH, vf tlumivka, 10 - 20
z. 0,5 mm Cu, navinuto na odporu.

Obr. 2. Lineární zesilovaè 50 MHz DJ9FG, verze push-pull, výstupní výkon až 50 W.
C1 - 150/63 V, C2 - 5-90 trimr, C3a, C3b, C9a, C9b, C10, C13 - 10k/63 V, C4 -
68/500 V, velký proud, C5 - 100/100 V, C6 - 68/100 V, C7 - 10k/100 V, C8 -
100k/100 V, C11a, C11b - 4k7 SMD, C12 - 100k/63 V. R1a, R1b - 68/1 W (kovová
vrstva), R2a, R2b - 47k, R3a, R3b - 1R/1 W (kovová vrstva), R4 - 680, R5 - 1k trimr,
R6 - 1k8, ZD1 3,9 - 4,7 V/0,5 W, D2 - Si dioda 100 V, 1 A (napø. 1N5401, BY251),
L1 - 5 z., prùmìr 10 mm, délka 25 mm, 1,5 mm Cu, L2 - 3 z., prùmìr 10 mm, délka
25 mm, 1 mm Cu, L3 - 4 z., prùmìr 8 mm, délka 8 mm, 1 mm Cu, L4 - 4 z., prùmìr
8 mm, délka 10 mm, 1 mm Cu, Tl - 0,5 mH, vf tlumivka, 10 - 20 z., 0,5 mm Cu, na-
vinuto na odporu, T1 - 3x3 z., prùmìr 12 mm, trifilárnì 3x 15 cm 0,4 mm Cu.

Obr. 3. Prototyp levného lineárního zesilovaèe 50 MHz PA0KSB podle [2], schopného
dodat 16 W vf výkonu pøi buzení menším než 300 mW.



V provozu na vyšších KV pásmech (20/15/10 m) je
možno rychle zjistit, že vìtšina stanic je vybavena napø.
tribanderem nebo jinou smìrovkou, na pásmu 40 m je
ale situace jiná. První dojem pøi poslechu v tomto
pásmu mùže odradit spoustu zájemcù: Pásmo je úzké -
u nás jen 100 kHz, CW provoz se odehrává na prvních
30 kHz a DX stanice jsou výhradnì v segmentu prvních
15 kHz. V pásmu pracují i jiné služby a kmitoètovì
blízko je KV AM rozhlasové pásmo s množstvím silných
stanic, pøíjem v pásmu 7 MHz je proto „prubíøským
kamenem“ pro mnoho pøijímaèù.

Pro spojení asi do 2000 km je pásmo použitelné
témìø celý den. Na delší vzdálenosti se brzy ráno otvíra-
jí podmínky šíøení do smìrù na východní pobøeží USA a
tìsnì pøed východem Slunce pak smìry na západní
pobøeží (W6) a LP na ZL. Již brzy odpoledne mùžeme
pracovat s JA stanicemi a LP na W6, pozdìji pak na
VK/ZL.

A tak základním pøedpokladem, který nám zde umožní
slyšet v šumu a rušení DXové stanice, je kromì kvalit-
ního pøijímaèe a zkušeností operátora pøedevším dobrá
anténa. Použití smìrové antény se projevuje mimoøádnì
pøíznivì - kromì vìtší úrovnì našich signálù u proti-
stanice je podstatný zejména smìrový pøíjem.
Popisovaná jednoduchá smìrovka vám na tomto pásmu
otevøe zcela nový svìt a pomùže vytvoøit z tohoto
hrozného pásma pásmo kouzelné.

V tomto prvním konstrukènì zamìøeném dílu seriálu
se budeme vìnovat podrobnìjšímu popisu, konkrétní
realizaci a zkušenostem z využívání jedné z dvouele-
mentových smìrových antén, pøehlednì uvedených
v prvním dílu seriálu. Jedná se o tzv. REC-Beam
(Rectangular = obdélník), známý také jako Moxonùv
obdélník, jejíž princip byl v poslední dobì publikován
Les Moxonem, G6XN a L.B.Cebikem, W4RNL [2, 4, 5,
7, 12-15]. Pro pásmo 7 MHz lze anténu realizovat jako
pevnì smìrovanou; nemusí být tedy samonosná a lze ji
snadno zkonstruovat ze zavìšených drátových prvkù.
Geometrické uspoøádání je uvedeno na obr. 1.

Mezi základní charakteristiky tohoto uspoøádání
dvouelementové smìrové antény patøí, že oba prvky
antény jsou rozmìrovì zcela shodné - délka každého
z nich je λ/2 - a geometricky soumìrné. Rozdílné funkce
každého z obou prvkù (záøiè x reflektor) a tedy i výsled-
né smìrovosti - vyzaøovacího diagramu s výrazným
maximem pouze v jednom smìru, je dosahován elek-
trickým prodloužením jednoho z prvkù (tedy reflektoru)
otevøeným koaxiálním vedením, pøedstavujícím pro daný
kmitoèet potøebnou indukènost. Prvky nejsou pøímé, ale
jejich konce jsou zahnuty „dovnitø“ antény; to pak
pøináší v porovnání s klasickou dvouelementovou anté-
nou typu Yagi podstatnou redukci obrysových rozmìrù.
Geometrie vychází v zásadì z uspoøádání U-beamu (viz
[1]) s mírnì upravenými rozmìry kvùli optimalizaci pro
nejlepší pøizpùsobení. Napì•ová i proudová vazba mezi
rùznými èástmi obou prvkù vede nakonec k pøíznivým
elektrickým parametrùm - optimalizací rozmìrù takto
uspoøádané antény bylo dosaženo toho, že impedance
na svorkách Z1, resp. Z2 má èistì reálnou hodnotu,
pohybující se v okolí 50 Ω.

Princip funkce antény

Na obr. 2 je zjednodušenì znázornìn princip antény a
pøipojených vedení [5, 12, 15] i elektrické hodnoty,
zmìøené na popisované realizované anténì.

Funkce vyplývá z obr. 2a a 2b: Samotná anténa
(bez pøipojeného vedení L1) vykazuje na svorkách
X1 impedanci Za = (70 + j31) Ω; napájecí vedení
L1 o elektrické délce 0,38 λ kompenzuje induktivní
charakter antény a transformuje impedanci antény
na reálnou hodnotu Rs = 50 Ω. Rozpojené vedení
L2 od støedu druhého dipólu, provedením zcela
shodné s napájecím vedením L1, má elektrickou
délku také 0,38 λ a pøedstavuje pro kmitoèet 7,05
MHz indukènost, která prodlužuje elektrickou
délku prvku - ten se pak chová jako reflektor a celý
systém je nastaven tak, že anténa vykazuje velký
F/B pomìr. Více nalezneme v pramenech [12, 15].

Pouhým pøepnutím napájení mezi kabely L1 a L2
zmìníme smìr vyzaøování o 180° (viz dále).

Aby bylo dosaženo potøebné kompenzace, je tøeba
použít kabel s impedancí 75 Ω. Úspìch pøípadných
experimentù s jiným vedením je bez pøedchozího mode-
lování velmi nejistý; jako pomùcka k urèení délky vedení
mùže dobøe pomocí tøeba program podle [17]. Pro jeho
použití musíme nejdøíve znát skuteèné hodnoty Ra a Xa
v bodech X1 u konkrétní antény, instalované v urèité
výšce a okolí. Jejich mìøení uskuteèníme tak, že jako
vedení L1 pøipojíme k bodu X1 koaxiální kabel dlouhý
λ/2, který nám budou v této fázi sloužit jako opakovaè
impedance. Po vytažení antény do provozní výšky
mùžeme na konci tohoto kabelu mìøit analyzátorem
impedanci, odpovídající hodnotì pøímo v bodu X1. Po
analýze soustavy pak kabel dole zkrátíme na vhodnou
délku 0,38-0,4 λ a použijeme ho jako napájecí vedení.

Samotné prvky antény jsou geometricky zcela symet-
rické a v ideálním pøípadì by anténa mìla být rovnìž
symetricky napájena. Obecnì se nesoumìrné napájené
mùže projevit zmìnou teoretického vyzaøovacího diagra-
mu a vf proudy, tekoucími po plášti koaxiálního kabelu
a zvìtšenými ztrátami; dùsledkem mùže být napø. TVI.
K tomu došlo i pøi lákavì rychlé stavbì této antény.
Následnì pak byly pøipojeny symetrizaèní obvody.

Byl použit zajímavý balun podle AA2NN [12], který
využívá kapacity a indukènosti koaxiálního kabelu a má
oproti ètvrtvlnné délce standardního balunu fyzickou
délku jen 2,16 m (opìt pøi použití kabelu VCCD 75-5,6-
9,4 s K = 0,765). Provedení balunu je na obr. 6a, více
podrobností naleznete v samostatném èlánku v tomto
èísle RA. Lze ale použít jakýkoliv symetrizátor s transfor-
maèním pomìrem 1:1, nesmíme jen zapomenout na to,
že je tøeba dodržet celkovou elektrickou délku balunu +

napájeèe 0,38 λ (zapoèítat zkracovací èinitel kabelu!).
Anténu je vhodné vyrobit nejdøíve bez symetrizace a zamìøit
se na ni až v dalším kole, když máme jistotu, že je anténa
funkèní. Postupujte s rozvahou, nesprávnì navržený a
provedený balun mùže vlastnosti antény znehodnotit.

Úplná soumìrnost antény umožòuje snadno mìnit
smìr vyzaøování o 180° pouhou zámìnou pøipojení
kabelù L1 a L2 k zaøízení. Pro nižší pásma, kde anténa
není nebo z konstrukèních dùvodù nemùže být otoèná,
lze tak získat možnost alespoò v urèitém rozsahu
ovlivòovat smìrovost vyzaøování. Pokud bude anténa ve
své stabilní instalaci vhodnì orientována (východ -
západ), mùžeme tak bez podstatnìjšího omezení pokrýt
smìry, které jsou z hlediska DX komunikace nejzají-
mavìjší. A pokud je anténa umístìna tak, že kabel
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Magické dvouelementové smìrové antény 
pro KV - 2.
REC - Beam pro 7 MHz

Obr. 1.Pùdorys geometrického  uspoøádání dvouprvkové smìrovky typu REC-BEAM s rozmìry pro pásmo 7 MHz. Konstrukèní detaily jsou
uvedeny níže.
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Obr. 2 Princip funkce antény



dlouhý 3/8 λ nedosáhne až k zaøízení, mùžeme kabely
jednoduše pøepínat napø. pomocí relé se dvìma pøepí-
nacími kontakty, umístìného v samostatném boxu. Staèí
i malé relé, napø. typu RP, s kterým na malé impedanci
mùžeme pøepínat výkon i 500 wattù. Z hlediska
bezpeènosti se obvykle používá ovládací napìtí do 50 V.
Od relé vede k zaøízení už jen jeden libovolnì dlouhý
kabel s impedanci 50 Ω - viz obr. 3.

U antény je pøíznivé i to, že s kmitoètem se její elek-
trické vlastnosti mìní jen málo, takže pro pásmo 7 MHz
je anténa „širokopásmová“ ve zcela dostateèné míøe a
není nutné se zabývat dolaïováním pro práci v celém
pásmu (viz konkrétní zmìøené hodnoty - obr. 6).

Modelování antény

Pro popisované uspoøádání byly provedeny modelové
výpoèty pomocí programu Yagi Optimizer (Brian
Beezley, K6STI) a EZNEC 3.0 (Roy Lewallen, W7EL).
Výška antény pøi modelování byla zvolena 15 m, prùmìr
vodièù 1,5 mm, vodivost zemì 5 mS/m. Podle progra-
mu EZNEC 3.0 vyšla impedance na svorkách Z1 nebo
Z2 (53,2 + j2,6) Ω, PSV =1,08, Total Losses 0,31 dB,
pøièemž Wire Loss = 5,5 % a Load Loss = 1,4 %.
Celková vypoètená úèinnost vyšla 93,1 %, zisk pro ver-
tikální úhel 28° je 8,83 dBi a F/B pomìr 21,5 dB.
Maximální zisk èiní 9,18 dBi pro vertikální úhel 36°,
šíøka svazku v horizontální rovinì pro pokles o 3 dB je
83°. Nìkteré výsledky modelování jsou graficky zná-
zornìny v obr. 4.

Vyzaøovací diagram v horizontální rovinì má prùbìh
zhruba odpovídající vyzaøování dvouelementové yagi
antény se ziskem v pøedním smìru cca 4,4 dBd a neob-
vykle vysoký pøedozadním pomìr 24 až 30 dB. Rozptyl
v udávaných hodnotách lze vysvìtlit tím, že tvar diagra-
mu mùže znaènì záviset na poloze roviny, do které
„laloky“ diagramu promítáme a podle tohoto úhlu se
mùže mìnit i prùbìh vyzaøování v pøedním a zadním
smìru. U rùzných publikovaných diagramù se na tuto
„malièkost“ neupozoròuje a výsledkem jsou na první
pohled nevysvìtlitelné rozpory. Pro názornost je tato
situace oznaèena v obr. 4 šipkami. Ještì vìtší vliv na
vyzaøovací diagram má výška antény nad povrchem.
Uvažujeme zde o umístìní antény alespoò λ/4 nad
elektricky pøimìøenì dobrou zemí, kdy má vyzaøovací
diagram ve vertikální rovinì pro spojení dostateènì
vhodný prùbìh.

Konstrukce a stavba antény

REC- Beam pro pásmo 7 MHz byl postaven jako drá-
tová anténa, skládající se ze dvou dipólù; celek byl vy-
pnut ve vodorovné rovinì závìsy upevnìnými na vhod-
ných podpìrách. Základní rozmìry tohoto provedení
antény jsou uvedeny v obr. 1. Oba prvky jsou pøesnì
stejnì dlouhé 2 x 9,8 m; jsou zhotoveny z izolovaného
pocínovaného lanka o prùøezu 1,5 mm2.

Pro realizaci a dobrou funkci antény je dùležité
splnit následující pøedpoklady:
- anténu natáhnout ve výšce vìtší než 10 m nad

zemí,
- mít možnost uchycení a natažení antény v rozích

s rozestupem 6 m a
- pro natažení antény mít k dispozici prostor (pùdo-

rysnì) vìtší než 6 x 14 m.
Vlastní realizace antény jen pak jen otázkou

potøebného drátu, izolátorù a koaxiálního kabelu a lze
ji zvládnout bìhem jednoho víkendu. Pøíklad realizo-
vaného upevnìní antény je na obr. 3.

Nejprve je tøeba zvážit, kde bude anténa umístìna,
v jakých bodech a pøípadnì s pomocí jakých podpìr
apod. bude uchycena a kam vyjdou konce koaxiálních
kabelù, resp. zda a jak bude provedeno pøepínání.
U koaxiálního kabelu zmìøíme jeho èinitel zkrácení a
vypoèteme si, jaké fyzické délky kabelu budou pøicházet
v úvahu. Je tøeba poèítat s tím, že oba koaxiální kabely
by se k sobì mìly pøibližovat až na konci, smìrem
k TRX; k sobì je ani nebandážujeme. Od dipólù musí

volnì viset dolù s maximálními odstupy. Spoleèné
zabandážování koncù kabelù smìrem k hamovnì asi
v délce 5 metrù bude znamenat, že anténa nebude fun-
govat. Pokud konce kabelù vyjdou až do hamovny,
mùžeme je pøepínat pøepínaèem pøímo tam, vhodné je
ale pøepínání v obou pólech. Pokud místo pøepínání
vyjde mimo hamovnu, vyøešíme pøepínání relátkem,
umístìným ve vhodném krytu, a pøívod dále vedeme
k TRXu kabelem 50 Ω libovolné délky. Konkrétním

pomìrùm mùže vyhovovat i použití delších vedení
L1, L2 - z hlediska chování vedení vyhovoví i délka
(0,38 + 0,5 = 0,88)*λ. V takovém pøípadì by ale bylo
tøeba vedení promìøit a pøípadnì nastavit jeho délku
tak, aby vykonávalo shodnou funkci, jako v pùvod-
ním zapojení.

Pro vlastní anténu si pøipravíme 2 støedové díly
podle obr. 5a. Vhodným izolaèním materiálem je
sklotextit, cuprextit, texgumoid, ale i døevo. Dùležité
jsou dva otvory na každé stranì, které umožòují
provléknutí vodièù a samozatahovací funkci. Je také
nutné vhodnou pøíchytkou dobøe upevnit koaxiální
kabel. Nezapomeòte konce koaxiálních kabelù vhod-
nì zaizolovat proti vniknutí vody a vlhkosti. Pokud
máme dobrou samovulkanizaèní lepící pásku, lze
zhotovit kvalitní kabelovou koncovku. V žádném pøí-
padì nelze pøipojit kabel bez ochrany jeho zakonèení,
jinak nám vydrží snad jen do pøíštího kontestu.

Podobnì zhotovíme 4 jednodušší „rohové“ izolá-
tory - pøíklad øešení viz obr. 5b - a  pøipravíme napí-
nací lanka. Použijeme nevodivou šòùru o prùmìru
2 mm (napø. textilní lana Ropes typu PP, PES, Pa,
POLYS z nabídky Lanexu Bolatice [19], jsou neu-
vìøitelnì pevná a málo nasakují vodou); mùžeme ale
použít i klasickou silonovou šòùru. Fixní polohu
vodièe zajistíme proti posunu bandáží z lanka - to je
velmi dùležité, protože jinak se mohou mìnit rozteèe
mezi obìma dipóly. Mezeru mezi konci dipólù
vymezíme délkou nevodivé šòùry, spojující oba
konce (obr. 5c).
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Obr. 3. Pøepínání smìru vyzaøování. L1, L2 - shodná vedení 75 W o délce 0,38 l. L1 - v uvedené poloze pøepínaèe vedení napájecí, trans-
formaèní a kompenzaèní. L2 - vedení pøepínaèem nepøipojené, otevøené, elektricky prodlužující reflektor. Pøepnutím zamìníme funkci
vedení L1 a L2 a zmìníme smìr vyzaøování o 180°. V pravé èásti obrázku je pøíklad umístìní a upevnìní antény.

Obr. 4. Vyzaøovací diagramy antény; šipkami jsou vyznaèena minima. 
Levý diagram odpovídá elevaci 28°.

Obr. 5. Pøíklad provedení støedových izolátorù a upevòovacích úchytù. U
antény bez symetrizace bude na nosné destièce upevnìn jen jeden kabel
dlouhý 12,6 m, pøipojený na oba vodièe dipólu (obr. a). Obr. b znázoròuje
rohové izolátory, obr. c provedení závìsu mezi konci obou dipólù.



Pro vlastní vypnutí antény potøebujeme upevnit její 4
rohy. Pokud jsou upevòovací body k dispozici v daném
rozestupu a ve správné výšce, máme vyhráno. Zde
mohou být ve výhodì „panelákoví“ amatéøi. Pøíklad
konkrétního øešení je na obr. 3. Vrchol støechy je 13 m
nad terénem. Vertikální stožár vysoký 6 metrù tvoøí Al
trubka o prùmìru 60 mm, na ní je upevnìno ráhno z Al
trubky 50 mm o délce 6 m. Ráhno nám tak poskytuje dva
upevòovací body ve výšce 18 m. Odlehlé konce antén-
ního systému jsou uvázány na vrcholy nejvyšších
stromù v zahradì pomocí nevodivé šòùry o prùmìru
3,5 mm.

Pøi stavbì postupujeme tak, že dva rohy antény pevnì
uvážeme lanky asi 1 m dlouhými na konce sklopeného
ráhna. Pak ráhno i se stožárem vztyèíme a upevníme
k nìjakému pevnému držáku, napø. pomocí tømenù tvaru
U. Tuto práci je vhodné provádìt ve dvou osobách - pro
jednoho je to na hranicí fyzických možností i za bezvìtøí.

Jeden konec anténní soustavy máme tedy zavìšen na
stranì domu. Další konce jsou uvázány na dlouhé šòùøe,
která je již buï v kladièkách na stromì nebo jen mezi
vìtvemi. Potom delším koncem ze zemì postupnì
vytahujeme anténu do prostoru a dbáme na to, aby oba
dipóly byly nataženy vhodnì. Visící koaxiální kabely
musí volnì viset dolù s maximálními odstupy.

V této chvíli je anténa ve výšce vìtší než λ/4, to je
10 m pro pásmo 40 m - š•astnìjší budou mít výšku 15
až 25 m a budou se moci tìšit na pøimìøenì lepší
výsledky. Pokud je TRX v hamovnì v pøízemí a hned
u okna, možná vyjde délka 12,5 m koaxu až k pøepínaèi.
Pøi pokusném zkoušení byl použit pøepínaè FS 201 od
firmy WiMo, pøepínající jen vnitøní vodiè kabelu. Anténu
mùžeme pøedbìžnì vyzkoušet na pøíjem - u stanic, které
jsou dále než 3000 km bychom pøi pøepnutí mìli zjistit
rozdíl 2-3 S.

Když je anténa natažena a na pøíjem nìjak pracuje,
vèetnì rozdílu v signálu pøi pøepínání smìru, je vhodné
zjistit její výsledné elektrické parametry. Zkušeným
radioamatérùm využívajícím nìjaký analyzátor není tøeba
radit, ménì vybavené uklidníme konstatováním, že i
mìøení pomocí PSV-metru je zcela dostaèující.
Potøebujeme k tomu ale odblokovaný TRX, abychom
mohli mìøit v rozsahu 6,5 až 7,5 MHz. Promìøování
provedeme postupnì na svorkách Z1 a Z2 obou kabelù
podle obr. 2 . Pokud je mezi pøepínaèem a trans-
ceiverem ještì další kabel 50 W, mìøíme i na jeho konci
pøímo u svorek TRX. Je-li vše v poøádku, mìly by být
hodnoty shodné.

Namìøené hodnoty vyneseme do grafù a porovnáme
je s obr. 6. V této fázi nás nemusí pøíliš zajímat mini-
mální hodnota PSV, ale závislost PSV na kmitoètu a
poloha minima. Tak poznáme, zda je anténa naladìná
v pásmu. Pokud bude anténa pod pásmem,
dipóly zkrátíme a naopak. Dùležité je zkraco-
vat nebo prodlužovat zásadnì symetricky, a
to v místì napájení koaxiálním kabelem,
abychom zachovali stálý rozestup dipólù
(6,00 m) i vzdálenost mezi zalomenými
konci dipólu (40 cm).

Pokud jsme peèlivì pracovali a okolí
antény nezpùsobilo její rozladìní,
dostaneme nakonec impedanèní závislost
na kmitoètu podle obr. 6, PSV bude v celém
pásmu 40 m menší než 1,3. Byly zmìøeny i
hodnoty reaktance: pro kmitoèet 6953 kHz
èinil prùmìr z nìkolika mìøení 19 Ω, pro
7026 kHz 12 Ω, pro 7034 kHz 9 Ω, pro

7064 kHz 14 Ω a pro 7161 kHz 24 Ω. Anténa se proto
jeví vcelku jako reálná zátìž, což je velmi dùležité.
Zmìøené hodnoty dobøe odpovídají hodnotám
vypoèteným.

Zde by mohl celý popis skonèit. Anténa má pøíznivý
PSV a na poslech vykazuje znaèné rozdíly pro DX stan-
ice pøi pøepnutí smìru o 180°. Naladíme TRX do
blízkosti kmitoètu 7040 kHz a posloucháme, jaké DX
stanice volá YO2DLQ. Když umožní udìlat DX spojení i
EU stanicím a slyšíme napø. JA nebo ZL stanice,
zavoláme. A pokud s výkonem 100 W dostaneme report
56-57, je anténa funkèní.

Další poznámky: Vzájemná vzdálenost dvou prvkù má
znaèný vliv na zisk, èinitel zpìtného záøení, èinitel sto-
jatých vln, vyzaøovací odpor a šíøku pásma. Naladíme-li
oba dipóly tak, že se jeden chová jako reflektor a druhý
jako záøiè, dostaneme jednosmìrné vyzaøování. Nejvìtší
zisk i zpìtné vyzaøování je pøi vzdálenosti støedových
èástí obou prvkù okolo 0,14-0,15 λ. Pøi této vzdálenos-
ti se jedná o zvláštní pøípad naladìní dvouelementového
beamu, kdy reaktance antény má malou hodnotu a rezis-
tance je pøíznivá pro napájení koaxiálním kabelem .

Prodlužovací otevøené vedení bylo experimentálnì
zkracováno nebo prodlužováno cca o 0,5 m bez
nìjakých katastrofických následkù na funkci antény -
zmìny elektrických hodnot zaznamenaly jen mìøící
pøístroje. Mnohem dùležitìjší než pøesná délka transfor-
maèního vedení je vzdálenost obou dipólù a jejich vzá-
jemná poloha. Tyto geometrické pomìry urèují fázi a
velikost proudù v obou dipólech a tím vytváøejí pøed-
poklady pro vznik jednosmìrného vyzaøování. Výsledné
vlastnosti jsou vhodné pro DX provoz, ale i pro „evrop-
ský“ provoz a místní spojení. Pro EU provoz potøebu-
jeme anténu s vyzaøovacím úhlem okolo 50-70°. A
právì naše anténa má i pro tyto situace ještì stále zisk
0,2 až 1 dBd (oproti dipólu typu invertované V ve stejné
výšce). Další dipól tedy nepotøebujeme.

V èem spoèívá atraktivnost této antény? Nehledejme
ji v super elektrických parametrech, v zisku a F/B
pomìru. Síla této antény je v její realizovatelnosti a
v tom, že umožòuje uskuteènit DXová spojení v pásmu
7 MHz. S dipólovou anténou ve výšce 15 m nad terénem
a se 100 W výkonu velmi tìžko uskuteèníme QSO se
stanicemi z JA nebo W6, s popisovanou anténou je
pravdìpodobnost mnohonásobnì vìtší.

Mezi její výhody patøí:

+ Velmi nízké realizaèní náklady v porovnání na pøíklad
s HB9CV

+ Funkènost a jistá elegance (anténa navíc není pøíliš
nápadná)

+ Velmi dobré elektrické parametry

+ Realizovatelnost bìhem jednoho víkendu
+ Anténa otvírá DX svìt, který je s dipólem zcela „pod

poklièkou“
+ Je nezajímavá pro sbìratele barevných kovù a

sbìratele vùbec.

Anténa má samozøejmì i urèité nevýhody:

- Možnost volit jen ze dvou smìrù maximálního vyza-
øování

- Nutnost 4 úchytných bodù
- Pozemek alespoò 15 m dlouhý
- Volný prostor okolo antény

Pokud si chceme této antény opravdu užít, umístíme
ji do výšky 0,5 lambda, tj. 20 m nad zemí. Ze zkušenos-
tí lze tvrdit, že není zvláštností, když na dvouelementový
beam slyšíme signály stanice 56-57 (tj. alespoò 3-6 dB
nad šumem), zatímco na invertované V není po stanici
ani stopa. I ve spojeních se stanicemi DL, SM, EA jsou
reporty vždy 59+.

Pásmo 40 m je pro rùzné experimenty ideální. Je
pøíliš krátké pro LBDXing (160, 80 m) a pøíliš dlouhé pro
SBDXing (20/15/10 m), je ale pomìrnì stabilní a posky-
tuje možnost práce po celý den. Bez dobré antény je to
ale trápení a efektivnost takového snažení je velmi malá.
Øíká se, že i transceiver FT 1000 MP nebo Mark V je
k nièemu, když není dobrá anténa. A dobrých antén je
nataženo málo a ještì ménì popsáno. Pokud na 40 m
používáte nìjaký drát, ponechejte jej natažený jako refe-
renèní anténu. Mnoho veèerù zkoušejte a porovnávejte a
tu starou anténu ustøihnìte až tehdy, když ji nová anténa
skuteènì zøetelnì pøedèí.

Popsaná anténa není pravá Moxonka - kvùli
jednoduché obsluze a snadné stavbì obsahuje kon-
strukce nìkolik kompromisù. Pravá „Moxon Rectangle“
bude popsána pozdìji. Mnoho podrobnìjších informací
a popisù lze nalézt v [5, 7, 15], informace k možnosti
nákupu literatury viz [18].

To vše jsou dùvody, proè tuto anténu zaøadit mezi
dobré antény, které se chovají tajemnì a úžasnì a které
mají lidé i rádi. Pøitom k její realizaci staèí velmi málo.

Jan Bocek, OK2BNG, jan.bocek@vitkovicesteel.com,
Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@centrum.cz 
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[15] www.cebik.com/moxon rectangles.htm
[16] I. Ikrényi, Amatérské KV antény, 1972, kap. 16
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Obr. 6: Zmìøený prùbìh SWR naladìné antény v závislosti na kmitoètu
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Závodìní
Mistrovství ÈR juniorù
na VKV
Èeský radioklub vyhlašuje od 1. ledna 2002 Mistrovství ÈR
juniorù na VKV, a to v pásmu 144 MHz a 432 MHz.

Závod se koná každou tøetí nedìli v mìsíci od 08.00 UTC do
11.00 UTC soubìžnì s VKV Provozním aktivem, jehož poøa-
datelem je Èeský radioklub.
SOUTÌŽNÍ KATEGORIE:
operátoøi do 18 let - 144 MHz (spoleènì SO i MO)
operátoøi do 18 let - 432 MHz (spoleènì SO i MO)
DRUH PROVOZU: FONE a CW (FM CW)

V celoroèní soutìži mùže být hodnocen operátor (operátoøi),
který dosáhl v roce konání soutìže 18 let a mladší. Spoleènì se
hodnotí jak stanice klubù, tak stanice jednotlivcù s podmínkou,
že stanici smí obsluhovat v dobì soutìže pouze jeden operátor.
Dohled vedoucího operátora nebo jeho zástupce podle povolo-
vacích podmínek musí být zajištìn.
KÓD: pøedává se RS nebo RST, poøadové èíslo spojení poèínaje
èíslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojeni se
stanicemi, které nezávodí a které nemusí, ale mohou pøedávat
èíslo spojení. Tyto stanice musí soutìžící stanici pøedat RS nebo
RST a WW lokátor. Do závodu lze zapoèítat s každou stanicí jedno
platné spojení. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku
na jednom pásmu pouze jeden signál. 
BODOVÁNÍ: za spojení se stanicí ve vlastním velkém ètverci
WW lokátoru (prvá dvì písmena a následující dvì èísla) se poèí-
tají dva body. V sousedních velkých ètvercích jsou to tøi body a
v dalších pásech vždy o jeden bod více, než v pásech pøed-
chozích. Spojení uskuteènìná oboustrannì CW (FM CW) se
hodnotí dvojnásobným poètem bodù. Do závodu lze zapoèítat
spojení s každou stanicí bez ohledu na druh provozu pouze jed-
nou.
NÁSOBIÈE: velké ètverce WW lokátoru, se kterými bylo bìhem
závodu pracováno.
VÝSLEDEK - je dán souètem bodù za spojení vynásobený
souètem násobièù. 
HLÁŠENÍ z jednotlivých kol se posílají nejpozdìji pátý den po
závodì, to je první pátek po závodì, na adresu vyhodnocovatele.
Hlášení z každé kategorie musí obsahovat:
- název závodu,
- mìsíc a rok jeho konání,
- znaèku soutìžící stanice,
- jméno a datum narození operátora (operátorù),
- kategorii,
- lokátor, ze kterého stanice pracovala bìhem závodu,
- poèet platných spojení,
- poèet bodù za spojení,
- poèet násobièù,
- celkový poèet bodù.

Souèet bodù za spojení vynásobený souètem násobièù dá
výsledný poèet bodù, který na hlášení výrazným zpùsobem
oznaète (podtržením, orámováním a podobnì), a to za každé
pásmo zvláš•. Hlášení musí dále obsahovat podepsané èestné
prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutìžní podmínky a že
údaje v hlášení jsou pravdivé. Vyhodnocovatel mùže požádat o
zaslání deníku ke kontrole.

Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvláš• a koncem roku
bude provedeno vyhodnocení celoroèní, do kterého budou
každé soutìžící stanici v každé kategorii zapoèteny výsledky
z jednotlivých kol, ve kterých soutìžila a zaslala hlášení.
Zároveò bude zveøejnìno i prùbìžné poøadí stanic v MR.
Prùbìžné i koneèné výsledky soutìže budou zveøejnìny na
stránkách ÈRK dále na stránkách vyhodnocovatele
www.barak.cz a v síti PR na adrese ÈRK.



DIPLOMY obdrží stanice na prvních deseti místech
v každé kategorii, stanice na prvních tøech místech obdrží
poháry.

Mistrovství ÈR juniorù na VKV bude vyhodnocovat
radioklub OK1OHK a hlášení je tøeba zasílat na adresu:
Dùm dìtí a mládeže, 
Radioklub OK1 OHK
Kozinova 9
500 03 Hradec Králové
nebo via PR na OK1OHK@OK0PHL, e-mail info@barak.cz.
Po pøeètení hlášení potvrdíme jeho pøijetí potvrzením
s udáním data a èasu. Pokud nedostanete od OK1OHK
potvrzení do nìkolika dnù, hlášení zašlete znovu s upo-
zornìním na tuto skuteènost.

Pøechodné ustanovení. Pro rok 2002 je hodnoceno do
Mistrovství ÈR dìtí a mládeže na VKV období bøezen -
prosinec 2002.
Tato pravidla byla schválena radou ÈRK dne 19. 1. 2002.

Závodìní
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ARRL 10m 2001  
- kategorie QRP - MIX

Po odjetí CQ WW, což byl desátý závod
v tomto roce, jsem se rozhodl, že už ne-
budu dráždit svoje okolí a dám si klid.
Sousedy jsem ujistil, že obèasné divné
chování televizorù a jiných zaøízení se
projeví až koncem února. Ale velmi
dobré a stabilní chování pásma 10 m mi
nedalo spát a zaèal jsem svého slibu lito-
vat. ARRL se blížil a jak z toho ven? Sliby
se mají plnit a tak jediné øešení, jak si
zazávodit, bylo odjet ARRL jako QRP.
Vím, že když desítka chodí, tak výkon
5 W v anténì 6el. OWA takových 600
QSO snad dá. Abych tomu nasadil
korunu, porušil jsem svoji zásadu nikdy
nezávodit fone a zvolil kategorii MIX.

Abych mìl volné ruce, musel jsem
vyrobit náhlavní soupravu s mikrofonem
a vyzkoušet nastavení kompresoru. K2NJ
mi signál pochválil a ujistil mì, že klidnì
mùžu pøidat komprese. Netušil jsem
sice, jak budu staèit èíst fone stanice pøi
vlastním závodì, ale pileup nehrozí -
budu volat jen ty, které pøeètu. Jako vždy
jsem udìlal rozpoèet na 25 QSO/hod.,
takže pøi 20 hodinách otevøení to bude
500 QSO.

Pomocí cejchovaného wattmetru jsem
nastavil pøi zapnutém ATU 5 W v anténì.
Byl jsem pøekvapen, kolik toho ATU
sežere - 5 W bylo až na tøináctém dílku
výkonové stupnice. Pøi 100 W byl výkon
v anténì 80 W. Na nižších pásmech jsou
ztráty na ATU daleko menší. Výkonová
stupnice u moji FT1000 je lineární až od
25 W. Použití ATU je nezbytné u HB9CV,
kterou mám ladìnou do CW pásma,
OWA vyhovuje v celém rozsahu s SWR
1,5. Pøi zapnutém ATU bylo v anténì na
28,500 MHz 5 W, na zaèátku pásma 5,4
W a na 28,800 4,8 W. Wattmetr je cej-
chovaný a výrobce udává pøesnost 5
procent. Bez provedení tohoto úkonu a
nastavení 5 dílkù stupnice bych závod
odjel s 2,8 W v anténì.

Následovala úprava programu N6TR
v oblasti DXCC násobièù podle mých
pøedstav a zvolené kategorie.
Prostudoval jsem výsledky závodu za
poslední 3 roky, okouknul pøedpovìï
podmínek na internetu a poslouchal
majáky. Vypadalo to slibnì a když žena
prohlásila, že bude péct cukroví, byl
zajištìn i potøebný klid.

V sobotu jsem vstal v 6 hod. a na
pásmu byl jen EX2M a OK1RF - jinak
nic. V klidu jsem pojedl a v 7 hod. už
bylo na pásmu rušno. Zaèal jsem jako
vždy od konce CW pásma; první stanicí
byla napoprvé EX2M a pak následovala
celá série UA9. Po první hodinì bylo 27
QSO a zaèali vylézat JA - k mému údivu

se dìlali velmi snadno, ale jen u konce
pásma. Jak jsem se pøiblížil k 28,040,
úèinnost silnì poklesla. Stejný úkaz jako
v LP, ale daleko výraznìjší. Zaøídil jsem
se podle toho a v 10 hod. bylo v logu 98
QSO. Byl èas jít na SSB, do prostøedí,
které bylo pro mne naprosto neznámé.
Najel jsem až na 28,700 a první stanice,
na kterou jsem narazil, byl ZW5B. Anténa
otoèená na JA a na první zavolání byl
doma. Opustila mì nervozita a musím
pøiznat, že spojení se dìlala daleko snad-
nìji, než na CW, ale opìt jen do 28,500.
V poledne mám 158 QSO, pøepínám na
HB9CV a lovím násobièe z EU. Jde to
daleko lépe, než s anténou OWA. Ve 14
hod. mám 230 QSO a objevují se amíci.
Mìním anténu a otáèím na západ. Pásmo
našlapané W, VE, LU a PY se spoustou
dB nad devítku. Je mi hned jasné, že
nebe je plechové. Stanice na CW jsou až
na 190 kHz a SSB na 28,850. Do uzav-
øení pásma v 18.20 mám rovných 400
QSO a 120 násobièù. Vyschlo mi v krku
- neznámý to pocit z CW závodù - a tak
jsem šel na jedno toèené k Nevoránkùm.
Tam jsem si zhodnotil dosavadní prùbìh
a stanovil taktiku na nedìli.

Jestli v sobotu bylo nebe plechové,
tak v nedìli je nìkdo musel pozlatit.
Nìkolik stanic mì na SSB dalo „big sig-
nal“ a musím konstatovat, že já jsem jiné
signály neslyšel -- všichni byli BIG.
Jedna N2 stanice mì oslovila „ahoj“ a
vysypala èesky report. Požádal jsem ji o
snížení výkonu na 5 W, abych si mohl
porovnat, jak jsem u nich slyšet.
Ochotnì vyhovìl a šel z 800 W na 5.
Jeho signál byl stále S9, ubylo pouze
tìch +40 dB.

Hned jsem našel na konci pásma
volné místo a zkusil pileup. Za hodinu
bylo v logu 41 QSO a na CW za hodinu
dokonce 45 QSO. Telegrafovalo se až na
28,240 a SSB 28,920, ale prvních 50 kHz
na CW a 500 kHz SSB bylo doménou
BIG GUNS a pro QRP tam nebylo místo.
Pásmo se uzavøelo, alespoò pro mne,
v 19.15 a v logu bylo 757 QSO a 187
násobièù.

CW 512 QSO 41 US/Q 63 DX/Q
SSB 245 QSO 34 US/Q 49 DX/Q
------------------------------------------
SUM 757 QSO 75 + 112
Celkem 476476 bodù.

Rozložení stanic: USA 304, VE 22, NA
12, EU 256, AF 9, AS 73, JA 53, OC 2.

Musím pøiznat, že jsem z tohoto závo-
du vyveden z míry a výsledky nìkterých
QRP stanic ve výsledkových listinách už
mi nepøipadají neseriózní. Kdybych se
nedopustil školáckých chyb a ovládal
fone provoz, tak 1000 QSO nebyl prob-
lém. Nejvìtší chybou bylo nezkoušet

pileup a vìnovat SSB jen 8,5 hodiny.
Chybìlo tomu i moje „nadoraz“ a „minu-
ta sem a minuta tam“ se také projeví.
Málo násobièù je relativní a nemám to
s èím porovnat. Ve výsledcích na 3830
jsem jediná stanice QRP/MIX. Jinak je
tento závod na CW a SSB hojnì obsazen
QRP.



Pøínosem je pøedevším to, že na EU je lepší
HB9CV, než anténa OWA - to dokazuje velký poèet
EU QSO pøi super condx, což nebývá zvykem. Bude-
li desítka chodit i pøíští rok, zkusím to opìt, ale
z nìjakého kopce alespoò 800 m, kde pásmo chodí
déle a úroveò signálu bude vyšší - v OE a S5 to mají
ovìøené. Pochopitelnì pojedu kat. LP.

Letos byl velmi dobrý rok a podmínky se strefovaly
do termínù závodù, zvláštì do WPX CW, IOTA, ASIAN,
OK DX, CQ WW CW a nakonec ARRL 10M. Byly to pro
mne opravdu zážitky a také živá voda pro další
vylepšování antén a zaøízení.

Stálo by jistì za zvážení nahradit EU SPRINTY, které
jede pár lidí v MS ÈR, za IOTU nebo ARRL 10m. Ve
výsledkových listinách závodù stále více pøibývá stanic
v kategorii LP a QRP, hlavnì z EU, což je dáno hustotou

obydlení a elektronizací všeho možného. Na jiných kon-
tinentech jsou na tom daleko lépe. I døíve hojnì obsazo-
vaný ALL ASIAN ztrácí na úèasti jen proto, že nemá LP a
QRP kategorii. Potvrzení tohoto názoru dal letos i OK DX.

Dùvodem napsání tohoto èlánku je pøedevším snaha
pøesvìdèit ty, kteøí mají problémy pøi vysílání se svým
okolím, aby to zkusili nìkdy i QRP, a na desítce zvláš•;
ale bez kvalitní smìrovky budou v každém pøípadì
zklamáni.

Milan Prokop, OK2PP, etis@infos.cz
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Význaèné DX aktivity v letošním roce
Z jedné z nejžádanìjších  zemí DXCC, ze Severní Koreje (P5) opìt pracoval Ed
P5/4L4FN. Je tam služebnì, pracuje pro Svìtovou organizaci pro výživu.
Navázal již nìkolik tisíc spojení, ale stále nemá povolení v písemné formì, pouze
ústnì. Jeho QSL managerem je KK5DO, který však nebude QSL lístky posílat do
doby, než bude mít Ed øádné povolení.

Jednou z nejvýznaènìjších letošních aktivit byla expedice na Jižní Sendvièe a
Jižní Georgie (VP8). Byl to mezinárodní tým, složený z EI5IQ, HB9ASZ, PA3FQA,
K0IR, W3WL, K4UEE, VE3EJ, N5KO, K5TR, W7EW a 9Y1YC. Na tyto nehostin-
né ostrovy poblíž Antarktidy je dopravila loï Bravehert, se kterou mìli dobré
zkušenosti již z døívìjška (ZL9CI). Nejprve vysílali tøi dny pod znaèkou VP8THU
ze souostroví Jižní Sendvièe z ostrova Thule, o pár dnù pozdìji pod znaèkou
VP8GEO týden z ostrova Jižní Georgie. Odtud pracovali na všech pásmech, vèet-
nì 80 a 160m. Jejich signály byly v Evropì velmi dobré. QSL za spojení
s VP8THU via VE3XN a VP8GEO via VE3GCO.

Z ostrova Sao Tome pracovala skandinávská expedice pod neobvyklou
znaèkou S9LA. Jejími operátory byli LA6FJA, LA7THA, LA5QKA, LC3EAT,
LC6ZBT, LA5UF, LA6EIA, LA7WCA, SM5COP a SM5IMO. Pracovali na všech
pásmech, signály však byly o poznání slabší, než u italské expedice do Nigeru,
která probíhala souèasnì.
Pro zajímavost uvádím jejich technické vybavení: TRX Yaesu FT1000MP
(CW/Digi), Kenwood TS-850S (CW/SSB/Digi), Icom IC-746 (SSB), Kenwood
TS-2000 DSP (CW), Icom IC-706 (6m + maják).
PA: 3 x 1 kW.
Antény: Titanex V160E, Battle Creek Wire Special (160/80/40), Inverted L
(80/75m), 4Square na 40m, 2 x Beaverage Antennas na 160/80 nebo K9AY
Loops (podle rozmìrù zahrady), Pre-Amp's na 80/160, Halfsquare 30m, MU
anténa na 30m, Butternut HF9VX 80-10 vèetnì WARC, Butternut HF6V-X 80-10,
Chushcraft AV5 80-10 a 3el. yagi na 6m. QSL via LA2N.

Pod znaèkami 5U1A (CW), 5U4R (SSB), 5U8M (digi) a 5U6W (50 MHz)
vysílala z Nigeru italská expedice na všech pásmech a všemi druhy provozu. Její

signály byly v Evropì velmi silné na všech pás-
mech. QSL via I2YSB.

Z Afganistanu pracuje stanice YA5T. Obsluhují ji
S53R, ON4WW a další amatéøi, pracující pro rùzné
mezinárodní organizace.

A co se ještì na jaøe chystá? Nìkolik urèitì velmi
zajímavých aktivit. Primární bude expedice na
ostrov Ducie VP6, který byl koncem loòského roku
uznán za novou zemi DXCC. Loòská expedice se
neuskuteènila pro nepøíznivé poèasí - nìko-
likametrové vlny totiž neumožnily vylodìní.

YT1AD a YU7AV vyhlásili, že mají písemné po-
volení k vysílání ze Severní Koreje. Byla by to po
desítkách let první vìtší øádná expedice do jedné
z nejžádanìjších zemí DXCC.

YT1AD povede i další významnou expedici na
Baker a Howland. Ten má pøidìlen prefix KH1 a
delší dobu již z nìj nikdo nepracoval. Není tam le-
tištì a z nejbližších ostrovù je to nìkolik dní plavby.

13 operátorù se má zúèastnit expedice na ostrov
San Felix (Chile) pod znaèkou XR0X.

Chystá se i øada drobnìjších expedic. Máme se
tedy ještì letos na jaøe na co tìšit.

Ménì radostná zpráva ale pøišla z ostrova
Midway KH4. Tuto zemi již asi delší dobu
neuslyšíme. Servisní organizace, která zajiš•ovala
lety na tento ostrov, ubytování apod. musela svoji
èinnost ukonèit. Jak jistì víte, právì na tomto ostro-
vì nastal po velké bitvì podstatný zvrat v prùbìhu
druhé svìtové války a ostrov byl po válce èasto tu-
risticky navštìvován.

Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Bude letos
OL2HQ?
Jako každý rok probìhne i letos KV závod
IARU HF World Championship, který je vy-
psán i v kategorii tzv. HQ stanic. Tyto stanice
jsou pro ostatní úèastníky zvláštním náso-
bièem, mohou souèasnì vysílat na všech
pásmech obìma druhy provozu a není nijak
omezeno jejich umístìní v rámci dané zemì
DXCC. Za jednu zemi tedy mùže souèasnì
vysílat až 12 rùzných stanic z celého území.
Èeská republika již øadu let dosahuje v této
kategorii slušných výsledkù, a to za pomoci
špièkových operátorù a jejich stanic. Rada

ÈRK se pro letošní rok rozhodla nabídnout
možnost úèasti v této kategorii a použití
speciální znaèky OL2HQ i jiným, než
špièkovì vybaveným stanicím. Je to
pøíležitost vyzkoušet si, jaké to je být ve vý-
znamném závodì násobièem a zažít tak nìco
jiného, než je v OK bìžné. Proto tímto
vyzývám operátory pracující na KV, kteøí by
mìli zájem tuto pøíležitost využít, aby napsali
na e-mail OL2HQ@radioamater.cz, pøípadnì
poštou na adresu redakce Radioamatéra. Do
svého dopisu napište velmi struènì o vašich
aktivitách v závodech, vaše vybavení pro KV
a telefon na vás.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y
ol5y@contesting.com

Závodìní
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Úvodem se ještì vrátím k ARRL CW Contestu,
který se konal v polovinì února. Mùže být
lepší motivace do dalších závodù, než úèast
v tak skvìlém závodu, kterým byl bezesporu
zmínìný ARRL CW Contest? Podmínky šíøení
byly výborné po celý víkend, úèast W i VE
stanic byla dobrá a na pásmech bylo stále co
dìlat. I stani-ce s malým výkonem a
jednoduchým vybavením si užily spoustu
zábavy i bájeèných kontestových zážitkù.

Vìøím, že podobné to bude koncem bøezna,
kdy se koná SSB èást WPX Contestu.
Podmínky šíøení se samozøejmì odhadnout
ani naplánovat nedají, ale velká úèast stanic
z celého svìta se dá pøedpokládat. 

Tìm, kdo se WPX Contestu bìžnì neúèast-
ní, se možná bude hodit informace, že body za
spojení na spodních pásmech (160, 80 a
40m) mají dvojnásobnou hodnotu proti spo-
jením na horních pásmech, kde spojení
s vlastním kontinentem je za jeden bod a
s jinými kontinenty za tøi body. Spojení
s vlastní zemí má hodnotu jeden bod bez
ohledu na pásmo. Násobièe platí pouze jed-
nou bez ohledu na pásmo a soutìžní výmìnu
tvoøí report (RS) a poøadové èíslo spojení.

Pøipomínám, že lze soutìžit v nìkolika ka-
tegoriích. Napøíklad T/S - tribander pro 20, 15
a 10m a jeden element na spodní pásma (LW
nebo vícepásmový vertikál), BR - omezení
pásem, úèastník nemá možnost kvùli své tøídì
pracovat na všech šesti pásmech a R - v této
kategorii soutìží nováèci, kteøí nemají koncesi
déle než tøi roky. Dùležité a pøí-
jemné na tomto závodu je i to, že
soutìžící v kategorii jeden operá-
tor mohou vysílat nejvýše 36
hodin. 

Poøadatelé pøipravili od letoš-
ního roèníku jednu zmìnu, která
se týká stanic v kategorii více
operátorù jeden vysílaè. Násobi-
èové stanice pøedávají poøadová
èísla nezávislá na hlavní stanici.
Podrobné znìní pravidel najdete
na http://home.woh.rr.com/wpx/.

Pøeji vám všem hodnì úspìchù
v SSB èásti WPX Contestu i
v dalších jarních závodech a tìším
se naslyšenou.

Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz

NEPØEHLÉDNÌTE!
Soutìž o nejhezèí fotografii. Podmínky naleznete na stranì 1.

Pozvánka do závodù na bøezen a duben 

Anténní systém OK2RZ pro 10m: otoèný stožár 6/6/6 el. OWA ve výškách 10/16/22 m, otoèná 6 el.
OWA @ 16 m, otoèná 7 el. OWA na ráhnu 15 m @ 19 m, 2x fixní 6 el. OWA (smìr USA a JA) @
22 m, fixní HB9CV (smìr jih) @ 17 m.



Strmý nf filtr s pevný-
mi indukènostmi - 1.
Pokraèování ze strany 19

Jsou LC filtry pøekonané?

Pøi hledání vhodných zapojení filtrù v amatérské literatuøe se
doèkáme pøekvapení: bìhem uplynulých 30 let bylo tomuto
tématu vìnováno jen pár odkazù a zpravidla zcela chybìjí
podklady pro výpoèty a údaje o provozních vlastnostech.
Také v novìjších standardních odborných publikacích se
objevují v nejlepším pøípadì jen okrajové poznámky.

Jsou tedy LC filtry technickým pokrokem již pøekonány?
Urèitì ne! Pro vf kmitoèty na sebe DSP technologie nechá
ještì nìjaký èas èekat. Pro nf oblast ale vìtšina amatérù
nemá žádné pøesné pøedstavy o tom, co lze od takových fil-
trù vlastnì oèekávat. Vìnovat urèité matematické úsilí
výpoètùm filtrù a jejich provozních vlastností má tedy své
opodstatnìní. Kvùli zpøístupnìní tìchto postupù byly v šede-
sátých letech sestaveny pomocí velkých výkonných poèítaèù
katalogy filtrù [2, 3], podle nichž bylo možno po pøíslušné
transformaci frekvencí a obvodových prvkù navrhnout filtry
s pøesnì specifikovanými vlastnostmi. Tyto katalogy, stejnì
jako speciální programy pro výpoèet filtrù (napø. „QuickFil“
firmy OMICRON) ale vìtšina amatérù nevyužívá a bez
hlubšího proniknutí do problematiky není ani zde možno
pokroèit dále. Seriózní pochopení problematiky filtrù je
bohužel absolutnì nedostatkovým zbožím.

Mezitím ale amatéøi získali možnost používat výkonné
osobní poèítaèe a simulaèní programy a mohou na
vzorových filtrech testovat schopnosti software nebo se
vìnovat tøeba i vlastnímu vývoji obvodových schémat.
Takové využití bylo aplikováno u levných programù, napø.
„E1“, který u složitìjších zapojení dával špatné výsledky nebo
zcela selhával, nebo u mikrovlnného CAD programu „PUFF“
[4,5], který i zde poskytoval dobré služby. Kdo sáhne trochu
hloubìji do penìženky, mùže využívat amatérskou verzi pro-
fesionálního programu „Super-Compact“ nebo „ARRL Radio
Designer“. Oba programy si vedou docela dobøe a fungují
jako dobré nástroje, na jejichž výsledky lze - pokud je simu-
laèní model dobøe nastaven - slepì spoléhat.

Pak se ale doèkáme dalšího pøekvapení: Zkoumáme-li
pomocí tìchto prostøedkù zapojení filtrù z amatérské oblasti,
dojdeme pøinejmenším k pochybnostem, zda místo frustrací
z èasovì nároèné realizace nefunkèních a pøípadnì i drahých
filtrù podle stavebních návodù není lepší postupovat kvali-
fikovanìji a navrhovat filtry podle vlastních výpoètù.
Typickým pøíkladem je tøeba pùsobivì nazvaný pøíspìvek
„Audiofiltr - realizace pouze s L a C“ [6], v nìmž jsou uve-

deny rùzné CW filtry, které zpracovatel pøevzal z jiných pub-
likací pro amatéry. Podtitul uvádí, že se bude jednat o filtr
„s dobrými vlastnostmi“. Výsledky simulace nejsložitìjšího
filtru se ètyømi cívkami a osmi kondenzátory zde uvádíme pro
pouèení. Obr. 1 a 2 ukazují prùbìh propustné køivky, na obr.
2 je køivka „vyèištìna“ o vložný útlum a je lépe zøetelná selek-
tivita v daleké oblasti.

Filtr je bohužel konstruován jako typický „bastlprodukt“,
který „ovšem nìjak funguje“. V publikaci je dobøe uveden
støední kmitoèet kolem 800 Hz, z obvyklých technických
parametrù jsou uvedeny jen zmatené údaje. Pro pokles o -6
dB je propustná pásmo široké jen 30 Hz, což je pro praktický
provoz málo. Propustná køivka vykazuje zvlnìní témìø 10 dB
a prùchozí útlum kolem 25 dB je nepøijatelný. Filtr byl
pravdìpodobnì navrhován pro ideální bezztrátové prvky.
Vysoký vložný útlum je obecnì zpùsoben chybným pøizpù-
sobením filtru, v praxi k nìmu pøistoupí ještì ztráty
v souèástkách filtru. Šíøka pásma 200 Hz (namísto 140 Hz)
pro pokles -60 dB mùže být v poøádku, protože selektivita je
zhoršena vzhledem k vložnému útlumu.

Kritéria návrhu filtru

Dále uvedeme rùzné CW pásmové propusti a dolní propusti
pro oblast hovorového spektra, které splòují i vyšší nároky
[2, 7, 8], spolu se vzorci pro jejich výpoèet, které lze použít
pøímo, bez tabulek filtrù nebo výpoèetních programù. Pro
každé zapojení budou vypoèteny rùzné vzorové filtry s hod-
notami souèástek umožòujícími okamžité použití, není tedy
tøeba navrhovat filtry individuálnì. Uvedené vzorce mají
obecnou platnost, lze proto podle nich navrhnout i dobré fil-
try pro vf oblast.

Všechny reaktanèní filtry vyžadují pøesnì definované reál-
né zakonèovací odpory. Pro vf oblast je obvyklou hodnotou
rozhraní 50 W; bude proto použita obecnì jako impedance
filtrù i zde.

V nf oblasti je standardní hodnotou 600 Ω. Aby vycháze-
ly realizovatelné hodnoty indukèností a kapacit, ukázalo se,
že nejvhodnìjší rozsah vlnových impedancí leží mezi 500 a
1000 Ω. Pro všechny filtry byla proto jednotnì zvolena hod-
nota 510 Ω. Tak je možné filtr s libovolnou šíøkou pásma
vøadit bez problémù do pøijímacího øetìzce a získá se i
jednoduchá možnost pøepoètu hodnot souèástek na úroveò
50 Ω, odpovídající vf filtrùm.

Z hlediska pøizpùsobení budeme v dalším filtry charakteri-
zovat vstupním, resp. výstupním zpìtným èinitelem pøenosu
proudu s11 (s22); tyto parametry mají u zde prezentovaných
soumìrných filtrù shodné hodnoty. Jiné vhodné velièiny,
jako napø. koeficient odrazu nebo pomìr stojatých vln (SWR)
je možné z uvedených hodnot vypoèítat. V pøevážném poètu
uveøejnìných pøípadù nehrají tyto dùležité parametry filtrù
žádnou roli. Zpìtný èinitel pøenosu proudu se u rùzných fil-

trù pohybuje kolem 20 dB, což odpovídá SWR kolem 1,22; to
je pro nf úèely velmi dobrá hodnota. Filtry je pak možné
v pøípadì potøeby øadit za sebou, aniž by bylo tøeba se obá-
vat pøíliš velkého zvlnìní v propustné èásti charakteristiky.
Ztráty spojené s pøizpùsobením se pohybují daleko pod 1 dB.

Které souèástky jsou potøebné?

Pokud pro indukènosti použijeme velká hrníèková jádra a
z kondenzátorù typy s malými tolerancemi (Siemens MKT n.
MKH nebo styroflexové kondenzátory), lze u realizovaných
filtrù témìø pøesnì dosáhnout vypoètených parametrù.

Pøi použití již zmínìných pevných miniaturních
indukèností bude stavba pøece jen podstatnì jednodušší.
K dispozici je více øad s indukènostmi v potøebném rozsahu
hodnot. Všechny øady jsou stínìny ferity, jsou tedy zcela
necitlivé na magnetická pole. Indukènosti také na sebe
navzájem nepùsobí a je možná jejich tìsná montáž.

Neosid [9] produkuje indukènosti BS75 v øadì hodnot E6
a v rozsahu 0,1 - 150 mH. Jedná se o levné stavební prvky
ve tvaru hranolkù s vývody v rastru 5 mm a s rozmìry 8,5 x
6 x 11,4 mm.

Ztráty v LC filtrech jsou zpùsobeny hlavnì použitými cívka-
mi. S velkými hrníèkovými jádry lze snadno dosáhnout hodnot
jakosti pøes 100, kdežto jakost a kmitoèet vlastní rezonance
miniaturních cívek podobných zmínìným cívkám Neosid kle-
sají s rostoucí indukèností dost podstatnì. Tenký vodiè vinutí
a velký poèet závitù mají za následek pomìrnì velký stejno-
smìrný odpor vinutí, malou proudovou zatižitelnost a velkou
kapacitu vinutí. Musí se proto poèítat se zvýšeným vložným
útlumem, zhoršením útlumu v nepropustné oblasti, pøípadnì i
s rezonanèními píky v nepropustné oblasti.

Vhodnìjšími se jeví obì konstrukèní øady 10RB a 10RBH
firmy TOKO [10]. Válcové cívky (d = 10,5 mm, h = 14 mm)
jsou k dispozici v øadì hodnot E12, vývody jsou v rastru 5
mm. Rozsah hodnot je pro øadu 10RB 1 - 120 mH, pro øadu
10RBH 150 - 1500 mH. Dostupná je také miniaturní øada
10RBM s výškou jen 9 mm, kde existují indukènosti 1 - 47
mH, ale tyto cívky mají menší proudovou zatižitelnost a
menší jakost.

Pøi realizaci reaktanèních filtrù nelze pøedpokládat, že
budeme potøebovat indukènosti a kondenzátory odpovídající
pøesnì hodnotám ze standardních øad. Potøebné hodnoty
mùžeme získat skládáním v sériové nebo paralelní kombi-
naci. Ve vf oboru, kde lze potøebné nízké hodnoty indukènos-
ti navinout snadno, je vhodné vycházet ze standardních hod-
not kondenzátorù. V nf oboru budeme postupovat opaènì,
abychom alespoò u indukèností mohli využít hotové stan-
dardní produkty. To sice povede ke kompromisùm vzhledem
k požadované šíøce pásma, ty lze ale tolerovat.

Je zajímavé zjistit, jakých výsledkù lze pøi použití
miniaturních indukèností v nf filtrech dosáhnout. Proto byly

uvedené filtry nejdøíve vypoèteny, pak simulovány
CAD programem „PUFF“ pro bezztrátové komponen-
ty a nakonec byly zapojeny z reálných souèástek a
promìøeny. Výsledky jsou uvedeny dále.

Pro znázornìní prùbìhu selektivity bylo pro
amplitudy použito logaritmické a pro kmitoèty
lineární mìøítko. Opaèná praxe umožòuje, aby i špat-
ný filtr se na první pohled jevil jako dobrý; je zøejmì
používána z pochopitelných dùvodù. Pro pøehled-
nost a kvùli úspoøe místa bylo pro nìkteré pøípady
vypuštìno znázornìní prùbìhu zpìtného èinitele
pøenosu proudu - na tyto pøípady v textu upo-
zorníme.

(pokraèování v pøíštím èísle)
Podle CQ DL 1 a 2/2001 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU,

skachaj@centrum.cz

Závodìní
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