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Opravy 
Kalendáø závodù
v kalendáøi závodù pro rok 2003 (zelená vlo�ka) v èísle
6/2002 bylo nìkolik chyb. Prosíme opravte si:
- OK SSB závod je 20. 9.
- OK CW a OK SSB je v èase 0400-0600 UTC
- CQ WW DX CW je 29.-30. 11.

Redakce se omlouvá za pøípadné nepøíjemnosti,
které v souvislosti s tìmito chybami mohly ètenáøùm
vzniknout.
QSL - chyba v odkazu na èíslo
V textu zprávy OK1DVK o QSL slu�bì v èísle 1 tohoto
roèníku byl pùvodnì strojopisný text redakènì
upraven. Místo �Od zveøejnìní fungujících QSL slu�eb
v è.1/2001� bylo vyti�tìno �Od zveøejnìní informace

o fungující QSL slu�bì v minulém èísle� a tím do�lo ke
znaènému zkreslení pùvodního textu Dr. Vojtìcha
Kroba, OK1DVK, QSL mana�era. Pokud vedla tato
úprava k nìjakým komplikacím, redakce se omlouvá.
Nedoruèení èasopisu nìkterým
èlenùm ÈRK
Poslední èíslo èasopisu nebylo vèas zasláno nì-
kterým èlenùm ÈRK. Dùvodem byl problém s databází
adres. Nyní je v�e v poøádku, sekretariát ÈRK se v�em
posti�eným omlouvá.
Výsledky PA na VKV
V minulém èísle do�lo ve výsledkové listinì VKV PA
k vypu�tìní stanice OK1VEN v kategorii SO 3,7 GHz.
Stanice obsadila 2. místo s výsledkem 2 body.
Redakce se omlouvá.

Silent Key 
OK2BVZ, Zdenìk Streck
Dne 5. 1. 2003 zemøel pan Zdenìk Streck. Zdenìk se
od mládí a� do posledních chvil svého �ivota vìno-
val experimentùm s radiovými vlnami, KV, VKV. PA
stupeò na pásmo 2 m ji� nestaèil dokonèit. Zákeøná
nemoc ukonèila pøedèasnì jeho �ivot. Kdo jsme
Zdeòka znali, vzpomínejme.

Radioklub OK2KLS-�ternberk
Vojtìch Nikodém, ex-OK2LR
Oznamujeme v�em OMs, �e dne 3. 4. 2003 zemøel
ve vìku 91 let dlouholetý èlen radioklubu OK2KPD,
pan Vojtìch Nikodém z Krnova.

Za RK OK2KPD v�ichni jeho pøátelé

Zprávièky 
Sháníte manuál k radioamatérskému zaøí-
zení a nedaøí se vám to? Zkuste www.hamra-
diomanuals.com.
Èásti publikace ARRL Handbook 2001
naleznete na www.geocities.com/titoradio/index-
eng.html v èásti Download.
Na adrese www.vhf.cz je nový web OK VHF
Clubu. M.j. je zde odkaz na EME a mikrovlnné
setkání.
Logger32 - Nová verze freeware LOGu od K4CY
(9K2ZZ) je ke sta�ení na www.qsl.net/kc4elo/log-
ger.htm.

DL-DX-RTTY-Contest 2003
Skupina aktivních nìmeckých RTTY závodníkù:
Götz DJ3IW, Sigi DJ3NG, Peter DL2YCA a Walter
DL4RCK pod hlavièkou �DL-DX-RTTY Contest
Group� (DRCG) organizuje nový RTTY závod
s cílem umo�nit porovnat své schopnosti i sta-
nicím s jednoduchými anténami a omezeným vol-
ným èasem. Podmínky tohoto závodu a dal�í
informace prezentuje v nìmèinì a angliètinì na
svých webových stránkách:http://www.dl-dx.de/.
Pod-mínky v èeském jazyce naleznete na
http://www.qsl.net/ok1ym/download/stahuj.htm. 

Olda Linhart, OK1YM, ok1ym@seznam.cz.

Hlá�ení za VKV-PA
Hlá�ení za VKV-PA jde zasílat PR na OK1KPA,
email vkvpa@crk.cz. Deníky z A1 Contestu PR
OK1KPA, email a1@crk.cz. Ve�kerou korespon-
denci smìrovat jen na uvedené adresy, bez ohledu
na to, kdo na nì odpovídá. V pøedmìtu zprávy
uvádìt svou znaèku. Beda, OK1DOZ Krátká informaceo rozpoètu ÈRK v roce2002

Stanislav Hladký, OK1AGE, hospodáø ÈRK, hla@ujv.cz
Dne 27. 4. 2003 bylo na výjezdním zasedání Rady ÈRK
schváleno �Plnìní rozpoètu ÈRK za rok 2002�. Byl jsem
povìøen radou informovat podrobnìji o tomto rozpoètu
v na�em èasopise. Bohu�el je ji� po uzávìrce, a tak se
omezím jen na krátké sdìlení o celkovém výsledku
hospodaøení. Dùkladnìji Vás budu informovat v násle-
dujícím èísle.

Tedy: celkové pøíjmy dosáhly v roce 2002 èástku
5 058 533,- Kè a celkové výdaje 4 891 590,- Kè.
Rozpoèet skonèil pøebytkem 166 945,- Kè.

A je�tì jedna potì�ující zpráva: èást na�ich
finanèních prostøedkù umístìných v Union bance se
podaøilo vèas pøevést do jiných penì�ních ústavù, tak�e
z titulu krachu uvedené banky jsme neutrpìli �ádné
ztráty. 

ü

Èeský rozhlas uspoøádá výstavu�80 let rozhlasového vysílání�

Pøehled zahranièníchkontaktù
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL mana�er, qsl@crk.cz

Tentokrát jsem se rozhodl zveøejnit seznam státù, od
nich� nám v prùbìhu 12ti mìsícù do�la alespoò jedna
zásilka QSLs. Jsou to:

3A - 4X - 5B - 9V - AP - BV - CE - CM - CT - CU -
DL - DU - EA - EI - UK - ER - ES - EW - EX - EZ - F - G
- HA - HB - HI - HK - HL - HP - HS - I - JA - LA - LY -
LZ - OA - OD - OE - OH - OM - OZ - P4 - PA - PY - RA
- S5 - SM - SP - SV - TA - TF - TU - UK - UN - UR - VE
- VK - VR2 - W - XX - YB - YL - YO - YS - YU - YV - Z2
- ZL - ZS.

Celkem z 68 zemí. My jsme za stejnou dobu odeslali
po�tou lístky do 152 zemí. Z VP2V nám byla zásilka vrá-
cena.

Nejvíce lístkù jsme v roce 2002 zaslali do DL (173 kg),
USA (148 kg), JA (78 kg), RA (71 kg) a G (65 kg).
Nejmen�í mno�ství lístkù, které odesíláme do zemí
s minimálním radioamatérským provozem je 20 g.

ü

U pøíle�itosti leto�ního 80. výroèí zahájení pravidelného
rozhlasového vysílání na území tehdej�ího Èeskosloven-
ska uspoøádá Èeský rozhlas ve spolupráci s Národním
muzeem v Praze tématickou výstavu vìnovanou
osmdesátileté historii rozhlasu. Osm významných
èasových i tématických období vývoje rozhlasového
vysílání od ranných dob a� po dne�ním moderní médium
bude dokumentováno pøedev�ím technickými aparatura-
mi, konkrétnì studiovými a reportá�ními magnetofony a
mikrofony, a obrazovou i textovou dokumentací. Rozsah

výstavy roz�íøí videoprojekce a poslech zvukových
snímkù. Nedílnou souèástí výstavy bude té� doprovodný
program - pøipravuje se pøedná�ka na téma �Vznik roz-
hlasové re�ie�, komentovaný veøejný poslech - výbìr
z pùvodních rozhlasových her - a koncerty laureátù
Concertina Praga a Concerta Bohemia. Výstava se
uskuteèní v budovì Národního muzea v Praze, Václavské
nám. 68, Praha 1, ve dnech od 15. kvìtna do 29. èervna
2003.

ü

KV Polní den (IARU Reg. 1 HF Field Day)
podmínky na str. 20
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Pøechod od AM k SSB byl dosti kontroverzní, stejnì jak
tomu bylo ve 20. létech pøi pøechodu z jiskrové na novou
elektronkovou telegrafii. První zmínky o tomto mo�ném
druhu provozu byly matematicky formulovány u� v roce
1914. O rok pozdìji John R. Carson, jinak in�enýr firmy
AT&T, vymyslel sideband technologii pro u�ití k tele-
fonování na dlouhé vzdálenosti, spoèívající v mo�nosti
nìkolika volání, která mohla být vysílána souèasnì.
Tento vynález byl patentován v Anglii u� v tém�e roce.
O jeho americký patent se v�ak vedl dlouhý soudní spor
a patent mu byl pøiznán a� teprve v roce 1923. Právì
v lednu tohoto roku bylo uskuteènìno první pokusné
jednostranné transatlantické sigle sideband vysílání
z Long Islandu (New York) do Londýna. A� teprve v roce
1927 se uskuteènilo první regulérní  oboustranné
transatlantické spojení, vyu�ívající technologie sideband.
Cena tohoto komerèního spojení byla v té dobì 75
dolarù za tøíminutový hovor, tedy znaènì vysoká.

Bohu�el radioamatéøi se s touto technologií je�tì
dlouho potom neseznámili. A� teprve v letech 1933 a
1934 vy�ly 3 èlánky o sidebandu od Roberta Moora
W6DEI v Amateur Radio magazine R/9. James Lamb
W1CEI, technický redaktor èasopisu QST, dále publiko-
val v roce 1935 èlánek s názvem Background for Single-
Sideband-Band Phone. Bylo to vlastnì shrnutí návrhù
technické sekce èasopisu QST, pøednesených na setkání
pøedstavitelù vedení ARRL v roce 1933. U� od poloviny
roku 1930 se problémem sidebandu zabývala malá
skupina radioamatérù, která v�ak byla ve svých
pokusech technologicky limitována nedostatkem pøí-
slu�né mìøící techniky. Do toho zasáhla i druhá svìtová
válka, kdy se ve�kerý radioamatérský výzkum na tomto
úseku na del�í dobu zcela zastavil. Ale bylo ji� dokázáno,
�e právì nastoupená cesta k sideband provozu bude pro
budoucnost to správné.

V roce 1947 zaèal W6YX ve Stanford Radio Club na
Stanfordovì Univerzitì v Kalifornii experimentovat se
sidebandem na 75 a 20 metrech. V roce 1948 vy�el
v QST èlánek asistenta technického redaktora Byrona
Goodmana W1DX na téma �co je to Single-Sideband
Telephony� a dále dodatek od Oswalda Villarda W6QYT
ze Stanfordu, kde informoval o výsledcích pokusného
vysílání jejich klubu a o tom, jak se má vlastnì správnì
ladit pøi poslechu sideband (doporuèil pou�ít nastavení
minima vf zesílení, kdy� se BFO pou�ívá pro demodu-
laci).

Tyto poznatky opakoval v mnoha dal�ích vydáních
QST, které byly vodítkem pro stále nové zájemce o tento
druh provozu. Koneènì Art Nichols W0TQK publikoval
sideband vysílaè, který postavil, aby mohl komunikovat
s W6YX. Èasopis QST v té dobì celkem pravidelnì
uveøejòoval dal�í a dal�í èlánky týkající se této pro-

blematiky a rùstu poètu zájemcù, zabývajících se side-
bandem v USA a také ve svìtì. U� dokonce v roce 1948
vyvinula firma EITEL-McCULLOUGH, Inc., známá
výrobou elektronek s oznaèením Eimac, novou tetrodu 4-
65A, která byla vhodná právì jako koncová zesilovací
elektronka pro provoz S.S.S.C. Pak se v èasopise QST
rozvinula �iroká diskuse o tom, zda získat sideband
fázovou metodou nebo pou�itím krystalových filtrù (jed-
nou z mnoha obtí�í zde byla výroba ostrých filtrù a jejich
zmìøení). Fázovou metodou se SSB signál získával
fázováním modulaèního signálu a nosné. Z obou tìchto
slo�ek byly ve fázovacích èlenech vytvoøeny v�dy dvì a
dvì slo�ky navzájem posunuté o 90 stupòù. Tyto ètyøi
signály se kombinovaly ve vyvá�eném modulátoru, který
pracoval tak, �e dvì z nich navzájem vyru�il a zbylá dvì
napìtí vektorovì seètená vytvoøila pouze jedno postranní
pásmo na kmitoètu nosné. Zdálo se, �e pro výrobu
vysílacích zaøízení bude tato metoda jednodu��í. Fázový
systém byl vlastnì znám u� dlouho pøedtím. Známý
Ralph V. L. Hartley - vynálezce oscilátoru pojmeno-
vaného jeho jménem a jinak konstruktér firmy Western
Electric - si u� v roce 1928 nechal patentovat fázovou
metodu sidebandu. Ale prvním pionýrem, který tuto
metodu vyzkou�el prakticky, byl Don Norgaard W2KUJ.
V QST 4/1950 se objevila informace o poètu u�ivatelù
fázové metody, kterých v té dobì bylo dvakrát více, ne�
u�ivatelù metody filtrové. Také výrobci komerèních
vysílacích zaøízení se pøihlásili se svými nabídkami pro

radioamatéry. Známá firma Collins Radio Company
uvedla na trh vùbec první komerènì vyrábìný pøijímaè
75A-1 s mo�ností poslechu S.S.S.C. O rok pozdìji
v roce 1951 uvedla firma Eldico první sideband vysílaè
SSB Jr. pro radioamatéry. Obsahoval 7 elektronek a mìl
výkon 5 W. V dubnovém vydání QST 1953 bylo ozná-
meno, �e v USA je provozem sideband u� èinných pøes
300 stanic a bylo navázáno první oboustranné transat-
lantické sideband spojení v pásmu 75 metrù. V listopadu
1956 oznámil èasopis QST vydání prvních sideband
diplomù WAC a WAS. První diplom DXCC za spojení
sideband byl vydán u� rok pøedtím. V polovinì
padesátých let se chopilo pøíle�itosti v této oblasti ame-
rické strategické letectvo. V dobì probíhající studené
války mezi Amerièany a Sovìty to mìla být významná
pomoc ve strategii pøedávání zpráv pøi øízení letového
provozu amerického obranného letectva, nebo� souèasný
AM provoz bylo mo�no jednodu�e odposlouchávat a pøí-
padnì ru�it.

Generál Curtis LeMay W6EZV, který velel americkému
strategickému letectvu, byl osobnì pøítomen pøedvedení
a demonstraènímu provozu nového zaøízení pro SSB
pøímo u firmy Collins a proto rozhodl vybavit letouny
tohoto letectva zaøízením pro sideband provoz. Jako�to
radioamatér ji� mìl s novým druhem provozu urèité
zku�enosti. V roce 1956 byly tedy podniknuty dva
zku�ební dálkové lety - jeden z USA do Grónska a druhý
a� na americkou leteckou základnu na Okinawì. K letùm
byli pøizváni dva odborníci v tomto oboru - Art Collins
W0CXX z té�e firmy a Leo Meyerson W0GFQ z World
Radio Labs. Bìhem druhého zku�ebního letu, který trval
více ne� 70 hodin, navázal Art Collins spolu s generálem
Butchem Griswoldem W0DWC z paluby transportního
letounu C97 i pøes 1000 spojení s radioamatérskými
stanicemi 26 zemí na v�ech kontinentech. Ukázalo se
tedy, �e výsledky pøedèily oèekávání právì z hlediska
dokonalého spojení. Proto SAC oficiálnì v roce 1957
pøe�lo na tento nový systém spojení a bylo rozhodnuto,
�e v�echna nová bombardovací letadla øady B-52 u�
budou mít tuto výbavu. Také firma Collins, která se
nejvíce podílela na spojovací technice pro letectvo,
zaèala utlumovat výrobu zaøízení s AM provozem a
pøecházela na výrobu pøijímací a vysílací techniky side-
band jak pro vojsko, tak i pro radioamatéry. V kvìtnu
1957 byl uveden na trh vùbec první mobilní transceiver
KWM-1 s mo�ností plného provozu SSB. V QST 4/1958
byla oti�tìna jeho recenze a transceiver okam�itì získal
celosvìtovou popularitu. Je�tì pøedtím vydal èasopis
QST vùbec první handbook s názvem �Single Sideband
for the Radio Amateur�.

Av�ak pøechod od AM k plnému pou�ívání SSB trval
je�tì nìkolik let. Teprve v roce 1963 ARRL navrhla úøadu
FCC, aby vydal nové pøedpisy a návrh na pøechod z AM
na modulaci SSB. A FCC skuteènì nové pøedpisy vydal
s tímto doporuèením. Radioamatérská pásma, která byla
v té dobì pøeplnìna AM provozem, dostala nový rozmìr
a volnìj�í kmitoèty, nebo� SSB provoz s �íøkou modulace
2,8 kHz umo�òoval dokonalej�í a spolehlivìj�í nava-
zování spojení. Tímto se SSB stalo vítìzem dne.

ü

Amatérské rádio a poèátek SSB
Gil McElroy, VE3PKD, z QST 1/2003, pøelo�il Jan Sláma, OK2JS, ok2js@post.cz

Letos to bude ji� 55 rokù, co se na titulní stranì èasopisu QST 1/1948 poprvé objevilo nìco doposud
neznámého. Na obrazovce osciloskopu byl zachycen prùbìh tvaru neznámé modulace. Oproti známé
AM, kdy se v�dy zobrazil oboustranný prùbìh køivky modulace, byla tentokrát vidìt pouze jedna
polovina køivky. Av�ak vysvìtlení toho, o co se vlastnì jednalo, se uvnitø èasopisu nenacházelo.
Zato zde bylo nìkolik pojednání o stávajícím provozu AM s vyplývajícími nedostatky, hlavnì
s dùrazem na v�eobecné ru�ení na naplòujících se radioamatérských pásmech. Byla zde i úvaha o
pøípadné mo�né transformaci amatérského radia pro pøí�tích 25 rokù. Zmínìný obrázek byl tedy
proto pro vìt�inu radioamatérù vùbec prvním seznámením s novým druhem provozu, který se mìl
v budoucnu zkrácenì jmenovat sideband nebo jen SSB. Zpoèátku se v�ak zaèal nazývat single side-
band suppressed carrier, zkrácenì S.S.S.C.
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Dr Oms, dovoluji si Vás informovat o pravidelných
setkáních radioamatérù v pobaltských zemích. Ti, kteøí ji�
mìli tu èest nav�tívit malebné pobaltské republiky,
seznámit se s mentalitou zdej�ího obyvatelstva a upøím-
ností místních radioamatérù vìdí, o èem pí�i. V letech
2000 a 2001 byli na setkání v Litvì zástupci z Èeské
republiky, ale v roce 2002 chybìli, pokud nepoèítám sebe
s rodinnými pøíslu�níky. V Loty�sku probíhalo setkání
první víkend v èervenci, 5.-7. 7. 2002, na jezeøe Raznas
(východní èást Loty�ska ji�nì od Rezekne). V Litvì té� na
bøehu jezera, tentokráte Dusetas v Gra�uteském regionál-
ním parku, v termínu 26.-28. 7. 2002. Jak vidíte z tìchto
údajù, srazy radioamatérù probíhají pravidelnì na poèátku
a na konci mìsíce èervenece. Ji� sly�ím názory milovníkù
IOTA soutì�í, kteøí vidí kolizi s termínem IOTA závodù.
Ano, je to pravda - bohu�el ne v�echny zájemce je mo�no
uspokojit. Hlavním hlediskem pøi stanovování termínu
srazu radioamatérù v Litvì je stále tradice - poslední ví-
kend v èervenci - a statisticky nejlep�í podmínky pro kem-
pování. Srazy jak v Loty�sku, tak v Litvì, jsou plánovány
do pøírody - pod stany. Pro pøíznivce pohodlí se v�dy
najde blízký hotýlek èi motel, ve kterém je mo�no zajistit
ubytování - samozøejmì za rozumné ceny. 

A nyní nìkolik zajímavostí z posledního srazu v Litvì.
Jak jsem ji� psal, sraz probíhal poslední víkend èervence
v severovýchodní Litvì na bøehu jednoho z jezer, která
tvoøí vodní kaskádu. Pøístup byl docela dobøe znaèen a
zájemci mohli být navedeni do místa setkání i prostøed-
nictvím pøevadìèe na 2 m, pøes který byla po celou dobu
setkání na pøíjmu stacionární stanice. Zájemci se pravidel-
nì sjí�dí ji� od páteèního rána. Hlavní nápor je rozdìlen na
dvì èásti - páteèní podveèer a sobotní ráno. Zápis úèast-
níkù probíhá v sobotu do 12.00 hodin. Pak následuje ofi-
ciální zahájení vèetnì pøedání diplomù atd. Po ukonèení
oficiálního zahájení ji� následuje kulturní a spoleèenský
program. Ka�dý úèastník si mù�e najít mo�nost zmìøit síly
s ostatními jak ve standardních soutì�ích - soutì� ve spo-
jení na 2 m, volejbal, basketbal, pøetahování lanem, �achy,
hon na li�ku - tak i ve speciálních soutì�ích, jako je co
nejrychlej�í vypití pùllitrové láhve piva bez pøeru�ení (ale
pozor, nesmí zbýt v láhvi pìna!) apod. Ka�dý rok toti�
setkání probíhá na jiném místì, tudí� výbìr speciálních
her je vázán na organizátory. Ale pití piva je v�dy. Setkání
je té� místem výmìny zku�eností, nákupu nových i
pou�itých radioamatérských pomùcek, ale hlavnì místem
odreagování. Proto ji� od pátku probíhá veselá zábava,
kterou nìkteøí úèastníci jsou schopni protáhnout a� do
pondìlí. Oficiální program konèí obvykle v sobotu veèer
táborákem - na tomto srazu byla vatra vysoká ke 4 m.

Srazù se úèastní pøevá�nì místní radioamatéøi, ale o to
vøelej�ího pøivítání se doèká cizinec. To vychází je�tì
z období bývalého SSSR, kdy místní obyvatelstvo nemìlo
mnoho mo�ností pro kontakt s cizinci (nepoèítaje oby-
vatele jiných svazových republik). Posledního srazu se
úèastnilo celkem 396 registrovaných radioamatérù a asi
stejný poèet dal�ích úèastníkù. Ze zahranièí pøijeli zástup-
ci z Polska, Loty�ska, Estonska, Bìloruska, Finska,
Nìmecka a myslím i z USA. Vìt�ina rozhovorù se vedla u
piva - to je toti�, tak jako v ÈR, základním nápojem. Veèer
se mìli úèastníci mo�nost seznámit s domácími nápoji -

�samohon� (vyrábìný dle starých receptù z chleba,
v �ádném pøípadì nemá na na�i slivovici) èi domácí víno
(vhodné pro pøívr�ence trpèích vín). A �Balzám� - nìco
mezi Becherovkou a Fernetem - pøivezený Loty�i, je jejich
pýcha. Tak�e v tomto ohledu jsou na�i zástupci pøipraveni
dr�et krok s místními obyvateli. Jídelníèek na takovýchto
sjezdech je v�dy v re�ii úèastníkù. Kdo si co pøiveze, to si
mù�e ohøát na ohníèku. Kdo dá pøednost placenému
obèerstvení, mù�e si zakoupit teplé párky, klobásy èi �a�-
lik (obdoba na�eho ra�nièi èi �pízu, jak kdo rád). Ceny
jsou té� lidové. V�e je toti� plánováno tak, aby se srazu
mohli zúèastnit v�ichni - od více po ménì majetné.

Tìm, kteøí by mìli zájem se zúèastnit takového rodin-
ného setkání radioamatérù, mù�u akce v Litvì èi
v Loty�sku vøele doporuèit. Vzdálenost mezi ÈR a Litvou
není zase tak velká - z Prahy do Vilniusu je to po silnici
pøibli�nì 1200 km. Litevci èasto poznamenávají, �e
bychom byli sousedé, kdyby nebylo Polska.
Nejjednodu��í je doprava autem, ale jezdí i pravidelné
autobusové linky z Prahy a z Brna do Kaunasu a Vilniusu.
Dále pak spoje Vilnius - Riga èi Vilnius - Daugavpils -
Rezekne. Pøíznivcùm �eleznièní dopravy mo�no doporuèit
lù�kové vlaky do Var�avy a následnì pak autobusovou
dopravu do Vilniusu èi Kaunasu. �ivotní i kulturní úroveò
v Pobaltí snese plné srovnání s ÈR. Tak jako v�echny
zemì mají i tyto své pøednosti (nedotknutá pøíroda, vøelá
pøijetí místních obyvatel) a nedostatky (hor�í sociální pod-
mínky stanování - nutno se více s�ít s pøírodou). Cenové
relace jsou plnì srovnatelné s podmínkami v ÈR.
Jazykové bariéry se té� bát nemusíte. Místní obyvatelé
mluví kromì svých úøedních jazykù (litev�tina a loty�tina)
té� rusky, anglicky èi nìmecky. A navíc, radioamatéøi se
v�dy domluví, ne? Pro náv�tìvu Pobaltských zemí nejsou
nutná �ádná víza èi podobné dokumenty. V�dy� jsou
s námi ve stejné skupinì pro pøijetí do EU.

Pro zájemce mohu nabídnout svoji pomoc - od navi-
gace pøes zaji�tìní ubytování a� po pomoc na místì. Sám
toti� plánuji v tomto roce úèast na obou akcích. Fotografie
z posledního setkání v Litvì najdete na webových
stránkách litevského radioklubu
http://www.qsl.net/lrmd/index.html a 
http://www.saskrydis.com. 
Loty�ský klub bohu�el aktuální stránku z loòského setkání
nemá.
Termíny leto�ních srazù v Pobaltí jsou:
Loty�sko:

4.-6. 7. 2003 opìt jezero Raznas, komorní
prostøedí s úèasti kolem 50 HAM.

18.-20. 7. 2003 nedaleko litevsko-loty�ské státní
hranice, oficiální akce Loty�ského svazu radioamatérù;
upøesnìní na web stránkách Allamat electronic s.r.o.
Litva:

25.-27. 7. 2003 na jihu Litvy nedaleko státní
hranice s Polskem; upøesnìní na web stránkách LRMD
(v angliètinì) èi Allamat electronic s.r.o. (v èe�tinì).

Na setkání s vámi na tìchto akcích se tì�í za Allamat
electronic s.r.o. Ludìk OK1VRA/LY2AAL

ü

Letní radioamatérská setkánív pobaltských zemích
Ludìk Vrzák, OK1VRA/LY2AAL, lu.vr@volny.cz

Soukromá inzerce
Koupím novìj�í KV transceiver - nabídnìte. OK1IAA,Franti�ek Pavlas, Tyr�ova 121, 339 01 Klatovy, tel.: 376 320439.
Prodám TRX IC 751A v perf. stavu za výhodnou cenu.Pi�te s event. nabídkou na adresu St. Lenoch, Nádra�ní 4,602 00 Brno, tel.: 542 210 816.
Prodám soubory èasopisù z pozùstalosti za výhodnéceny: CQ DL 1991-2002, AR/A 1945-95, AR/B 1976-93, ARkonstr. pøílohy 1974-91, KV 1946-95, KV 1951,Radioamatér 2000-2002, Radio�urnál SZR 1995-2002,AMA 1991-99, RK 1955-57, RZ 1968-91, Elektronika 1987-88, Elektroinzert 1993-99, QRV 1977-78, QSP 1992-99, OKcallbook 1968, 70, 75, Prosím pøíp. nabídku adresovat naSt. Lenoch, Nádra�ní 4, 602 00 Brno, tel.: 542 210 816.
Prodám KV transceiver OTAVA 79. Tel. 606 481 022.
Koupím èasopisy Radioamatérský zpravodaj r. 1991,Radio�urnál (slovenský) 1993-97. Stanislav Vacek,Støekovská 1344, 182 00 Praha 8.
Prodám celotranzist. TRX ICOM IC-720A all band vè.WARC, mode CW, AM, USB, LSB, RTTY. Má zabudovaný x-tal. CW filtr 500 Hz. K TRX-u je manuál a schéma zapojení,dále HM-DSP filtr ve zvlá�tní skøíòce. TRX je v perfektnímstavu. Cena podle dohody. Tel. 583 216 581 (605 950 995).
Prodám otoèné kondenzátory 500, 2x500, 3x500,5x500 pF a té� men�í kapacity cca 15, �, 200 pF.Pøepínaèe na malé i velké výkony keramické dle zadání.Patní izolátory pro vertikál keramické. Elektronky pro velkývýkon QE 08/200. Dr�ák pro montá� desek ti�tìných spojùkombinovaný se svìráèkem, speciální systém. Filtraèní kon-denzátory na vysoké napìtí. J. Cipra, U Zeleného ptáka 12,148 00 Praha 4, tel.: 271 912 022.
Prodám mikropájeèku TESLA ERS 50, nové topné tìle-so + nový hrot + 2 kg cínu - 800 Kè; nabíjeèku 4 NiCd aku-mulátorù (C/D, AA, AAA, 2x 9V), automat. vyb. èlánkù, paknabíjení, k nabíjeèce 6 ks NiCd èlánkù RC6 1,2 V 950 mAh- 3x pou�ité, v�e za 600 Kè; barevný monitor 14�, málopou�ívaný, 600 Kè; èasopis Radioamatér roèník 2000, 2001,2002 - 18 èísel za 300 Kè; èasopis Radio�urnál roèník 98/3,4; 00/1,3,4,5; 01/2,3; 02/1,3. 10 èísel 200 Kè. Tel.: 721358 317 odpoledne.
Koupím 2 ks patice pro GU33b, GI7b, GI6b. J. Holík,Vícenice 68, 676 02 Mor. Budìjovice, tel. 724 084 38.
TRX Kentaur - koupím plo�ný spoj, ladicí kondenzátor,mechaniku - i nedokonèenou. Komu vý�e uvedené domale�í, volejte 777 071 095.
Prodám KV TCVR FT 707 100 W warc + ant. tuner, VKVTCVR TR 9000 all mode 10 W, VKV TCVR TR 7800 FM25 W. Tel. 354 432 669 po 17 hodinì.
Prodám KV TCVR IC 756 se zdrojem. Tel: 603 256 898.
Prodám all mode 2m FT290 + PA 30 W, cena 11000 Kè,nebo vymìním za GPS, infradalekohled nebo digit. fotoa-parát. OK1MMU, m.udatny@worldonline.cz, PR nebo tel.416 736 538 veèer.
Prodám èas. AMA 1997-99 a RZ 200-01 (á 100 Kè),Radioamatérský zpravodaj 1968-91 (v celku, cenadohodou), IOTA Directory 2000 (100 Kè), autotrafo 500 VA120/220 V (80 Kè), 16 m modrý koax prùm. 11 mm (150).Telefon veèer 241 728 321.
Prodám TX Tøinec RS41-1 v sestavì: TX, anténní díl, zdroj,trafa, náhradní díly, dokumentace; RX R4 v sestavì:Pøijímaè, zdroj, náhradní díly, dokumentace. Cena kompletu2500 Kè. Osobní odbìr podmínkou. Info: OK2ME, tel. 573397 421.
Prodám 3-el. YAGI na 21 MHz, výrobek RT Teplice,dosud nepou�itá. Cena: 3000 Kè. Osobní odbìr podmínkou.Info: OK2ME tel. 573 397 421.
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VoIP a amatérskérádio
Steve Ford, WB8IMY, sford@arrl.org, podle QST 2/2003 pøelo�il

Václav Kohn, OK1VRF, vkohn@inf-cs.cz
Rostoucí poèet radioamatérù vyu�ívá internet
jako most pro dálková fonická spojení. O èem
ten rozruch kolem VoIP - Voice Over Internet
Protocol (protokol hlas po internetu) vlastnì je?
Protokol �hlas po internetu�, známìj�í pod zkratkou
VoIP, není nic nového. Lidé vyu�ívají hlasovou komu-
nikaci po Internetu u� léta. Nové na tom jsou nejnovìj�í
radioamatérské aplikace VoIP. K pøeklenutí stovek èi
tisícù kilometrù vyu�ívá rostoucí poèet amatérù Internet
v kombinaci s VHF nebo UHF FM transceivery spí�e, ne�
ionosférické �íøení pøi dx komunikaci.

V souèasnosti existuje nìkolik variant pou�ívaného
amatérského VoIP. Podle toho, jak jsou tyto systémy
konfigurovány, mohou zahrnovat propojení (pro-
linkování) pøevádìèù, kde dva vzdálené pøevádìèe vzá-
jemnì sdílí své signály (obr. 1). Jinou aplikací je tzv.
simplexní prolinkování, kde jeden nebo více u�ivatelù
s ruèkami nebo mobilními transceivery komunikují
pøímo se �základnovou� stanicí (nebo nódem), který je
prolinkován do Internetu (obr. 2). Jeden prvek mají
v�echny amatérské VoIP systémy spoleèný: jako
pøenosové médium mezi stanicemi funguje internet.

Pøita�livost amatérského VoIP lze snadno pochopit.
Amatéøi nejni��ích tøíd, bez pøístupu na krátké vlny, si
mohou pomocí tìchto VoIP systémù vychutnat �interne-
tovì podporovaný� DXing konverzací s jinými amatéry
daleko za hranicí dosahu jejich FM transceiverù. Amatéøi
vy��ích tøíd bez vlastního KV zaøízení mohou tì�it z VoIP
obdobným zpùsobem.

Pojïme se krátce podívat na nìkolik aktuálních pøed-
stavitelù radioamatérských VoIP.

EchoLink
EchoLink vyvinul Jonathan Taylor, K1RFD, poèátkem
roku 2002. V pøekvapivì krátkém èase se EchoLink stal
jedním z dominantních radioamatérských VoIP systémù
s více ne� 30 000 u�ivateli po celém svìtì (67 000
u�ivatelù ve 126 zemích svìta - stav 3. 3. 2003, pozn.
pøekl.). Volnì �íøený software pro Windows lze stáhnout
na www.echolink.org.

Po spu�tìní programu EchoLink pøimìje vá� poèítaè
Internet, aby se nakonektoval na EchoLink server. Ne�
budete moci navázat své první spojení, musí být va�e
volaèka ovìøena v databázi FCC. To mù�e trvat minuty
nebo hodiny, závisí to na stavu systému; toto opatøení
má omezit �anci neamatérù vstoupit do sítì EchoLink.

Jakmile jste schváleni (dìje se jen jednou), zbytek u�
je jednoduchý. EchoLink Server funguje jako telefonní
ústøedna v kybernetickém prostoru. Udr�uje neustále
aktuální seznam v�ech nakonektovaných stanic. Po
prohlédnutí seznamu si mù�ete vy�ádat propojení va�e-
ho poèítaèe s jiným amatérem.

Tady to zaèíná být zajímavé. Amatér na pøijímací
stranì EchoLinku mù�e sedìt u svého poèítaèe se
sluchátky a mikrofonem. Nebo mù�e mít svùj poèítaè
propojen se základnovým rádiem své stanice, která fun-
guje jako radiorelé pro ruèku nebo mobilní transceiver.
Nebo mù�e být cílová stanice souèástí pøevádìèového

systému. V ka�dém pøípadì, jakmile bude ustaveno spo-
jení, bude v�e, co øeknete, sly�et ve sluchátkách proti-
stanice nebo bude vysíláno do éteru.

Na va�í stranì EchoLinkového spojení mù�ete mít
sluchátka nebo pou�ívat simplexní spojení se svým zá-
kladnovým rádiem nebo vyu�ívat pøevádìè. Kdy� konek-
tujete nìjakou jednotlivou stanici, je zvykem zavolat stej-
ným zpùsobem jako bìhem tradièní konverzace v éteru:
�W1ABC from WB8IMY.� Nebo - pokud jste nakonek-
továni ke vzdálenému pøevádìèi: �WB8IMY, Wallingford,
Connecticut.� (Ne� zaènete mluvit, je tøeba vyèkat asi 2
vteøiny pro kompenzaci zpo�dìní.)

Servery EchoLink podporují také re�im konference,
kdy spolu mù�e konverzovat nìkolik amatérù systémem
�kulatý stùl.� Existují dokonce EchoLinkové sítì, které se
scházejí na tìchto konferencích v pravidelných ter-
mínech.

Úvodní nastavení EchoLinku (setup)
K provozu EchoLinku potøebujete PC s Windows
98/2000/XP a zvukovou kartou. Poèáteèní nastavení pro-
gramu je snadné - v�emi kroky vás provede tzv. �wizard�
(magický prùvodce).

Jestli�e chcete zkusit konverzaci od poèítaèe, budete
potøebovat náhlavní soupravu. Mikrofonní jack zapojíte
do mikrofonního vstupu zvukové karty a jack sluchátek
do SPEAKER OUT. Navíc k nastavení programu
EchoLink bude také tøeba seøídit ve Windows úroveò
ovládacích prvkù zvukové karty VOLUME a RECORDING.

Jestli�e zamý�líte propojit své rádio s poèítaèem,
abyste mohli vyu�ívat EchoLink po radiovém spoji, budete
potøebovat interface. Obrovské nad�ení pro EchoLink
vyplývá ze skuteènosti, �e pro propojení s transceiverem
EchoLink nepotøebuje �ádný specializovaný hardwarový
interface. Ve�keré funkce èasování a DTMF dekódování
zaji��uje software EchoLink. To znamená, �e mù�ete
provozovat Echolink s rádiem podle svého výbìru
s vyu�itím bì�ného interface zvukové karty (RIGblaster,
MFJ, TigerTronics a dal�ích). Pokud ji� provozujete
PSK31, RTTY, SSTV nebo podobný mód s interfacem
zvukové karty, mù�ete se stát operátorem EchoLinku
prostì po sta�ení a nainstalování programu - �ádný dal�í
hardware nebo kabelové propojení nejsou zapotøebí.

Existují také hardwarové interface speciálnì navr�ené
s ohledem na VoIP. Za zaznamenání stojí ULI (Ultimate
Linking Interface - vrcholný propojovací interface) od
Jamese Milnera, WB2REM, viz www.ilinkboards.com.
ULI pracuje s VoIP a rovnì� s rùznými radioamatérskými
digimódy. Nabízí také vestavìné poèítaèové ovládání
rádia. Lze napøíklad mìnit kmitoèty pomocí pøíkazù po
dálkové UHF lince nebo prostøednictvím Internetu.
Umo�òuje dokonce dálkové pøebootování poèítaèe stanice.

Podívejte se také na desku interface pro více módù
navr�enou VA3TO. Najdete ji na www.ilinkca.com.

iLink
Systém iLink je nápad Graeme Barnese, M0CSH. iLink je
jeden z prùkopníkù VoIP a funkènì je podobný
EchoLinku, i kdy� vy�aduje speciální interface, jako jsou
ULI nebo karta VA3TO zmínìné vý�e. Program iLink je
volnì ke sta�ení na www.aacnet.net/radio.html.

U�ivatelé EchoLinku a iLinku jsou na oddìlených
serverových systémech. S roz�íøením EchoLinku se
nicménì zdá, �e aktivita iLinku v posledních mìsících
dramaticky poklesla.

eQSO
eQso, vytvoøený Paulem Daviesem, M0ZPD, byl navr�en
tak, aby fungoval jako celosvìtová amatérská rádiová sí�.
Je zalo�en na vyhrazených serverech a lze jej vyu�ívat
z PC nebo prostøednictvím rádiového spoje (v systému
eQSO oznaèován jako �RF gateway� - rádiová brána).

Software eQSO je volnì ke sta�ení na www.eqso.net, s
online podporou na www.eqso.org. Rádiová verze soft-
waru nabízí zdvoøilostní tóny a CW identifikaci a vyu�ívá
COM port poèítaèe ke klíèování vysílaèe a snímání stavu
squelche pøijímaèe. Pokud není propojení se squelchem
k dispozici, lze zvolit funkci eQSO interní VOX. eQSO
pracuje se v�emi obvyklými ji� zmínìnými interface PC -
transceiver.

Proto�e zde neexistuje �ádné ovìøování volaèky, má
eQSO bezpeènostní vybavení, které mohou aktivovat tzv.
�administrátoøi.� Administrátoøi mohou umlèet èi
dokonce zablokovat osoby, které pracují bez radio-
amatérského povolení.

I posluchaèùm (SWL) je doporuèováno vyu�ít eQSO,
není jim ale umo�nìno v �místnostech� obsahujících
rádiová spojení (linky) hovoøit. Ti, kteøí to zkusí, jsou
umlèeni nebo zakázáni. Nicménì SWL mohou mluvit
s amatéry v místnostech �off-air� (nevysílaných do éteru)
a øada z nich to bere jako dal�í povzbuzení k získání
vlastního povolení. Operátoøi rádiových bran by se mìli
vyhnout konektování svých stanic do tìchto �off-air�
místností.

IRLP
S pojmem IRLP - Internet Radio Linking Project (projekt
internetového rádiového propojení) - vstupujeme do
sféry VoIP sítí, do kterých lze proniknout pouze rádiem.

Tvùrcem IRLP je David Cameron, VE7LTD. Dave a
Michael Illingby, VE7TFD, vybudovali prvé dva IRLP
nódy, aby propojili Vancouver a Vernon v Britské
Columbii.

IRLP sí� sestává z nódù na FM pøevádìèích nebo sim-
plexních stanicích. V�echny nódy bì�í na softwaru IRLP
Linux a pou�ívají specializovaný IRLP hardwarový inter-
face. Individuální u�ivatelé se potøebují jen dostat do
nódu a k ustavení IRLP spojení pou�ívají pøíslu�né
DTMF kódy. Stejnì jako iLink, EchoLink a eQSO,
nemù�ete vyu�ívat IRLP pøímo z PC bez rádia, co� je
mnohem lep�í zaji�tìní proti pøístupu neamatérù.

Pou�ití IRLP nódu je hodnì podobné pou�ití
pøevádìèového autopatche (systém pøíkaz - odpovìï).
První vìcí, kterou musíte udìlat, je získání pøístupového
kódu od operátora nódu nebo skupiny. Ne� dostanete
pøístupové kódy, mù�ete být - jako u nìkterých
autopatchù - po�ádáni, abyste se spojili s klubem.
Nìkteré IRLP nódy pou�ívají navíc k DTMF kódùm
k ovládání pøístupu také CTCSS subtóny.

Interaktivní mapa a seznam IRLP nódù je k dispozici
na webu status.irlp.net (viz ukázka na obr. 3). Pøi konek-
tování k IRLP nódu obvykle zaèínáte s vlastní identifikací
a DTMF pøístupovým kódem. Podaøí-li se, nód odpoví.
Poté u� jde o vyjádøení zámìru a vyslání ètyøèíselného
kódu vzdáleného nódu, do kterého se chcete dostat:
�WB8IMY accessing Node 5555� - WB8IMY vstupuje do
nódu 5555. Jakmile je spojení ustaveno, usly�íte
hlasovou identifikaci z cílového nódu. Kdy� usly�íte
potvrzovací ID, mù�ete dát svou volaèku a zahájit kon-
verzaci.

IRLP podporuje také konferenèní kulatý stùl na
zrcadlech. Tato zrcadla umo�òují, aby hovoøila jen jedna
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osoba najednou, ale hezkých pár stanic mù�e být pøipo-
jeno souèasnì. Ka�dou druhou nedìli se schází IRLP
mezinárodní sí� a zve k pøihlá�ení z celého svìta. Abyste
se mohli zúèastnit práce v síti, musí pro vá� nód existo-
vat místní sí�ový kontrolér (local net controller) - pokud
tomu tak není, mù�ete sí� pouze monitorovat. Mladí
amatéøi najdou sí� IRLP4KIDs na IRLP zrcadle 5, kanál 8
(nód 9508) ka�dou sobotu v 0100 UTC. Více informací o
této síti viz www.qsl.net/irlp4kids nebo na emailu
irl4kids@qsl.net.

Pro nastavení nódu potøebujete poèítaè s Linuxem,
IRLP software a IRLP hardwarový interface. Nódy jsou
v IRLP síti pevnì uspoøádány a pro vzájemnou autenti-
zaci pou�ívají PGP �ifrování. Ve�kerá pou�itá technologie
je ov�em z pohledu vìt�iny IRLP u�ivatelù transparentní,
èili o ní ani nevìdí. Pokud ve va�í oblasti IRLP nód exis-
tuje, pak k tomu, abyste si tu zábavu u�ili, potøebujete jen
FM transceiver. Více informací najdete na www.irlp.net.

WIRES-II
WIRES-II - Wide-coverage Internet Repeater
Enhancement System (roz�iøující systém internetových
pøevádìèù �irokého pokrytí) - je VoIP sítí vytvoøená fir-
mou Yaesu, je� se funkèností podobá IRLP s tím
rozdílem, �e software nódù WIRES-II bì�í pod Windows.
Stejnì jako IRLP je i WIRES-II plnì zalo�ena na rádiu; do
nódu WIRES-II nelze pøistupovat pøímo z Internetu. Host
server WIRES-II udr�uje neustále aktuální seznam v�ech
aktivních nódù.

Hardwarová èást WIRES-II je interface HRI-100. HRI-
100 se pøipojuje k PC, který je pøipojen k Internetu
vysokou rychlostí nebo vytáèeným (dial-up) spojem.
HRI-100 funguje také jako interface mezi rádiem a poèí-
taèem. Pøesto�e interface HRI-100 vyrábí Yaesu, je kon-
struován tak, aby pracoval s libovolným transceiverem.

Pro WIRES-II existují dva provozní re�imy:
Mód SRG (Sister Repeater Group - skupina sester-

ských pøevádìèù) umo�òuje u�ivatelùm konekt k libovol-
nému dal�ímu nódu WIRES-II (a� 10 pøevádìèù nebo
základnových stanic) uvnitø skupiny specifikované
operátorem nódu. K øízení pøístupu se pou�ívají, jako u
IRLP, tóny DTMF. Podle toho, jak operátor nódu svùj
systém nakonfiguruje, bude nutné vysílat samostatný
DTMF tón pøed ka�dým vysíláním, nebo jen na zaèátku a
konci spojení.

Provozní mód FRG (Friends Repeater Group - skupina
pøátelských pøevadìèù) vám umo�ní konektovat libovol-
ný jiný nód WIRES-II na svìtì. FRG mód také dovoluje
skupinové volání a� 10 nódù, co� je jistý druh konfe-
renèního hovoru. Pro uskuteènìní normálního FRG
volání stisknìte #, pak pìt dal�ích DTMF èíslic podle
identifikátoru (ID number) nódu WIRES-II, do kterého se
pokou�íte dostat.

Je to vùbec je�tì amatérské rádio?
Odpovìï na tuto otázku závisí na tom, co si pod pojmem
�amatérské rádio� pøedstavujete, v tomto smìru existuje
mnoho názorù. Nìkteøí rádioví puristé odmítají VoIP
úplnì. Mají pocit, �e by radioamatér nemìl vùbec do
radioamatérské komunikace Internet zatahovat. V�e se
musí odehrát na rádiových vlnách a basta. Jiní mají na
vìc mnohem volnìj�í pohled a jen malují spoj VoIP
komunikace, který chybí stanicím na obou koncích
Internetové cesty.

Jediná vìc, kterou mù�eme pravdìpodobnì s urèitostí
øíci, je to, �e VoIP je tu a u� tu zùstane. Mladí i star�í
radioamatéøi se této technologie chopili a rostoucí
mo�nost pøístupu k �irokopásmovému Internetu tu fun-
guje jako katalyzátor. Pøipomíná to obno�ené kli�é, �e
radioamatérský VoIP není pro ka�dého ten správný �álek
èaje. Je to jen jedna z tuctù zájmových oblastí, jen�
amatérské rádio zahrnuje. Jestli�e VoIP urá�í vá� radio-
amatérský jemnocit, vyhnìte se mu. Pokud ne, èeká vás
nová provozní zku�enost.

Za pomoc pøi pøípravì èlánku dìkuji následujícím
amatérùm: Chris Kirby, G4FZN, Jonathan Taylor,
K1RFD, James Milner, WB2REM, Paul Cassel, VE3SY,
Dave Cameron, VE7LTD, Chip Margelli, K7JA, Brennan
Price, N4QX a Chris Imlay, W3KD.

Pozn. redakce: Tématika, které je vìnován èlánek,
není v na�í oblasti zatím bì�ná, pova�ujeme ale pøesto za
úèelné poskytnout alespoò základní informace. V pùvod-
ním pramenu jsou uvedeny je�tì dal�í údaje, které se
týkají souvislostí s legislativními normami upravujícími
amatérské vysílání v USA.

ü

Deficitní poruchypamìti
Urèeno pro ty z vás, kteøí � no,øeknìme � mají nìco pøes 30 let 
Nedávno mi mùj lékaø stanovil diagnózu: D.P.P.V.V.
= deficitní poruchy pamìti vyvolané vìkem. 
Èlovìku se pak stává:
Rozhodnu se umýt si auto. Jdu ke dveøím a pøitom si
v�imnu, �e na stole le�í dne�ní po�ta. No dobøe, døív
ne� si umyji auto, podívám se, kdo mi pí�e. Nechám
klíèe le�et na stole, ...

... vyhodím po�tu, která mne nezajímá a pøitom si
v�imnu, �e je plný ko� na odpadky. Srovnám si úèty
a bankovní výpisy do psacího stolu a vyprázdním
ko�. Kdy� u� jsem ale otevøel tu zásuvku psacího
stolu ...

... mohl bych vlastnì hned vystavit �eky na zapla-
cení úètù.  Kde je �eková kní�ka? A do háje! U� je v ní
jen jeden �ek. Dal�í zásobu �ekù mám ...

v druhé zásuvce psacího stolu. Aha, tady na stole
stojí sklenice s d�usem, kterého jsem se zrovna chtìl
napít. Budu hledat dal�í �eky, ale napøed musím
postavit tu sklenici jinam, je pøíli� blízko u poèítaèe.

No jo, ale to u� ten d�us mù�u dát rovnou do led-
nièky, stejnì u� pìknì zteplal. Jdu smìrem ke
kuchyni a vidím, �e kvìtiny potøebují zalít. Postavím
sklenici s d�usem na stolek u kuchynì a � juchù!
Tady jsou ty brýle, které jsem hledal celé dopoledne!
Ty bych mìl radìji hned uklidit.

Pak naplním konvici vodou a napojím své �íznivé
kvìtiny. Sakra! Nìkdo nechal le�et v kuchyni dálkové
ovládání a já se mohl vèera uhledat, kdy� jsem se
chtìl dívat na televizi. Radìji je dám hned tam, kam
patøí.

Trochu zaliji ty kvìtiny - sakra, polil jsem pod-
lahu, ale to hned uklidím - hodím dálkové ovládání
na kanape a jdu k domovním dveøím ...

a pøitom celou dobu myslím na to ...
Co jsem to vlastnì chtìl celou dobu udìlat ???

Na konci dne:
auto je �pinavé, úèty jsou nezaplacené, sklenice
s d�usem stojí na stolku vedle kuchynì,... mé kvìtiny
mají málo vody a zøejmì nepøe�ijí,... v �ekové kní�ce
je poøád jen jeden �ek ... a a� dìlám co dìlám,
nemù�u najít klíèe od auta! 

Kdy� mi dojde, �e se mi vlastnì za celý den
nepovedlo nic dodìlat, jsem velmi pøekvapen - v�dy�
jsem celý den poøád pracoval!

Musím tedy konstatovat, �e D.P.P.V.V. je velmi
tì�ká a záva�ná choroba. Zkusím si pobrouzdat po
Internetu, jestli tam o tom nìco neobjevím. Napøed
se ale mrknu, jestli mi nìkdo náhodou neposlal
email ...

Je Ti to povìdomé? Pokud ne, tak Ti upøímnì
gratulujeme! Pokud ano, tak se na chvíli posaï a
zamysli se... Je�tì není pozdì!

ü
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Nìkolik tipù a trikùpro získávání QSLlístkù
Tomá� Krejèa, OK1DXD, ok1dxd@centrum.cz

Tento èlánek vychází z informací publikovaných v DX
QSL Reflector, WASHRag a eHam.net - autor Ron
Notarius WN3VAW; také volnì navazuje na mùj pøed-
chozí èlánek v èasopise RADIOAMATÉR 4/2001.
Pøesto�e od té doby ubìhl pomìrnì krátký èas, objevilo
se nìkolik nových postupù a návodù, jak zvý�it úèinnost
v získávání QSL lístkù od DX protistanic.

1. Buïte trpìliví. Neèekejte, �e se direct po�adavky
a QSL lístky budou vracet �pøes noc�. Za rychlou
odpovìï mù�eme pova�ovat èas 4-6 týdnù, krat�í odez-
va opravdu nebývá obvyklá! V pøípadì vìt�ích DX expe-
dic oèekávejte dobu od 4 do 9 mìsícù. Je to zpùsobeno
tøeba tím, �e takovéto expedice nechávají tisknout QSL
lístky a� po svém návratu, kdy ji� mohou odhadnout,
kolik lístkù pøibli�nì budou potøebovat. Nelze se tomu
pøíli� divit vzhledem k tomu, �e se jedná o dobrodru�né
a pøedem nejisté výpravy do opu�tìných èástí svìta, kdy
je poèet QSO závislý na momentálních podmínkách
�íøení, spolehlivosti techniky a rozmarech poèasí èi míst-
ních úøadù. Proto se mù�e poèet spojení pohybovat od
nìkolika tisíc a� po 50 000 i více! Na druhé stranì vý-
znamné superExpedice mají pøehledná pravidla pro
zasílání QSL a témìø stoprocentní návratnost! Jinak doba
obrátky u nìkterých vytí�ených mana�erù je bì�nì dva
roky i více - SRI.

2. Poslouchejte, poslouchejte a je�tì jednou
poslouchejte! Poslouchejte DX stanici, kdy� dìlá spo-
jení se stanicemi pøed i po spojení s vámi. Speciálnì se
soustøeïte na instrukce o vyøizování QSL lístkù. U
vìt�ích expedic je obvyklé pùsobení nìkolika QSL
mana�erù, kteøí si agendu rozdìlují napø. podle regionù
(USA, Evropa apod.), podle pásem (jako napø. 50 MHz),
pøípadnì podle druhu provozu - poslední pøíklad lze
dokumentovat na úspì�né loòské expedici K1B - CW
promptnì vyøizoval a ruènì (!) vypisoval YT1AD, zatím-
co s SSB lístky byly od zaèátku potí�e zpùsobené
vykrádáním po�tovních zásilek v UA. Z tohoto dùvodu
byla SSB QSL agenda pro tuto expedici podle poslední
informace pøevedena na K4YL. Pokud jste mìli �tìstí na
fone spojení a ménì �tìstí s potvrzením QSO s K1B,
po�lete SASE na tuto novou adresu je�tì jednou! V dal�í
èásti tohoto èlánku si je�tì podrobnì povíme, jak se
podobným pøípadùm preventivnì a efektivnì bránit.

Speciálním pøípadem jsou hostující operátoøi v mezi-
národních stanicích typu 4U1ITU - zde nejèastìji závisí
na operátorovi, se kterým jste QSO udìlali, QSL agenda
je obvykle v jejich vlastní re�ii!

3. Zajistìte si pravidelný odbìr DX bulletinù
(pøes Paket Radio, internet), jako jsou napø. OPDX, 425
DX, IDXP - který posílá Stevo OM3JW apod. - obvykle to
jsou seriózní zdroje aktuálních a kvalitních QSL informa-
cí. Pro radioamatéry, kteøí mají pøístup na internet, je
velkou pomocí vyu�ití QSL prohledávaèù, jako je slu�ba
PATHFINDER - mìjte ale na pamìti, �e nìkteré informa-
ce zde mohou být zastaralé nebo nepøesné!

4. Buïte si jisti, �e DX stanice zachytila
správnì va�i volací znaèku - pokud ne a kdy� jste ji
v silném pile-up ji� nedokázali pøesvìdèit o omylu, za-
znamenejte si znaèky stanic, které s ní dìlaly QSO pøed

vámi a po vás, abyste mìli pro ovìøení va�eho QSO ales-
poò nìco. V�e pochopitelnì uveïte ve svém QSL
po�adavku. Jinak obvykle platí �patná zpráva: WRONG
CALL - NO QSL! Stejnì se také pøesvìdèete, �e jste
správnì zapsali znaèku DX stanice - to mù�e být nìkdy
slo�ité, zvlá�tì pøi zmìnì CONDX nebo v pøípadech, kdy
DX operátor dává svou znaèku jen zøídka. Velmi èasto se
stává, �e nìkdo zahlédne SPOT v DX Clusteru, skoèí na

frekvenci, prorazí pile-up a zaloguje si chybnì znaèku -
proto�e byla volaèka DX stanice v DX Clusteru chybná
(pøeklep nebo jiná chyba). Tedy opìt pravidlo è. 2 -
poslouchat, poslouchat. Pokud se zmýlíte pøi ruèním
vypisování údajù na QSL lístek, zahoïte jej a pou�ijte
nový. Nepøepisujte! Mnoho va�ich QSL lístkù mù�e být
pou�ito pro rùzné diplomy a pøípadné pøepisování mù�e

být pøíèinou jejich vyøazení pro zámìrnou zmìnu údajù.
Èas udávejte v UTC!

5. Dal�í zásadou je co nejvíce se vyvarovat
potenciální mo�nosti ukradení zásilky bìhem
pøepravy k adresátovi. Pøi nevhodném balení mù�e
být zásilka také po�kozena bìhem automatického zpra-
cování v tøídicích po�tovních strojích. Pøi odesílání
�direktù� pou�ívejte proto jen kvalitní obálky - zcela
nevhodné jsou staré, tenké a� poloprùhledné AIR MAIL

obálky! Kupte si obálky se samolepicí páskou - staré
�olizovací� si radìji ponecháte na jinou pøíle�itost,
bìhem pøepravy do èasto exotických zemí se 100% rela-
tivní vlhkostí vzduchu se snadno rozlepí a vysypou svùj
obsah. Zahrajte si trochu na tajné agenty a sna�te se co
nejvíce pøelstít potenciální zlodìje, kteøí mají zálusk na
va�e tì�ce nabyté IRC nebo - je�tì lépe - na �Green
Staps� uvnitø zásilky. Mìjte na pamìti, �e va�e zásilka
projde na cestì rukama mnoha lidí, kteøí v�dy nemusejí

mít za svùj prioritní cíl její celý obsah doruèit k adresá-
tovi! Sna�te se va�i zásilku co nejvíce pøipodob-
nit tøeba nìjaké hromadné komerènì-reklamní
nabídce (tzv. �junkmail�), kterou ka�dý radìji rovnou
hodí do ko�e. Tady mám nìkolik rad: nepou�ívejte
unikátní a pestré známky na obálce - zásilku nejlépe
podejte rovnou na po�tì, kde na pøepá�ce místo známky
dají pouze razítko, vyhnete se tak zájmu nenechavých
�filatelistù�, dále rozhodnì nepi�te do adresy radio-
amatérské volací znaky - pro mnoho zlodìjù ji� toto
mù�e spolehlivì indikovat obsah uvnitø. V �ádné pøípadì
nesmí svým vzhledem zásilka rovnou napovídat
�Gratulujeme, pøi otevøení této obálky mù�ete vyhrát
2IRC nebo US $�! Pou�ijte poèítaèovou tiskárnu a pøímo
na obálku vytisknìte svoji zpáteèní adresu (pochopitelnì
tím nejjednodu��ím písmem). Adresu pøíjemce opìt
vytisknìte na samolepící �títek. Já sám pou�ívám praxí
osvìdèený zpùsob, kdy do obálky kromì QSL lístku pøi-
kládám i po�tovní pohlednici s fotografií mìsta nebo
QTH. IRC nebo �Green Stamps� pak ukryjte do prostoru
mezi pohlednici a QSL. Pohlednice také vyztu�í zásilku
proti mo�nému po�kození pøi pøepravì - mìla by pokud
mo�no pøesnì lícovat a zapadat do obálky. Myslíte, �e
rady v tomto bodì jsou pøehnané nebo zbyteèné? Snad
vás lépe pøesvìdèí pøípad zmìny QSL managera pro SSB
u K1B. Nemusíte také utrácet peníze za luxusní QSL
lístky, sna�te se je ale odli�it, �personifikovat� vlast-
noruènì napsanou poznámkou, vzkazem a informacemi
o pou�itém zaøízení a dal�ími, které by mohly zajímat pøí-
jemce - sna�te se zaujmout a vyniknout z �edi tisícù
jiných lístkù s pøedti�tìnými hesly typu TNX ES CUAGN!

6. IRC nebo �Green Stamps�? - Tak to je tedy
otázka! Vìt�ina DX stanic neodpoví na vá� QSL po�ada-
vek, pokud do zásilky nepøidáte nìco navíc, co pomù�e
pokrýt náklady na zpáteèní po�tovné, v lep�ím pøípadì
odpoví pøes Bureau. Nìkdy po�adují i více, ne� je abso-
lutnì nutné na úhradu po�tovného, v nìkterých pøí-
padech tím pokrývají i jiné náklady, jako je el. energie
apod. Pokud je to mo�né, øiïte se pokyny DX stanice
o tom, jaké mno�ství IRC nebo US $ preferuje. V nì-
kterých oblastech svìta je dr�ení cizí mìny ilegální (je�tì
si na to vzpomínáte?) - nyní je to napø. Indie. V tako-
vých pøípadech posílání US $ není pøíli� dobrý nápad.
Nìkteré státy neakceptují IRC, staré ani nové - je�tì se
k tomu dostaneme; bohu�el seznam státù, které se
nepøipojily ke konvenci Universal Postal Union zaèíná
narùstat. V takových pøípadech má pou�ití US $ smysl.
Nìkde jeden US $ bohatì pokrývá náklady na pøepravu,
jinde je to právì naopak - kdo se v tom má vyznat a co
s tím? Zkuste dotaz do specializovaných interneto-
vých konferencí - DX & QSL reflectors, nebo si také
zkontrolujte hezký seznam, který na adrese
http://www.qsl.net/w9ol/ircchart.txt pravidelnì aktua-
lizuje Bill, W9OL. Nyní k podotázce: Nový, nebo starý
IRC? V pøípadì, �e stále více zemí odmítá staré �zelené�
IRC (foto viz minulý èlánek) nemáte na vybranou. Nový
IRC je bohu�el vìt�ích rozmìrù (150x113 mm),
ne� na�í QSL slu�bou po�adovaných 90x140
mm, nevejde se proto do malé obálky - ne-
ohýbejte ho a radìji pou�ijte vìt�í obálku! Dal�í
novinkou je omezená platnost nových IRC - poèí-
tejte s tím a neposílejte v budoucnosti IRC cca rok/dva
pøed exspirací! Pokud posíláte US $ bankovky, vyberte
nepøíli� otøepané, pomaèkané nebo jinak po�kozené -
banka je pøíjemci pak mù�e nìkdy odmítnout pøevzít.
Také pøíli� nedoporuèuji pou�ívat zahranièní mìnu pøí-
jemce, pøípadnì po�tovní známky, o nich� se domníváte,
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Diplom Tisícovky Èech,
Moravy a Slezska

Pavel Slanec, OK1MCS, ok1mcs@seznam.cz
Plzeòský radioklub OK1OFM ve spolupráci
s Tisícovky, s.r.o. vydává diplom �Tisícovky
Èech, Moravy a Slezska�. Diplom a soutì� jsou
urèeny pro v�echny radioamatéry. Cílem je
zdolávání a poznávání vrcholù na�ich hor, spo-
jené s navazováním radioamatérských spojení a
tím zvý�ení radioamatérské aktivity i mimo
závody.

Podmínky diplomu:
1. Platí spojení, pøi kterém alespoò jedna stanice vysílá

z tzv. hlavního vrcholu, který je vysoký nejménì 1000
m.n.m. (dále jen �tisícovka�) a je uveden v seznamu
pøevzatém z publikace �Tisícovky Èech, Moravy a
Slezska - prùvodce po tisícimetrových vrcholech
Èeské republiky� autorù Tomá�e Formánka a Michala
Holuba. Seznam kót platných do diplomu tvoøí pøílo-
hu podmínek diplomu, je zveøejnìn v síti packet radio
v rubrice CZDIPL a na internetových stránkách
radioklubu OK1OFM http://www.qsl.net/ok1ofm.
Seznam kót pro diplom lze rovnì� získat odesláním
SASE na adresu diplomového mana�era.

2. Spojení lze uskuteènit na v�ech radioamatérských
pásmech a libovolným druhem provozu.

3. V rámci plnìní podmínek diplomu neplatí QSO pøes
aktivní pøevadìèe a s protistanicí v dobì, kdy se tato
zøejmì vìnuje závodnímu provozu.

4. Pøi spojení musí být pøedány reporty, jména operá-
torù, stanovi�tì a lokátory obou stanic. Je-li
stanovi�tìm �tisícovka�, musí být uveden její pøesný
název a lokátor podle seznamu.

5. Spojení se stejnou stanicí je mo�né opakovanì
zapoèítat pouze tehdy, vysílá-li z jiného vrcholu.

6. Do diplomu platí spojení od 1. 6. 2003 do 31. 12.
2004.

7. Poèet bodù nutných k získání diplomu:
a) základní diplom bez doplòující známky: 391 bodù
b) doplòující bronzová známka: 1000 bodù
c) doplòující støíbrná známka: 1500 bodù
d) doplòující zlatá známka: 2000 bodù

Tøídy diplomu a bodové ohodnocení:
Tøída EXPEDIÈNÍ - vysílání pouze z �tisícovek�
Stanice si zapoète
- za ka�dé spojení se stanicí, která nevysílá z �tisícovky�

1 bod

- za ka�dé spojení se stanicí, která vysílá z jiné �tisícov-
ky� 10 bodù

- za ka�dou novou tisícovku, ze které navázala více ne�
10 QSO 10 bodù

- za ka�dé nové pohoøí, ze kterého navázala více ne� 20
QSO 50 bodù

Celkový bodový zisk tvoøí souèet bodù za spojení plus
souèet  bodù za dosa�ené �tisícovky� a pohoøí.
Tøída ZÁKLADNÍ - vysílání z libovolného QTH a
posluchaèi 
Stanice si zapoète
- pøi vysílání z vrcholu platí bodové hodnocení jako ve

tøídì EXPEDIÈNÍ
- za ka�dé spojení se stanicí, vysílající z �tisícovky�

1 bod
- za spojení s ka�dou novou �tisícovkou� 10 bodù
- za spojení s ka�dým novým pohoøím 20 bodù

Celkový bodový zisk tvoøí souèet bodù za spojení plus
souèet bodù za dosa�ené �tisícovky� a pohoøí.

Posluchaèi získají za odposlechy stanic body za
shodných podmínek jako amatéøi vysílaèi ve tøídì
ZÁKLADNÍ.

Zasílání prùbì�ných hlá�ení
Pro zvìt�ení pøehlednosti a motivace stanic plnících
diplom bude zveøejòováno prùbì�né hodnocení stanic.
Pro toto hodnocení potøebujeme znát prùbì�né výsledky
jednotlivých stanic, proto doporuèujeme pravidelné
(napø. mìsíèní) zasílání hlá�ení na adresu diplomového
mana�era (nejlépe v elektronické podobì via packet radio
nebo e-mail). Zasílání hlá�ení je nepovinné. Vzor
hlá�ení:
----------------------------------------------------------
Volací znaèka . . . . . . . . . 
Tøída . . . . . . . . . 
Celkem bodù . . . . . . . . . 
Poèet tisícovek, s nimi� bylo pracováno   . . . . . . . . . 
Poèet nav�tívených tisícovek . . . . . . . . . 
Poèet pohoøí, s nimi� bylo pracováno  . . . . . . . . . 
Poèet nav�tívených pohoøí . . . . . . . . . 
Komentáø:
Datum, podpis
----------------------------------------------------------

Vyhodnocení soutì�e
Po skonèení období, za které lze diplom získat, vyhodnotí
mana�er diplomu poøadí stanic podle poètu: 
- tisícovek, se kterými bylo pracováno (pouze tøída

ZÁKLADNÍ),

- nav�tívených tisícovek (pouze tøída EXPEDIÈNÍ),
- celkem získaných bodù (ve tøídì ZÁKLADNÍ),
- celkem získaných bodù (ve tøídì EXPEDIÈNÍ).

První tøi stanice v ka�dé z tìchto kategorií získají jako
cenu pamìtní pohár s uvedením dosa�eného skóre a
vlastní znaèkou. Stanice s absolutnì nejvy��ím poètem
bodù získá velký pamìtní pohár. Vylosovaní úèastníci
soutì�e obdr�í od sponzora drobné vìcné ceny.

�ádosti o diplom a jeho cena:
�ádost o diplom je nutno zaslat nejdéle do 31. 3. 2005
na adresu diplomového mana�era. Výpis ze stanièního
deníku musí obsahovat: datum a èas QSO, znaèky sta-
nic, reporty, stanovi�tì + lokátor protistanice i vlastní.
Je-li stanovi�tìm �tisícovka�, musí být uveden její pøes-
ný název a lokátor podle seznamu. Dále pak u ka�dého
QSO bodovou hodnotu (1 nebo 10 bodù) a zvlá�� uve-
dené body za novou �tisícovku� a nové pohoøí. Na konci
výpisu deníku celkový souèet bodù za spojení + bodù za
nové �tisícovky� a pohoøí, poèet nav�tívených �tisícovek�
a pohoøí a poèet �tisícovek� a pohoøí, s nimi� bylo pra-
cováno. V �ádosti bude dále podepsané èestné
prohlá�ení: �Byly dodr�eny podmínky diplomu a
deklarované výsledky odpovídají skuteènosti�. V pøípadì
vysílání z nedostupných kót (viz seznam �tisícovek�
v pøíloze) té� èestné prohlá�ení �e dotyèný získal povo-
lení ke vstupu.

Diplom bude pøedáván zdarma pøi rùzných radio-
amatérských setkáních. Pøi po�adavku na doruèení po�tou
je nutno spolu se �ádostí zaslat známky v hodnotì 20 Kè.

Informace o prùbì�ných výsledcích, expedicích na
vrcholy tisícovek, reportá�e z výstupù a dal�í informace
budou uveøejòovány v síti packet radio a na internetu
http://www.qsl.net/ok1ofm, kde je také mo�no získat sez-
nam vrcholù a podmínky diplomu.
Poøadatel a vydavatel: Radioklub OK1OFM
Mana�er diplomu: Pavel SLANEC, Heyrovského 52,
30100 Plzeò, e-mail: ok1mcs@seznam.cz, PR:
ok1mcs@ok0ppl
Stránky diplomu: http://www.qsl.net/ok1ofm
Sponzor: MOGUL OK OIL a.s., Tiskárna Bílý slon
Seznam vrcholù: Tisícovky s.r.o, http://www.tisicovky.cz

Dìkujeme autorùm publikace �Tisícovky Èech,
Moravy a Slezska - Prùvodce po tisícimetrových vr-
cholech Èeské republiky� za bezplatné poskytnutí sezna-
mu tisícovek. 

ü

�e platí na území, kam zásilku posíláte - zpravidla
nedoká�ete odhadnout vý�i a aktuální platnost mìny èi
známek.

7. Vynechal jsem je�tì systémy pro elektronickou
výmìnu lístkù, jako je www.eQSL.cz (v souèasné dobì
registruje okolo 25 000 000 (!) QSL lístkù, resp. QSO).
Pokud máte pøíle�itost, zaregistrujte se zde, budete jistì
pøekvapeni, kolik eQSL u� tam na vás dlouho èeká. Zatím
sice neplatí pro �ádné významné diplomy, ale mù�ete zde
získat dùle�itý kontakt na DX stanici a domluvit se pøes
e-mail na nejlep�ím zpùsobu výmìny stále je�tì klasické
papírové QSL. Dal�ím oèekávaným a stále odkládaným

projektem je oficiální ARRL LogBook of The World. Sem
by mìly posílat své logy v elektronické podobì významné
a ARRL uznané DX expedice. Po va�em pøihlá�ení do sys-
tému byste okam�itì získali zdarma pøehled o svém DXCC
skóre, mohli získat diplomy jako je DXCC apod. (to
pochopitelnì ji� za úhradu). Otázkou je, zda systém po
vyøe�ení technických problém splní oèekávání svých tvùr-
cù, proto�e je veøejným tajemstvím, �e pro øadu DX expe-
dic jsou IRC a Green Stamps významným zdrojem pro
pokrytí èásti nákladù spojených s dopravou, ubytováním
apod. a pøechodem na eQSL by tato podpora pochopitel-
nì nebyla tak silná.

8. Dal�í realitou je bohu�el zkuteènost, �e nìkteré DX
stanice jsou spí�e sbìrateli IRC a US $ a odpovìdím na
va�e QSL po�adavky se pøíli� nevìnují - berte to jako fakt
a nebuïte tím rozladìni. Také je tøeba si uvìdomit, �e
èasto posíláte lístky do politicky a vojensky velmi ne-
klidných oblastí na�eho svìta. Nìkdy neèekanì potì�í,
pokud QSL lístek pøijde po mnoha letech alespoò pøes
Buro, ale o tom by mohl ka�dý vyprávìt své pøíbìhy.

A na závìr nìkolik u�iteèných odkazù: 
www.parfinder.com
www.eHam.net

ü
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DX expedice
Zdenìk Pro�ek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

V uplynulém období se uskuteènily dvì významnìj�í a
velice úspì�né expedice. Ta první byla do Súdánu pod
znaèkou ST0RY. Byla to skupina amatérù z Nìmecka a to
Falk DK7YY, Dietmar DL3DXX, Chris DL5NAM, Felix
DL7FER a Uwe DL9NDS. Byli dobøe vybaveni a jejich
signály byly u nás sly�et velmi dobøe na v�ech pásmech.
Na 50 MHz v�ak mnoho QSO nenavázali. Ru�ili toti�
místní televizi. Celkem navázali pøes 41 tis. spojení. QSL
na DL5NAM.

Tou druhou byla expedice S05X do Západní Sahary.
Byl to mezinárodní tým slo�ený z CT1BWW, EA1BT,
EA2RC, EA5XX, I8NHJ, KD7RCD, KO4RC, N6TQS,
YT1AD a YU1AU a S01MZ. Za pìt dnù navázali 31 tisíc
spojení na v�ech pásmech vèetnì 50 MHz. Mnozí na�i
amatéøi s nimi navázali spojení na v�ech devíti KV pás-
mech a nìkteøí i na 50 MHz. QSL na EA4URE 

Z Keni se ozvali 5Z4BL (Tom DL2RUM) a 5Z4BK (Jan
DJ8NK). Na 160, 30 a 6 m v�ak nedostali povolení. QSL
na jejich domácí znaèky.

Z ostrova Tonga pracovala skupina nìmeckých
amatérù pod znaèkou A35XM. Dovedli dobøe vyu�ít pod-
mínky na Evropu a dalo se s nimi pracovat i na 80 m.
QSL na DL8YRM.

Pod znaèkami HU1M a HU1M/3 (ostrov Meanguera)
pracovali ze Salvadoru Holger DL7IO a Brigit DL7IQ.
QSL po�adují na DK7AO.

QSL za provoz 4L5A a EY8MM, kteøí pracovali
z Kapverdských ostrovù pod znaèkami D4B a D44TT,
vyøizuje nyní K1BV. Slibuje QSL i pøes buro.

3B8MM je Mart DL6UAA. QSL pøes buro na jeho
domácí znaèku.

Z ostrovù Faroe pracoval mezinárodní tým pod
vedením Roba PA5ET. Pou�ívali znaèky OY7ET, OY7QA,

OY7TW, OY7WB, OY7WT a na 160 m a RTTY OY8PA.
QSL na PA5ET.

Z ostrova Kosrae a Pohnpei (F.S.M.) pracoval V63JE.
Byl to Jeffrei KO0RO. QSL na jeho domácí znaèku.

Pod znaèkou XY4KQ pracoval z Myanmaru Frank
DL4KQ. QSL rovnì� na jeho znaèku.

Manfred DL2BWG a Gerd DL7VRL se objevili
z Ji�ních Cookových ostrovù, nejprve z Raratongy a pak
z ostrova Mangaia. Pou�ívali znaèky ZK1BWG a
ZK1VRL. QSL po�adují na své domácí znaèky.

Z Raratongy se ozýval také ZK1AGG. Byl to Tony
3D2AG.

UR9IDX pracoval nejdøíve z Malediv jako 8Q7VR a
pozdìji ze Srí Lanky jako 4S7DXG. QSL na jeho domácí
znaèku.

Ze souostroví Austral z ostrova Tubuai pracoval pod
znaèkou FO/F8CFU Fabien F8CFU. QSL na jeho domácí
znaèku.

3XD02/p nebyl pirát, ale dost neobvyklá znaèka, kte-
rou mìl pøidìlenu Sebestien F8DQZ. QSL na jeho
domácí znaèku.

Z Mosambiku vysílají dva Italové. C93CM je IZ4DPV
a C93FF je IK4ZHH. QSL na jejich domácí znaèky.

Z ostrova Wake pracoval pouze SSB N6XIV/KH9, ale
jeho signály byly v Evropì velice slabé.

Z Iráku se ozvalo nìkolik stanic z USA. Pou�ívají
znaèku YI/vlastní. K uznání do DXCC staèí pøedlo�ení
povolení amatérského vysílání od nadøízeného velitele.

TX4PG není znaèka stanice z Francie, ale znaèka
skupiny italských radioamatérù, kteøí pracují z ostrova
Nuku Hiva v soustroví Markézy (FO/M) k výroèí malíøe
Paula Gauguina, který zde �il v posledních letech svého
�ivota. QSL na I2YSB.

Ze Severních Cookových ostrovù pracoval ZK1EAA -
byl to HB9EAA. Pozdìji se pøesunul na Ji�ní Cookovy
ostrovy. QSL na jeho domácí znaèku.

ü

Techniky provozu
Roger Western, G3SXW, podle CQ Contest 3/2000 pøelo�il Jan

Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz
Vynikající závodníci
Pøi setkání se závodníkem, který je dr�itelem svìtového
rekordu, si v�imneme nìèeho, èím se li�í od ostatních.
Po setkání s nìkolika takovými lidmi si uvìdomíme, �e
mají nìco spoleèného: jsou to výjimeèné osobnosti.
Významná spoleèná vlastnost se dá shrnout do jediného
slova: energie. Pozoruhodnost by se dala vyjádøit je�tì
dal�ími podstatnými i pøídavnými jmény, ale toto jediné
slovo vyjadøuje v�echno.
Energie
Fyzická energie neznamená jen sedìt 48 hodin a sna�it
se neusnout. Energie znamená pøe�ít, postupovat,
pøekonávat, vítìzit, dosáhnout úspìchu. Nìkde v nitru
vynikajících závodníkù je hnací síla, hlas, který jim
na�eptává vytrvat. Zdá se, �e nìkteøí lidé mají této síly
více ne� ostatní. To je pohonem k úspìchu: du�evní
energie vymknout se limitùm. Tady existuje velký pros-
tor pro øeènické obraty. Vypadá to, �e nìkteøí lidé jsou
víc �pohánìni�, zatímco jiní jsou lhostejnìj�í.

Psychologické hnací síly jsou skuteènì fascinující,
ale ne� pùjdeme dál, musím pøiznat, �e nemám odbor-
nost nebo kvalifikaci v psychologii ani v sociálních
vìdách. To, o èem tady pí�i, je pouze výsledek mno-
haletého pozorování.
Hnán a� za hranici vyèerpání
Tìlo nutnì potøebuje spánek. Trvá na spánku. K nièemu
jinému jako k jeho nedostatku není tak netolerantní.
Nìkteøí se rozhodnou, �e sní�ení prùmìrného poètu spo-
jení je signálem k tomu, �e by nebylo na �kodu si chvíli
zdøímnout. Jiní mají na pamìti, �e bìhem pùl hodiny
mohou nastat vzácné podmínky na VK dlouhou cestou.
U� jste se nìkdy donutili se poøádnì �típnout, abyste
zabránili mozku propadnout se do spánku? Proè to
dìláme? Tìlo se hlásí. Neuposlechnutí tohoto hlasu je
nezdravé, ale nìjak se nám nechce to vzdát.

Tì�ké období mù�e být tìsnì pøed východem slunce
a bìhem východu slunce. Na�lo by se biologické
vysvìtlení tohoto stavu. Nìkteøí zjistí, �e mají nejtì��í
období kolem pùlnoci. O èasové období se v�ak teï
nejedná. Jde o to, jestli to vzdát nebo pokraèovat. Kdy�
odejde rotátor nebo klíèovaè a prùmìrný poèet spojení
jde bìhem posledních dvou hodin dolù, máme rozhod-
nout, �e hra skonèila a nestojí za to v ní pokraèovat?
Podmínky nám neumo�ní pøekonat loòský výsledek, tak
proè pokraèovat? Ten slabý hlásek v hlavì zaèíná být
velmi pøesvìdèivý a øíká: �Vzdej to!�
Fyzická energie
Tuto energii je mo�ná vymezit jednodu�eji ne� energii
du�evní, proto�e je hmatatelnìj�í a viditelnìj�í. U� bylo
èasto vysloveno, �e kdy� jsme fyzicky fit a pøipraveni na
závod, máme vìt�í nadìji na úspìch. To je urèitì prav-
da. Na druhé stranì mnoho dr�itelù svìtových rekordù
není fyzicky fit a pøesto zvítìzili.

Je jistì rozumné starat se o fyzickou stránku závodìní
a pohodlnou provozní polohu, správný typ stravy a
vydatný spánek pøed zaèátkem závodu. Rùzné èlánky se
vìt�inou zabývaly zlep�ením stavu pøi závodì, ale co
dlouhodobý vliv na zdraví?

casopis033s.qxd  6.5.03  20:28  Page 9



Radioamatér 3/2003

Provoz
Pro

voz

10

Neexistuje také vztah mezi náladou a fyzickou energií?
Jsme-li ��astní, jsme energiètìj�í. Pøi depresi máme
ménì fyzické energie. Stav mysli je velmi dùle�itý.
Du�evní energie
Mít nìco, èemu se øíká �zvednout se a jít�, je pro vítìzství
dùle�ité. To je víc, ne� �dìláme co mù�eme�, které zna-
mená, �e lep�í u� to udìlat nemù�eme. Zdá se, �e touha
po úspìchu je u nìkterých lidí silnìj�í ne� u jiných, ale
je to mnohem slo�itìj�í. Mù�eme mít touhu po úspìchu
v jednom smìru, ale ne v jiném smìru. Rùzný druh moti-
vace je normální.

Bìhem samotného závodu je du�evní energie nezbyt-
ná. V�ichni známe fyzické pøíznaky únavy, ale soutì�ní
provoz je témìø výhradnì du�evní zále�itost, tak�e pøed-
mìtem zájmu je mozková èinnost. Z tohoto dùvodu nepi-
jí vá�ní závodníci alkohol - otupuje mysl. Ti, kteøí berou
stimulující drogy (vèetnì kofeinu), to dìlají pro podporu
du�evní, nikoliv fyzické energie (a doufejme, �e si dobøe
uvìdomují riziko, které podstupují).

Dùle�ité rozhodnutí zda a kdy odpoèívat bìhem závo-
du musí být zamìøeno na maximální výsledek. Je to
úvaha mezi ztrátou provozního èasu a lep�ím výsledkem
po odpoèinku. Jestli�e nejde udr�et hlavu, aby nepadala
na stùl a pokusy nìkolik minut stát selhávají, pak není
pochyb o tom, �e i zku�ený operátor ztrácí výkonnost.
Urèitì se zvý�í poèet chyb v deníku a dùle�itá spojení
nebo násobièe se ztrácejí. Znát svoje vlastní tìlo a mozek
a rozhodnout se k odpoèinku ve správný èas je dal�í
dovednost zku�eného závodníka.
Du�evní kritéria
Péèe o fyzické vlastnosti a vysoká celková motivace
zvy�ují na maximum du�evní energii. Jak dlouhodobý
stav mysli, tak i krátkodobé zaujetí je nejvy��í. Jaké jsou
tedy nejdùle�itìj�í du�evní znaky nejlep�ích svìtových
závodníkù?
- Zaujetí: Dodává motivaci a hnací sílu.
- Soustøedìní: Zamìøení na detaily, kon-

centrace.
- Vytrvalost: Schopnost být dlouhodobì

ve støehu.
- Pøizpùsobivost: Udr�et mozek v èinnos-

ti, vylouèit stereotyp.
- Zùstat idealistou: Nikdy to nevzdávat,

neztratit motivaci.
V�echny tyto znaky jsou nestálé. Zdá se,

�e nìkteøí závodníci jich mají více ne� ostat-
ní. Mìní se také s èasem: motivace ka�dého
jedince vyhrát urèitý konkrétní závod mù�e
být mnohem vìt�í, ne� u jiného závodu. Co
je fascinující a potenciálnì hlavním nástro-
jem, je vlastní rozbor zmìn s èasem. Mozek
se musí pro vìt�í výkon trénovat.
Inteligence
Je to jen vìc inteligence? Není. Je to mnohem slo�itìj�í.
Inteligence má mnoho forem. Du�evní zku�enosti
nositele Nobelovy ceny za matematiku nemusí být vhod-
né pro závodìní. Potøebné jsou správný postoj, hbitost a
zku�enosti.

Schopnost rozdìlit mozkové funkce je dostupná
ka�dému. V�ichni mù�eme provádìt souèasnì nìkolik
úkonù, jestli�e nìkteré vy�adují men�í soustøedìnost ne�
ostatní. Napø. èetba a poslech rozhovoru. Dìláme-li
obojí, vybereme si jednu pøednostní. Je-li to èetba, pak

je poslech ménì efektivní
a sledujeme více pov�ech-
nì ne� detailnì. Ètený text
vstøebáváme dobøe, ale
obsah rozhovoru jen
èásteènì. Ale mù�e to být i
opaènì. Zále�í na nasmì-
rování mozkové èinnosti.
Obvykle pøecházíme z jed-
né èinnosti do druhé.
Nìkdy rychle, soustøeïu-
jíce se na jednu èinnost,
ale souèasnì vìnujeme
pozornost druhé èinnosti. Lep�ím pojmenováním je
�du�evní bystrost�. Jedním charakteristickým rysem,
kterého si v�imneme pøi setkání se svìtovým závodníkem,
jsou bystré oèi. Nejsou nutnì v�ichni výjimeènì
inteligentní nebo vysoce vzdìlaní, ale jsou velmi schopní.
Rozdìlení mozku
Závodník musí v závodì provádìt mnoho vìcí souèasnì.
To znamená nejen tyto èinnosti provádìt, ale i rychle
pøecházet z jedné na druhou. Rùzné èinnosti probíhají
souèasnì, ale jejich priorita se neustále mìní. Mozek asi
nemù�e dávat stejnou prioritu nìkolika èinnostem
souèasnì, ale místo toho musí rozhodovat, jakou èást
du�evní kapacity pøidìlit jednotlivé funkci v daném
okam�iku.
Stanice odpovídá a je potøeba odeslat soutì�ní kód.
Pozornì poslouchat (nejvy��í priorita v tomto
okam�iku). Má moji kompletní znaèku a správnì? Jaký
soutì�ní kód dává? Mimoto existují dal�í ménì význam-
né problémy, které je potøeba øe�it souèasnì, tak�e se
jim musí pøidìlit èást mozkové èinnosti. Mohou to být:
Mìl bych pootoèit smìrovkou, aby byly signály silnìj�í?
Zmìnil rychlost nebo opakuje kód, proto�e jsou signály
slabé? Chytil jsem jeho znaèku správnì hned napoprvé?

Co to je za stanici na vedlej�ím kmi-
toètu? Mìl bych se teï mrknout na
DX cluster nebo a� za chvíli? Je to
nový násobiè? Mohl by to být náso-
biè na jiném pásmu a mám mu tedy
øíct, a� se tam pøeladí? Pokud ano,
na které pásmo a na jaký kmitoèet?
Pøi práci s více operátory: který
operátor je u� na druhém pásmu a
na jakém kmitoètu? Co jiného mù�u
udìlat pro dosa�ení maxima v dané
situaci?
Pøechod mezi aktivitami se dìje
naprosto pøirozenì, bez na�eho
vìdomí. Jestli�e jsem chytil znaèku
protistanice napoprvé a operátor ji
zaèal opakovat, mù�e se èást mozku
po dobu nìkolika sekund vìnovat

nìkteré jiné, ménì dùle�ité èinnosti. Koncentrace na
signál protistanice se mù�e zmen�it - není nutné se plnì
vìnovat poslechu, ale zùstat pozorný, aby byl provoz
plynulý. V tomto okam�iku máme k dispozici nìkolik
volných sekund na zvá�ení dal�ích èinností a na
promy�lení, co udìlat dál: pøeladit se nahoru nebo dolù,
najít kmitoèet na volání CQ, zmìnit pásmo nebo otoèit
smìrovku, udìlat si pøestávku nebo nìco pojíst,
prohlédnout si pøehled o spojeních. Nìkolik tìchto èin-
ností je mo�né promyslet bìhem pár sekund a pøitom
neztratit kontrolu nad tím, co se dìje na kmitoètu.

Zku�enosti svìtové tøídy
S tìmito dovednostmi se nikdo nenarodí. Musí
se vypìstovat. �pièkoví závodníci získali tyto
dovednosti vìt�inou mnohaletou tvrdou prací -
v�eobecnì se tomu øíká �zku�enosti�. V tomto
pøípadì zku�enosti (které samozøejmì zahrnují
mnoho dal�ích vìcí) vedou k rychlej�ímu a
správnému stavu: být schopen je okam�itì
pøenést do mozkové èinnosti a tím dosáhnout
maximální efektivnosti.
Dobrým pøíkladem je rozpoznání volacích
znaèek. Znalost velkého mno�ství volacích
znaèek èasto slýchaných závodníkù pomáhá

operátorovi vytáhnout znaèku i pøi slabých signálech.
Pomáhá mu to získat rychleji jistotu, �e má znaèku
správnì, a tím sní�it poèet chyb a vyu�ít kapacity mozku
pro jiné èinnosti. Zku�enosti a znalosti nejsou toté�.
Zku�enosti se mohou získat jen vícenásobným
opakováním urèité èinnosti bìhem nìjakého èasového
období.
Nìkdy pomáhá i pouhé pøemý�lení o problémech.
Poznání, �e existují a jsou dùle�ité, je vynikajícím
zaèátkem. Zkuste si to. A� pøí�tì potkáte nìjakého svì-
tového závodníka, dívejte se mu do oèí. Bude z nich
vyzaøovat energie.

ü

DX expedice do
Gambie: listopad 2002

viz fotografie na obálce
Henryk Kotowski, SM0JHF, henryk.kotowski@chello.se

Tým, který pracoval v listopadu a prosinci z Gambie
v Západní Africe, byl skuteènì multi-national multi-
operator. Bylo tam 11 operátorù z pìti zemí, kteøí
postavili 4 pracovi�tì ve ètyøech hotelech. Èleny týmu
byli: Franz/DL9GFB, Juha/OH9MM (který celou
akci organizoval), Raimo/OH3BHL, Kimmo/OH0MDV,
Jeff/N0DY, Stein/LA6FJA, Kaspars/YL1ZF, Juris/
YL2GM, Arvis/YL2LY, Girts/YL2KL a Larry/YL3CW.
Bìhem CQ WW CW Contestu pou�ívali 2 stanice
v Kotu, vesnici na pobøe�í Atlantického oceánu.
Poèítaèe obou stanic bylo propojeny mikrovlnným
spojem. Závodilo se v kategorii Multi-2. V�echny
antény byly vyrobeny ze sklolaminátových trubek a
drátù. Hlavní stanice pou�ívala tøíprvkovou Yagi, pøela-
ditelnou pro v�echna KV pásma. Ostatní antény, vèetnì
antény pro pásmo 50 MHz, byly vyrobené doma.

Odletìl jsem do Gambie týden pøed CQ WW
Contestem a vzal jsem si sebou malé zaøízení. Byl to
ICOM IC706 a automatický anténní tuner. Anténou byl
kus drátu podepøeného rybáøským prutem 7 metrù
dlouhým. Udìlal jsem nìkolik tisíc spojení. Mnoho
jich bylo na �estimetrovém pásmu, které bylo nìkolik
dnù velmi hezky otevøené na Evropu. Více informací o
mé èinnosti z Gambie mù�ete najít na
www.qsl.net/c56jhf.

S finskými a loty�skými èleny DX expedice jsem se
setkal na leti�ti. Letìli jsme ze Stockholmu stejným
letadlem. Stanice C56R a C53M byly aktivní témìø tøi
týdny. Nìkteøí operátoøi pøiletìli døíve a nìkteøí odletìli
pozdìji.

ü

Vpravo G3SXW (také G0AAA, M5A), �pièkovýCW operátor a organizátor øady velmi úspì�-ných Multi-multi expedic do støední Afriky nazávody CQ WW DX CW (napø. 9G5AA,5V7A, �). Vlevo K1DG, dal�í z vynikajícíchoperátorù, spolu s K1AR vítìz WRTC 1990, 3.v roce 2000.

Zprava: G4BUO, G3SXW.
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Technika
NiCd a NiMH baterie

Clint Turner, KA7OEI, podle [1] pøelo�il Jaromír Buksa, OK2UFW
Obsah èlánku pochází z mnoha rùzných zdrojù,
poèínaje mými osobními zku�enostmi a� po ka-
talogové listy výrobcù, rùzné èlánky a profe-
sionální zku�enosti jiných, zejména tìch, kteøí
dlouhodobì pøicházejí do styku s výrobky,
pou�ívající NiCd a dal�í typy èlánkù. Za cenné
konzultace bych z poslední uvedené skupiny rád
podìkoval Robertu Barthovi, DL1SDX.
Nejprve upozornìní: je tøeba si uvìdomovat, �e
nesprávné zacházení s èlánky nebo bateriemi
mù�e být nebezpeèné. Vìt�ina èlánkù obsahuje
�kodlivé nebo i nebezpeèné látky a pøi
nesprávném zacházení mohou vzniknout �kody
nebo i ohro�ení. Navíc èlánky, jsou-li zkra-
továny, nabíjeny v nesprávném re�imu, nebo
s nimi� se zachází nevhodnì z jiných hledisek,
mohou explodovat, zpùsobit po�ár nebo �kody
dané chemickým pùsobením atd. Budete-li
experimentovat, jste za zaji�tìní potøebných
opatøení plnì odpovìdni a v celém rozsahu
ruèíte za zamezení �kodám nebo ohro�ení.
O nabíjecích èláncích
�Baterie je tvoøena sadou jednotlivých èlánkù.
Máte-li pouze jeden èlánek, nejedná se o
baterii!�
Nabíjecí èlánky jsou pomìrnì ekonomické. I kdy� jsou
pou�íváním ji� zcela znehodnoceny a jsou na konci své
�ivotnosti, náklady spojené s jejich kapacitou vzta�enou
na jednu hodinu stále men�í, ne� u primárních nenabí-
jecích èlánkù, napø. alkalických. Nabíjecí èlánky ale
nedosahují takové kapacity - vyjádøené mno�stvím aku-
mulované energie na jednotku objemu, jako èlánky alka-
lické. Srozumitelnì øeèeno to znamená, �e nabíjecí èlánky
typu AA nemohou �skladovat� tolik energie, jako stejnì
velké èlánky alkalické. Znamená to, �e napø. pro napájení
urèitého zaøízení budete potøebovat víc èlánkù nabíjecích,
ne� èlánkù alkalických. Je tomu tak ale obecnì?
�Odpor není prázdným pojmem, vyjadøuje
pomìr E/I!�
Porovnání s alkalickými èlánky
I kdy� alkalické èlánky obsahují více energie na jeden
èlánek ne� nabíjecí typy (NiCd nebo NiMH), nemusí být
celá tato energie dostupná a vyu�itelná pro aplikace, pøi
nich� se tyto èlánky pou�ívají, zejména tehdy, pokud
napájené zaøízení odebírá velký proud. Dobrým pøíkla-
dem je digitální kamera.

S digitálními kamerami je spojena notorická pøedsta-
va o mimoøádnì krátké �ivotnosti baterií pou�ívaných
k jejich napájení. U nìkterých kamer i se zcela novou
sadou baterií je mo�no udìlat jen jednu èi dvì desítky
snímkù, ne� se baterie zaènou chovat jako �prázdné�. Na
druhé stranì NiCd nebo NiMH baterie mohou vydr�et
nìkolikrát déle. Jak je mo�né, �e vydr�í déle, mají-li
v porovnání s alkalickými bateriemi tøeba jen polovièní
ampérhodinovou kapacitu?

Zpùsobuje to jejich vnitøní odpor. U typického èer-
stvého alkalického èlánku má vnitøní odpor hodnotu

kolem 0,15 Ω a u èlánku vybitého na 50 % kapacity se
vnitøní odpor pohybuje kolem 0,3 Ω. Jsou-li v kameøe
pou�ity 4 èlánky, je jejich celkový odpor (kromì odporu
kontaktù a pøívodù) cca 0,6 Ω a pøi vybití na 50 %
stoupne na cca 1,2 Ω. Pøitom jmenovité napìtí alkalic-
kého èlánku pøi vybití na 50 % je 1,2 V, co� je srov-
natelné s èlánky NiCd nebo NiMH.
Pozn.: Existují novìj�í typy alkalických èlánkù, vyvinuté
speciálnì pro ��íznivìj�í� elektronické pøístroje. I kdy�
takové èlánky nemusejí mít nutnì vìt�í kapacitu, mají
men�í odpor ne� standardní alkalické èlánky a spotøebiè
pak mù�e být schopen vyu�ít více z jejich kapacity.
Podrobnìj�í informace lze získat napø. na internetových
stránkách výrobcù (viz odkazy na konci).

Øeknìme, �e kamera odebírá proud cca 800 mA
(rozumný odhad pøi pou�ívání blesku nebo fluo-
rescenèního displeje). Vnitøní odpor samotných èlánkù
pak bude u nových èlánkù zpùsobovat pokles napìtí o
0,48 V, u baterií vybitých na 50 % u� o 0,96 V. Pøitom
nebereme v úvahu dal�í odporové ztráty, zpùsobené
napø. odporem kontaktù, vodièù apod. - nìkteré z nich
mohou být podstatné!

Jsou-li pou�ity v jedné baterii 4 èlánky, pak - za opti-
mistického pøedpokladu napìtí jednoho èlánku naprázd-
no 1,5 V - bude za tìchto podmínek dostupné napìtí
baterie kolem 5,5 V a toto napìtí poklesne a� na cca 4 V
pøi vybití èlánkù na 50 % jejich kapacity; to u� je hodno-
ta, která nemusí pro dobrou funkci kamery postaèovat.

Je tady je�tì jeden problém. Kamery èasto obsahují
spínací pøevodníky napìtí. Z hlediska energetické úèin-
nosti jsou výhodné a sna�í se zajistit konstantní energe-
tický výstup i pøi mìnícím se vstupním napìtí. To ale
znamená, �e s poklesem napìtí baterie budou nároky na
dodávaný proud stoupat, nebo� pøevodník napìtí se bude
sna�it zajistit na svém výstupu konstantní napìtí bez
ohledu na to, �e vstupní napìtí u� mù�e být skuteènì
nízké. Tento problém je je�tì výraznìj�í, pokud se
zatí�ení odbìrem kamery mìní - napø. kdy� se nabíjí
blesk, pou�ívá se luminiscenèní displej nebo kdy� pro-
cesor kamery zaène odebírat vìt�í proud pøi zpracovávání
obrazové informace a jejím ukládání do pamìti.

Jinak øeèeno: èlánky mohou být vybité tøeba na 50 %
své kapacity, ale zaøízení (v na�em pøípadì digitální ka-
mera) prostì nebude moci energii, která v nich je�tì
zbývá, vyu�ít. Ale takové baterie mù�ete je�tì dlouho
úspì�nì pou�ívat tøeba v malém blesku, pøenosném
radiopøijímaèi nebo v dálkovém televizním ovladaèi, tedy
nemusíte je hned vyhazovat!
Èlánky NiCd a NiMH
NiCd a NiMH èlánky mají na druhé stranì mnohem ni��í
vnitøní odpor, který je závislý na stavu nabití, teplotì,
stáøí a stavu èlánku, chemických procesech, které
v èlánku probíhají a na konstrukci èlánku, a je ni��í ne�
u alkalického èlánku, a to i tehdy, je-li  NiCd nebo NiMH
èlánek znaènì vybitý.

Znamená to, �e alkalické èlánky mohou být schopny
napájet spotøebiè (v na�em pøíkladu digitální kameru) jen do
té doby, ne� se vybijí na 50-70 % své kapacity, kde�to NiCd
nebo NiMH èlánky budou schopné dodávat potøebný proud
a napìtí, i kdy� budou vybité tøeba na 15-25 % své kapaci-
ty nebo i více. Jejich men�í vnitøní odpor také zpùsobuje, �e
budou ochotny sná�et impulsní zatì�ování (napø. dal�í
odbìr zpùsobený nabíjením blesku), ani� by kamera
v dùsledku poklesu celkového napìtí pøestala pracovat.

Staráte se o va�e èlánky správnì?
Pomalé nabíjení
Pøesné urèení okam�iku, kdy je NiCd nebo NiMH èlánek
plnì nabitý, mù�e být problematické. Nabíjeè èasto sig-
nalizuje, �e èlánek je ji� nabitý, ale ve skuteènosti je ji�
lehce pøebitý.

Jedním ze zpùsobù bezpeèného nabíjení NiCd nebo
NiMH èlánkù je nabíjení malým proudem. Typicky se
jedná o nabíjení proudem o hodnotì 1/10 - 1/6 C.
Oznaèení �C� v takových pøípadech bì�nì znamená hod-
notu kapacity èlánku, vyjádøenou v Ah (Ampérhodinách).

Mìjme napø. èlánek o kapacitì 1000 mAh, tedy 1 Ah.
Proud o velikost 1/10 C je pak 1/10 z jedné ampéry, tedy
0,1 A = 100 mA. Takto se na poèátku zcela vybitý èlánek
nabíjí po dobu 12-16 hodin (typicky 14 hodin) a na
konci této doby mù�ete pøedpokládat, �e èlánek je úplnì
nabitý.

Jinak øeèeno, do èlánku musíme vlo�it asi 140 %
energie odpovídající hodnotì jeho kapacity (pro nabíjení
po dobu 14 hodin). V na�em pøíkladu budeme èlánek
nabíjet proudem 0,1 A po dobu 14 hodin, bude to tedy
1,4 Ah.

Pøi nabíjení proudem o hodnotì 1/10 - 1/6 C je
nepravdìpodobné, �e by se èlánek po�kodil, pokud nabí-
jení zapomenete ukonèit a budete nabíjet po øeknìme 24
hodin. Rozhodnì by ale nebyl dobrý nápad nechat èlánek
nabíjet takovým proudem trvale!

Abychom se takové situaci vyhnuli, mù�eme pou�ívat
�udr�ovací nabíjení� - trvalé dobíjení, to znamená nabí-
jení takovým proudem, který by právì vyrovnal samovy-
bíjecí procesy probíhající v èlánku. Hodnotu tohoto
proudu lze stanovit obtí�nì, proto�e se mìní s typem
èlánku, jeho stáøím, stavem, teplotou a typem (èlánky
NiMH se samovolnì vybíjejí rychleji ne� srovnatelné
èlánky NiCd), ale obecnì lze vycházet z toho, �e hodno-
ta takového udr�ovacího proud je nìkde mezi 1/20 a
1/50 C.

Nìkteøí lidé tvrdí, �e urèité typy èlánkù, zejména
NiMH, by v tomto re�imu nabíjeny být nemìly, pokud
chceme dosáhnout jejich maximální �ivotnosti a maxi-
mální kapacity. A� u� to je pravda nebo ne, rozdíly
v dosa�ené �ivotnosti nebo kapacitì budou
pravdìpodobnì malé. V ka�dém pøípadì ale èlánek
nabíjený udr�ovacím proudem vydr�í mnohem
déle (z hlediska celkové vyu�itelné doby �ivota),
ne� èlánek, který je opakovanì pøebíjen!

Nízká impedance NiCd èlánkù není�ádným tajemstvím �
Jeden mùj pøítel (také amatér) pou�íval jednu dobu
pager s mo�ností zpìtných relací, tedy umo�òující i
vysílání. V�iml si skuteènosti, která byla na první
pohled podivná: pager obsahoval souèasnì jak
alkalické èlánky, tak i èlánky NiCd.

Rychle ale zjistil dùvod: I kdy� alkalické èlánky
nejsou vybité, NiCd èlánky zaji��ovaly dostateènou
kapacitu v okam�icích vìt�ího odbìru. Vysílaè
pageru pravdìpodobnì odebíral vìt�í proud a snad-
no by alkalické èlánky pøetí�il, zejména pokud by
právì byly nedaleko konce své �ivotnosti.
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Rychlé nabíjení
Rychlé nabíjení vy�aduje, aby stavu nabíjených èlánkù
byla vìnována peèlivá trvalá pozornost. Pøi nabíjení
velkými proudy (které mohou dosahovat hodnot 2C nebo
i vìt�ích) se èlánek bude zahøívat a pokud se tomu nebu-
de vìnovat pozornost, mù�e se po�kodit. Dobrá
�rychlonabíjeèka� umí sledovat teplotu èlánku (èlánkù) a
napìtí a mìla by umìt monitorovat i to, kolik energie ji�
bylo do èlánku dodáno. Jinak øeèeno: nepou�ívejte re�im
rychlého nabíjení, pokud va�e nabíjeèka nemù�e sle-
dovat v�echny uvedené parametry (v ka�dém pøípadì
alespoò ty první dva).
Pøebíjení
Jak plyne z názvu, k tomuto jevu dochází, pokraèuje-li se
v dodávání energie do èlánku i poté, kdy� je plnì nabitý.
V takové situaci mù�e dodávaná energie zpùsobit ledas-
cos. Nejbì�nìj�ím dùsledkem je vývoj tepla. Pokud se
pøi nabíjení malým proudem èlánky zaènou by� i
jen lehce zahøívat, jsou ji� pøebíjeny. Stejnì tak, i
kdy� je zahøívání bì�ným doprovodným jevem pøi rych-
lém nabíjení, jakmile energie ji� není vyu�ívána na
chemické zmìny v èlánku (jako pøi nabíjecím procesu),
zaène se èlánek náhle zahøívat mnohem více. Jednou
z indikací plného nabití nebo pøebíjení je náhlý
vzestup teploty èlánku.

Pokud nabíjení pokraèuje i po dosa�ení stavu plného
nabití, vyvíjí se nejen teplo, ale jsou rovnì� uvolòovány
plyny. Malé mno�ství vyvíjených plynù je normální a
plyny jsou opìt pohlcovány pøi chemických procesech
probíhajících v èlánku. Je-li produkce plynù pøíli� velká,
vzrùstá tlak uvnitø èlánku a bezpeènostní ventilek, ve-
stavìný ve v�ech typech èlánkù umo�ní, �e nadbyteèný
plyn odejde. Tento plyn vzniká z elektrolytu, tak�e ka�dý
únik plynu z èlánku znamená, �e ven souèasnì odchází
èást kapacity èlánku. A kdy� v baterii jeden èlánek takto
uvolòuje mnohem více materiálu ne� ostatní, stane se
pak v baterii �nejslab�ím místem�. Dále uvidíme, �e
z hlediska �ivotnosti baterie je to �patné.

K jinému jevu mù�e docházet tehdy, je-li èlánek trvale
ve stavu lehkého pøebití. Plyny uvolòované pøi normál-
ním nabíjení (jedním z nich je kyslík) jsou absorbovány
zpìt uvnitø èlánku. Kyslík patøí ale k mimoøádnì reak-
tivním prvkùm a mù�e pøispívat (spolu s vy��í teplotou)
k naru�ení èástí vnitøní struktury èlánku, vèetnì
umìlohmotných separátorù (obvykle z polyethylenu).
Jakmile je separátor poru�en, znaènì vzroste samovybí-
jení èlánku. K tomu v�emu mù�e docházet i tehdy, kdy�
je�tì nedochází k úniku plynù z èlánku ven.
Pamì�
Jednou z nejznámìj�ích vlastností NiCd èlánkù je tzv.
pamì�ový efekt.

Je velmi ne��astné, �e tento pojem svádí
k nedorozumìní, ale obvykle se jedná i o chyb-
nou identifikaci, proto�e se nejedná o �ádnou
�pamì��, ale o efekt pøepólování èlánku. Kromì
toho existuje  také jev, obvykle vyjadøovaný jako
syndrom �líného èlánku� (podrobnìji dále).

Tzv. pamì�ový efekt byl nejdøíve zaznamenán a speci-
fikován, jakmile byly NiCd èlánky poprvé pou�ity
v komunikaèních satelitech. Tyto satelity získávají energii
ze solárních panelù, ale z jejich hlediska bývá Slunce
nìkdy zastínìno Zemí a v takových obdobích musí být
napájení satelitu zaji��ováno pouze z baterií. Díky
pravidelné dráze satelitu jsou taková zastínìní Zemí
(�zatmìní� satelitu) obecnì prakticky stejnì dlouhá a to

pak znamená, �e po dobu. kdy se satelit nachází v zem-
ském stínu, se z baterií èas od èasu odèerpává prakticky
v�dy stejné mno�ství energie.

Pamì�ový efekt se projevoval tak, �e po nìkolika
zastínìních napìtí baterie pomìrnì rychle kleslo na hod-
notu, které dosáhlo bìhem poslední èásti uplynulého
zastínìní a typicky se pak udr�ovalo na této hodnotì.

Bylo také zji�tìno, �e tento �pamì�ový efekt� lze
jednodu�e zru�it, pokud bude baterie v nìkolika cyklech
nabita a pak vybita, ale do jiného stupnì vybití. To pak
bylo zaji�tìno dùmyslným øídícím systémem napájecích
zdrojù na palubì satelitu, kdy se pou�ilo nìkolik sad
èlánkù, a støídavým vyu�íváním jednotlivých sad tak, aby
baterie nebyly opakovanì vybíjeny v�dy do zcela stej-
ného stupnì vybití. Takový re�im pak sní�il nebo zcela
odstranil znehodnocování èlánkù uvedeným
�pamì�ovým efektem� - výsledkem byla (více nebo
ménì) náhodná redukce kapacity èlánkù, dokud re�im
jejich provozu opìt nepøe�el do optimálního.

V bì�ných podmínkách pøi typickém re�imu provozu
zaøízení napájených NiCd èlánky baterie nebude nikdy
vybíjena v�dy pøesnì do stejného stupnì vybití - to bude
v�dy více nebo ménì náhodné - a pak u� jedna èi dvì
odchylky od zcela pravidelného cyklu pamì�ový efekt
zru�í. Mezi velmi málo pøípadù skuteènì prokázaného
výskytu pamì�ového efektu v pozemských podmínkách
patøily pagery, kde byly baterie opakovanì vybíjeny pøes
den a znovu nabíjeny pøes noc s pøesností, odvozenou
napø. od hodin. Bylo to dávno - v dobách, kdy pagery
mìly velikost pùlky cihly a pou�ívali je jen VIPové nebo
lékaøi - a baterie vydr�ely v provozuschopném stavu jen
den èi dva.
O co se tedy jedná v pøípadì, který se bì�nìnazývá �pamì�ovým jevem�?
Znièené NiCd èlánky vykazují typicky ztrátu kapacity a
neschopnost naèerpat nebo udr�et náboj a právì toto
chování bývá èasto zamìòováno s �pamì�ovým efek-
tem�. V takových pøípadech se ale o �ádnou �pamì��
nejedná. O co tedy jde? Mohou se stát dvì vìci a nejprve
si øeknìme o pøepólování.

Pøepólování èlánku
Baterie (sady èlánkù) dobré kvality jsou sestaveny s jed-
notlivých èlánkù, které byly vybírány tak, aby mìly pokud
mo�no shodný vnitøní odpor a kapacitu. To je dùle�ité
z hlediska maximální �ivotnosti baterie. Øeknìme si proè.

Baterie se bì�nì skládá z více èlánkù, spojených do
série, aby bylo dosa�eno vy��ího napìtí. V ideálním pøí-
padì by mìly být v�echny èlánky vybity souèasnì.
Obvykle k takovému stavu ale nedochází, zejména pokud
jsou èlánky ji� star�í. Na �ivotnost èlánkù má velký vliv
také teplota. Èlánek, který je provozován pøi vìt�í teplotì,
bude mít obecnì krat�í celkovou �ivotnost, ne� èlánek
chladnìj�í. Tento jev lze pozorovat ve velkých bateri-
ových sadách (pou�ívaných napø. u bateriových vrtaèek),
u kterých je vzájemnì pospojován velký poèet èlánkù.
Tam èasto �umírá� nejdøíve èlánek, který je umístìn ve
støedu bateriové sady. Tyto èlánky, obklopené èlánky
ostatními, se nemohou zbavit tepla, které se v nich
uvolòuje, tak snadno, jako èlánky umístìné ve vnìj�í
vrstvì bateriové sady; kromì toho jsou navíc vystaveny
úèinkùm tepla, uvolòovaného èlánky sousedními.

Nakonec se u jednoho nebo u více èlánkù z baterie
zhor�í parametry natolik, �e jejich funkce bude
v porovnání s èlánky ostatními výraznì hor�í, jejich
napìtí bude ni��í a pøípadnì poklesne a� na nulu.
Proto�e ostatní - lep�í - èlánky mají je�tì stále nìjaký
náboj a mohou dodávat proud, který protéká ov�em
celou baterií, pak pøi pokraèujícím provozu napìtí u nej-
slab�ích èlánkù neklesne pouze na nulu, ale fakticky
zmìní znaménko - èlánky jsou �nabíjeny� v opaèném
smìru.
Tento re�im pak zpùsobí velmi rychlé znehodno-
cení takového nejslab�ího NiCd èlánku. Proè?
Vra�me se zpìt k chemickým procesùm probíhajícím
v èlánku. Jakmile je NiCd èlánek nabíjen v opaèném
smìru, dìjí se divné vìci. Zaèínají se vytváøet vodivé
kovové �vlasy� (èasto nazývané dendrity) a ty narùstají od
jedné elektrody k druhé. Tyto dendrity mohou náhodnì
vytvoøit zkrat uvnitø èlánku a projevovat se jako men�í
nebo vìt�í odpor, v závislosti na stupni po�kození èlánku.

Jakmile se takové dendrity vytvoøily, jsou ji� trvalé a
nemohou být �rozpu�tìny� procesy, k nim� dochází pøi
korektním nabíjení èlánku. Tyto dendrity mohou navíc
vytváøet vodivou dráhu, která má za následek samovybí-
jení èlánku, jeho� rychlost bude záviset na odporu den-
dritu. Tento jev se mù�e projevovat tak, �e èlánek neudr�í
náboj, jakmile zaène být zatì�ován, ale tøeba i tak extrém-
nì, kdy dendrit mù�e být dostateènì velký, �e èlánek se
chová tak, jako by vùbec nebyl schopen udr�et náboj
(snad s výjimkou krátkého okam�iku po rychlém nabíjení).

Snad nejhor�ím dùsledkem spojeným s tvorbou den-
dritù je to, �e vlastnì reprezentují urèité mno�ství elek-
trolytu, který pak je pro bì�né elektrochemické procesy
v èlánku nevyu�itelný a nepøispívá tedy ani ke kapacitì
èlánku. Výsledkem je to, �e èlánek se sám o sobì vybíjí
rychleji díky zkratùm zpùsobeným dendritem, ale i po
plném nabití bude pøi pou�ívání v baterii první zcela
vybitý a bude opìt znovu pøepólován - a bude v nìm
vznikat je�tì více vìt�ích a krásnìj�ích dendritù! Jinými
slovy - zaèarovaný kruh ...
O�ivování NiCd èlánkù výbojem
Mo�ná, �e jste sly�eli o technice obnovování NiCd
èlánkù, spoèívající v pøivedení velkého pulsu energie na
èlánek - pak, témìø jako kouzlem, má být èlánek
�zotaven� a opìt pou�itelný pro normální podmínky.
To je na první pohled pìkné, ale �

�Mám �.. (název nìjakého bateriového
náøadí) a v manuálu se øíká, �e baterie se
mají v�dy nechat zcela vybít, aby se pøede�lo
pamì�ovému efektu. Manuál pøece musí být
v poøádku, ne?�
To mù�e být rùzné - mìl jsem nìkolik bateriovì napá-
jených zaøízení (napø. bezdrátový telefon) od
renomovaných výrobcù, kteøí v manuálu uvádìli, �e
by se baterie mìly nechat obèas zcela vybít, aby se
pøede�lo pamì�ovému jevu.

V�e, co k tomu nohu øíci, je: Nedìlejte to!
Proè to manuály øíkají? Obecnì vzato, výrobce

náøadí (nebo jiného pøístroje) není souèasnì
výrobcem baterií a èlovìk, který psal manuál, nemù�e
v�echno znát.

Pro podezíravìj�í se nabízí dal�í teorie, a to �e
dùvodem je prostì snaha prodat více baterií.

(A mùj bezdrátový telefon? Kdy� ho odkládám,
vlo�ím ho prostì do nabíjeèky. Telefon byl vyroben v r.
1995 a nejen já v nìm pou�ívám stále originální sadu
baterií. Telefon mi zatím nikdy �nespadl� bìhem hovo-
ru - kromì jediného pøípadu, kdy hovor trval pøes 3
hodiny!)
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Energetický puls by mìl být definovaný a èasovì
omezený - èasto se pou�ívá kondenzátor 50-200 tis. µF,
nabitý na 50-100 V, pøipojený k èlánku nìjakým mohut-
ným spínaèem. Aplikací jednotlivého pulsu zabráníme
tomu, aby bylo v èlánku uvolnìno pøíli� mnoho energie
a aby následkem nebyl pro èlánek (ani osobu provádìjící
takový zákrok) ��ok�. Jiná metoda pou�ívá ni��í napìtí,
ale mnohem vìt�í proud. Její nevýhodou je, �e dávka
energie není �samoregulovaná� a èlánek mù�e snadno
explodovat v dùsledku hoøení vnitøních vodivých èástí
nebo mù�e prasknout náhlým vývojem tepla a plynù.
Není tøeba zdùrazòovat, �e �ádná z tìchto situací není
�ádoucí.

Pøi takovém zákroku dochází k tomu, �e pøebytek
energie zpùsobí pøepálení - odpaøení dendritu, zkratu-
jícího úplnì nebo èásteènì vadný èlánek. Pokud se
podaøí takový zkrat odstranit, je mo�né èlánek znovu
nabíjet.

Je tøeba si uvìdomit, �e takový èlánek, i kdy� mù�e být
schopen nabití na vìt�í kapacitu ne� pøed tímto zásahem,
bude mít v�dycky oproti nominální hodnotì sní�enou
kapacitu a bude-li pou�it v baterii, bude v�dy náchylný ke
snadnìj�ímu vybíjení a pøechodu do stavu, kdy bude
docházet k jeho pøepólování. Pamatujte si, �e mate-
riál, který vytváøí dendrit, ji� více nepøispívá ke
kapacitì èlánku, i kdy� dojde k �odpálení� den-
dritu. Èlánek navíc osahuje separátory, které
jsou rùstem a následným odpaøením dendritu
èasto po�kozeny, co� bude dále zvìt�ovat jeho
samovybíjení.

Pokud se rozhodnete pro pou�ití této metody, v�dy se
ujistìte, �e èlánek nebo baterie jsou zcela odpojeny od
napájeného zaøízení, aby nedo�lo k jeho po�kození výbo-
jem. Pokud se takovým zásahem podaøí, �e baterii lze
nakonec opìt pou�ívat, osobnì to hodnotím pouze jako
akci, která poskytne trochu èasu pro zaji�tìní mo�nosti
náhrady baterií bezvadnou.

Poznámka: není tøeba zdùrazòovat, �e tato procedura
mù�e být nebezpeèná. Nejedná se jen o nebezpeèná
napìtí nebo proudy, ale mù�e dojít i k explozi èlánku a
rozptýlení �kodlivých látek. Tento postup mù�e být
aplikován pouze na jednotlivý èlánek, a ne na celou
baterii - musíte tedy mít pøístup k jednotlivým èlánkùm a
o�etøit je takto individuálnì.
Jak získat z va�ich NiCd èlánkù co nejvíceenergie
Znovu opakuji: z dùvodù, které jsou mi utajeny,
doporuèují nìkteøí výrobci bateriovì napájených zaøízení,
aby NiCd baterie byly zcela vybity, døíve ne� je budete
znovu plnì nabíjet. Soudím, �e dùvodem k tomu je
zamezit výskytu �pamì�ového� jevu, ale u� víme, �e
k tomu, aby pamì�ový efekt vznikl, je nutné opakovanì

vybíjet èlánek na pøesnì stejný stupeò vybití. A k tomu
právì pøi pou�ívání vìt�iny bateriovì napájených zaøízení
nedochází.

Proè se tedy taková doporuèení stále vyskytují?
Cyniètìj�í èást mé mysli øíká, �e dùvodem mù�e být
snaha prodat více baterií nebo bateriovì napájených
zaøízení. Pokud se budete øídit doporuèením, jeho�
opakované respektování zaruèí zkrácení doby �ivota
baterie, poroste prodej baterií! Mé lep�í já mne naopak
pøesvìdèuje, �e lidé, pí�ící takové instrukce, jsou prostì
jen málo informovaní nebo jen neznají nic lep�ího.

Dále tedy následuje nìkolik bodù, které mù�ete udìlat
pro to, abyste zabránili pøedèasnému znehodnocení
NiCd bateriových sad:
- Nikdy nenechejte baterii NiCd èlánkù úplnì

vybít. V dùsledku toho mù�e jeden nebo více èlánkù
pøejít do pøepólovaného stavu oproti ostatním a to
zpùsobí trvalé po�kození tìchto èlánkù. Jediný mo�ný
zpùsob, jak baterii NiCd èlánkù spolehlivì zcela vybít,
je zajistit, aby �ádný z èlánkù baterie nikdy nepøe�el
do reverzního stavu. To lze zajistit pouze moni-
torováním jednotlivých èlánkù baterie a pøi jejich
vybití je nutné takové èlánky ve vhodném okam�iku
pøemostit. To by asi obvykle vy�adovalo demontá�
baterie a to je èinnost, kterou by mìl dìlat jen ten, kdo
zná pøesnì, co dìlá. Pokud ve va�em zaøízení
pou�íváte jednotlivé èlánky, je situace mnohem
jednodu��í, proto�e lze monitorovat stav ka�dého
èlánku jednotlivì. (Pozn. Nabíjecí lithiové akupaky
pou�ívají pøesnì tento zpùsob ochrany, proto�e
v jejich pøípadì úplné vybití a s tím související
pøepólovaní nìjakého èlánku z celé sady vede
k úplnému znehodnocení daného èlánku).
Ani u NiMH baterií není mo�no tuto zásadu zcela
pøehlí�et: I kdy� jednotlivé èlánky nejsou
pøepólováním bezprostøednì ohro�eny, mù�e takový
stav zpùsobit zmen�ení kapacity zpùsobené nad-
mìrným vývojem plynù.

- Nikdy se nepokou�ejte vyvrtat �je�tì poslední
díru� (napø. u bateriových vrtaèek). Pokud jste nìkdy
pou�ívali bateriovou vrtaèku, pak právì pøedtím, ne�
se baterie zcela vybila, se její chod náhle zpomalil a
výkon viditelnì klesl (ale ne zcela!). Právì v tomto
okam�iku byl jeden nebo více èlánkù zcela vybitých a
pøechází do reverzního re�imu. Va�e baterie vydr�í
mnohem déle, jakmile ji pøestanete pou�ívat ihned,
jakmile se chod motoru zpomalí v dùsledku sní�ení
napìtí. Na rozdíl od alkalických baterií si NiCd nebo
NiMH èlánky udr�ují (více nebo ménì) stejné napìtí,
dokud nejsou zcela vybity - a pak jejich napìtí prud-
ce klesne. Pokud by NiCd bateriové sady mìly zabu-
dované stejné obvody, jaké jsou pou�ity v bateriích
Li-Ion (tj. obvod, který �odpojí� baterii, jakmile napìtí
jednoho nebo více èlánkù klesne pøíli�), byla by �ivot-
nost NiCd baterií mnohem del�í.

- Nepøebíjejte èlánky. Dne�ní �inteligentní� nabí-
jeèky jsou z hlediska ochrany proti pøebíjení èlánkù
docela dobré, ale pokud pozorujete, �e bateriová sada
je neobvykle teplá, mù�e být nìco v nepoøádku. Tzv.
dobíjeèky (nabíjení malým proudem) by nemìly zne-
hodnotit baterii tak rychle, i kdy� jsou ponechány
pøipojené i poté, kdy je baterie zcela nabitá; ponechat
dobíjení pøipojené stále ale také není dobrý nápad.
Pokud je baterie pøi pøipojení na dobíjeèku viditelnì
horká, je ji� pøebíjena.
Pøebíjení NiCd nebo NiMH èlánkù mù�e zpùsobit

vývoj plynù v jejich elektrolytu a pokud jejich tlak

pøestoupí urèitou mez, mù�e se otevøít bezpeènostní ven-
tilek (co� je stále lep�í, ne� nechat dojít situaci a�
k explozi èlánku �). Takový jev pak vede ke ztrátì
materiálu, co� znamená souèasnì ztrátu kapacity. Jiným
jevem, který mù�e zkrátit �ivotnost èlánkù pøi trvalém
dobíjení malým proudem je po�kození plastového sepa-
rátoru zpùsobené trvalým vystavením kyslíku pøi zvý�ené
teplotì.
Syndrom �líného èlánku�
Jedná se o jev, projevující se u nových èlánkù tím, �e
jejich kapacita je ni��í ne� nominální. Zcela nové NiCd
nebo NiMH èlánky nemohou vykazovat plnou kapacitu -
aby se dosáhlo takového stavu, mù�e být nutné, aby
èlánek pro�el nìkolika cykly nabíjení a vybíjení. Co
s tím?
- Prostì pou�ívejte èlánek normálnì - pouze s vì-

domím, �e jeho kapacita bude po nìjakou krátkou
dobu trochu men�í, ne� nominální. Po urèité dobì
pou�ívání jeho kapacita stoupne. Uvìdomte si, �e i na
zaèátku, kdy èlánek vykazuje sní�enou kapacitu, bude
pravdìpodobnì pracovat mnohem lépe, ne� �patný
èlánek, který jste tímto novým nahradil.

- Aplikujte na èlánek nìkolik cyklù nabíjení - vybíjení.
Ani tady není provozování takových nových èlánkù a�
do úplného vybití vhodné z dùvodù uvedených vý�e.
Pokud právì nepotøebujete jejich plnou kapacitu napø.
kvùli øe�ení nenadálých krizových situací, lze se urèitì
vybíjení èlánkù �a� do poslední kapky� vyhnout.

Tento jev se mù�e projevovat také u èlánkù, které byly
dr�eny v plnì nabitém stavu dlouhodobým pøipojením na

dobíjeèku. V takovém pøípadì nebude problém zpùsoben
po�kozením èlánkù, ale pravdìpodobnì tím, �e v elek-
trolytu vznikly pøíli� velké krystaly, které neumo�òují
úèinnou akumulaci a uvolòování energii. Stav takových
èlánkù se vrátí k normálu po nìkolika cyklech normál-
ního vybití a nabití.

Je vhodné dbát i nìkolika dal�ích zásad:
- Nevybíjejte baterii pøíli� velkým proudem. Pokud

nemáte mo�nost monitorovat samostatnì stav
ka�dého èlánku, dojde pravdìpodobnì k pøepólování
jednoho nebo nìkolika èlánkù a jejich po�kození.

- Èlánky vybíjejte proudem, který nepøesáhne cca 1/20
C (tedy pro èlánky 1000 mAh proudem 50 mA) a
nepøipus�te vybití jakéhokoli èlánku pod cca 0,9 V:
tehdy je�tì nedojde k pøípadnému úbytku elektrolytu
v èlánku a u baterie je�tì nenastane riziko pøepólování
nìjakého z èlánkù.

- Vybíjení neprovádìjte jen tak, �e byste prostì pøipojili
k èlánku nìjaký odpor a nechali v�e být. Pou�ijte
obvod, který zátì� úplnì odpojí (a zahájí nabíjení),
jakmile napìtí vybíjeného èlánku poklesne pod nìja-
kou prahovou úroveò. Z toho plyne, �e obnovení
baterie provádìné tímto zpùsobem nebude otázkou
hodin, ale dnù!
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Pokud má baterie malý poèet èlánkù, budete tøeba
schopni detekovat, kdy jeden z nich bude zcela vybitý a
mù�e být ohro�en pøepólováním. Bude-li ale baterie
obsahovat velký poèet èlánkù zapojených sériovì, u� to
nebude mo�né.
- Máte-li napø. baterii slo�enou ze 4 èlánkù a po jejím

plném nabití (ale nikoli bezprostøednì po odpojení
z nabíjeèky) bude napìtí baterie bez zatí�ení cca 5,2 V.
Kdy� v�echny 4 èlánky budou vybity na napìtí 0,9 V,
bude napìtí baterie rovno 3,6 V. Pokud je baterie
pøimìøenì v poøádku, tedy nemá-li napø. nìjaké zkra-
tované èlánky, mù�ete pøedpokládat, �e 3,6 V je abso-
lutní spodní hranice napìtí pøi vybíjení.

- Øeknìme, �e máte baterii slo�enou z 10 èlánkù. Po
plném nabití (nikoli tìsnì po odpojení z nabíjeèky)
bude mít tato baterie bez zatí�ení napìtí kolem 13 V. Pro
napìtí 0,9 V na èlánek by baterie mìla pracovat a� do
napìtí cca 9 V. Pokud se ale v baterii vyskytnou dva
zkratované èlánky (a ostatní budou v poøádku), pak po
nabití bude celkové napìtí 10 V a nebude k dispozici
�ádná indikace toho, �e nìjaké èlánky jsou zcela vadné,
pokud si nev�imnete, �e napìtí baterie mù�e klesnout
mnohem ní�e ne� je hranice 9 V - ty �dobré� èlánky
budou mít stále je�tì napìtí kolem 1,1 V.
Z toho plyne, �e zejména u velkých bateriových sad

nemáme �zvenku� k dispozici informace o stavu jed-
notlivých èlánkù. Abychom dostateènì spolehlivì zjistili
stav ka�dého z èlánkù, bylo by nutné baterii do urèitého
stupnì rozebrat. (Pokud se do rozebírání baterie pustíte,
nezapomeòte na upozornìní, uvedené hned na zaèátku
tohoto èlánku a buïte opatrní!).
Rozdíly v pou�ívání NiCd a NiMH èlánkù
Na první pohled se mù�e zdát, �e NiMH èlánky lze
pova�ovat za lep�í verzi èlánkù NiCd. NiMH èlánky mají
oproti NiCd následující pøednosti:
- Mno�ství energie, ulo�ené v èlánku na jednotku obje-

mu, je vy��í. Èlánky NiMH mají vìt�í nábojovou
kapacitu, ne� stejnì velké èlánky NiCd.

- Neobsahují kadmium, co� je tì�ký toxický kov a
nemají tedy negativnì ohro�ovat okolní prostøedí.

- Pøi pøepólování nejsou zjevnì tak náchylné k vytváøení
dendritù, které mohou znièit èlánek NiCd zpùsobením
vnitøního zkratu, zvý�it samovybíjecí proud a zmen�it
kapacitu èlánku.
Mají ale také nìkteré nevýhody:

- Jejich �ivotnost vyjádøená poètem cyklù
nabíjení/vybíjení je men�í (250-500 cyklù v porovnání
s 500-1000 cykly u NiCd èlánkù),

- Mají pomìrnì velký samovybíjecí proud. Ponechány
bez zátì�e v nabitém stavu se rychleji dostanou do
vybitého stavu.

- Mají o nìco vìt�í vnitøní odpor a ni��í schopnost
uvolnit vìt�í proud v porovnání s èlánky NiCd.
Znamená to, �e principiálnì nejsou vhodné pro
pou�ití k napájení zaøízení s vìt�ím proudovým
odbìrem, napø. bateriového náøadí, kde odebírané
proudy mohou dosáhnout hodnot a� nìkolika C (tedy
tøeba 2-3 A pro èlánky 1000 mAh). Na trhu se ale
zaèínají objevovat nové typy NiMH èlánkù, u kterých
se uvedená omezení neprojevují.

- Na rozdíl od NiCd èlánkù lze u NiMh èlánkù obtí�nìji
zjistit, zda jsou ji� plnì nabité.
V praxi ale mohou NiMH èlánky pøekonat èlánky NiCd

z hlediska poètu cyklù, a to proto, �e vìt�ina NiCd èlánkù

bývá znehodnocena pøedèasnì v dùsledku pøepólování a
následných jevù (viz vý�e). Èlánky NiMH pøi pøepólování
prakticky netvoøí dendritové zkraty, nicménì i pro nì
existuje v takových situacích nebezpeèí: Pøepólování
u nich zpùsobuje vývoj plynù z elektrolytu a je mo�né, �e
v takových situacích stoupne vnitøní tlak a èlánek se
otevøe. Výsledná ztráta plynu znamená ztrátu materiálu
elektrolytu a s tím související ztrátu kapacity èlánku.
Nahrazování èlánkù NiCd èlánky NiMH
Mù�eme prostì nahradit èlánky NiCd èlánky NiMH?
Odpovìï zále�í na situaci. Pro dosa�ení optimální �ivot-
nosti a úèinnosti bude pravdìpodobnì znít NE. Budeme-
li situaci posuzovat z hlediska �dobré� celkové úèinnos-
ti, tedy kdy� celková doba �ivota a nábojová kapacita
budou pravdìpodobnì lep�í ne� u èlánkù NiMH, mù�e
být odpovìï ANO.
- NiMH èlánky nemù�ete pou�ít pro zaøízení,

která odebírají velký proud, jako napø. u výkon-
ného náøadí. Takové nasazení NiMH èlánkù povede
k tomu, �e jejich �ivotnost bude velmi krátká a pou�ití
mù�e být nebezpeèné kvùli mo�nému pøehøátí a
odplynìní èlánkù.

- Inteligentní nabíjeèky nebo rychlonabíjeèky
urèené pouze pro nabíjení NiCd èlánkù nejsou
schopny detekovat, zda a kdy jsou èlánky
NiMH plnì nabity. To mù�e mít za následek buï
nedostateèné nabití (èlánek není nabit úplnì) nebo
(pravdìpodobnìji) pøebíjení, pokud nabíjeèka nemù�e
detekovat stav plného nabití. Ujistìte se, �e va�e
rychlonabíjeèka je urèena speciálnì pro nabíjení
NiMH èlánkù, døíve ne� ji pou�ijete.

- Nabíjení NiMH èlánkù nabíjeèkami s malým proudem,
urèenými pùvodnì pro NiCd èlánky, bude
pravdìpodobnì mo�no pou�ít, ale nabíjení bude
mo�ná trvat 2-3krát déle, ne� by trvalo pro èlánky
NiCd. Typická doba nabíjení u takové nabíjeèky je
u NiCd èlánkù 12-16 hodin. Stejná nabíjeèka bude
nabíjet stejnì velké èlánky NiMH 30-36 hodin,
proto�e kapacita NiMH èlánkù mù�e být nejménì
dvakrát vìt�í, ne� pùvodních èlánkù NiCd.

Pokud nahrazujete èlánky NiCd èlánky NiMH, mìli byste
dbát na nìkolik vìcí:
- S vyøazenými NiCd èlánky zacházejte správnì, nevy-

hazujte je do bì�ného odpadu; vìnujte trochu úsilí
pøípadnému zji�tìní, kam je pøedat, aby byly likvi-
dovány správným zpùsobem.

- Pøi nabíjení NiMH èlánkù dodr�ujte vý�e uvedené
zásady. NiMH èlánky nemusejí být nabíjeny ve
správném re�imu, pokud je budete nabíjet
v �inteligentních� nabíjeèkách nebo rychlonabí-
jeèkách a také nabíjení malým proudem u nich mù�e
vy�adovat znaènì del�í dobu, ne� u èlánkù NiCd.

- NiMH èlánky vykazují mnohem vìt�í samovybíjecí
proud. Kdy� plnì nabijete baterii slo�enou z èlánkù
NiMH a pak ji necháte v klidu, nepøedpokládejte po
nìkolika mìsících, �e bude stále plnì nabita.

Co by mohli výrobci udìlat pro prodlou�ení�ivotnosti NiCd nebo NiMH èlánkù?
Osobnì mne ponìkud rozèiluje, �e dodr�ování rad
výrobcù (tedy �e NiCd baterie se má nechat plnì vybít) je
pøesnì ten postup, který NiCd èlánky pøedèasnì znehod-
notí. Nepøíjemná na tom je jednak cena nových baterií a
pak neuspokojivost dosa�ených výsledkù - u�ivatel èasto

vyhodí celé zaøízení. Z hlediska dopadù na �ivotní
prostøedí (i kdy� pøitom nejsem �ádný pøehnanì
�zelený�) to pak má za následek, �e pou�itelné zaøízení
nebo náøadí se vyhodí, i kdy� je jinak dál dobøe pou�itel-
né a kadmium, toxický tì�ký kov, se pak èasto nalézá
v pùdì - a následnì tøeba i ve va�í pitné vodì.

Pro podstatné prodlou�ení �ivotnosti jak NiCd, tak i
NiMH èlánkù by bylo tøeba dìlat nìkolik vìcí:
- Nedoporuèovat, �e by baterie mìly být zcela vybíjeny.

K takovému re�imu neexistuje absolutnì �ádný
dùvod.

- Do baterií (nebo pøístrojù, v nich� jsou pou�ívány) by
mìlo být vestavovány obvody, které zajistí odpojení
odbìru z baterie, jakmile je nìjaký èlánek zcela vybitý,
tj. jeho napìtí klesne na 1,0-0,6 V. To by zabránilo
pøepólování èlánkù, a� by se jednalo o jakýkoli re�im
pou�ití. Pøíklad takového øe�ení lze nalézt ve v�ech
vyrábìných nabíjecích bateriích slo�ených z Li-Ion
èlánkù. U èlánkù Li-Ion se nedoporuèuje jejich
zatì�ování, jakmile jejich napìtí poklesne pod 2,0-2,5
V (vývoj plynù a mo�né po�kození èlánkù) a jejich
dal�í vybíjení pod 1,0 V zpùsobí nejen jejich trvalé
po�kození, ale pøedstavuje i bezpeènostní riziko. Jiné
podobné aplikace jsou popsány v [2], kde jsou pro
tyto nabíjecí alkalické èlánky popsány techniky k zaji-
�tìní maximální �ivotnosti; velmi podobné postupy
lze pou�ít i u NiCd a NiMH baterií.
Dal�í odkazy obsahují napø. informace o optimalizaci

po�adavkù na výkon a pou�ití Li-Ion [3] a jiných [4]
baterií v FT-817, pøehled o tom, jak pracují Li-Ion baterie
a nìkteré po�adavky pro jejich pou�ívání [5], informace
o chemických procesech v bateriích [6], informace o
produktech a nìkteré technické informace o alkalických
(vè. nabíjecích) a jiných typech èlánkù [7] a mnoho dat
o rùzných typech Li-Ion produktù firmy Panasonic a
technické údaje a informace o péèi a údr�bì Li-Ion
èlánkù [8].

Máte nìjaké komentáøe nebo otázky? Po�lete mi e-
mail. Vezmìte prosím také na vìdomí, �e vìøím, �e uve-
dené informace jsou správné, ale nemohu pøevzít �ádné
záruky. Autor nemù�e pøebírat �ádnou odpovìdnost za
pøípadné �kody nebo rizika, která mohou být dùsledkem
èinností, vyplývajících (nebo nevyplývajících) ze ètení
tohoto textu. 
[1] http://www.ussc.com/~turner/nicds.html
[2] http://www.rayovac.com/busoem/oem/specs/ren8g.shtml
[3] http://www.ussc.com/~turner/ft817_roar.html
[4] http://www.ussc.com/~turner/ft817_batt.html
[5] http://www.e-insite.net/ednmag/archives/1996/120596/

25df_04.htm
[6] http://www.e-insite.net/ednmag/index.asp?layout=

searchAllEDN&text=lithium+ion
[7] http://www.rayovac.com/busoem/oem/specs/down-

load.shtml
[8] http://www.mbi.panasonic.co.jp/oembatteries/english/

e_ion/out_eion/defeion.htm
ü
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Bílé diody LED
Irwin Math, WA2NDM, podle CQ 10/2002 pøelo�il a upravil Jiøí

�kácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz
Bílé diody LED se �iroce vyu�ívají pro podsvìt-
lování barevných displejù, jako svìtelný zdroj
s malým odbìrem apod. Standardní bílé LED
diody jsou vlastnì modré LED opatøené uvnitø
krytu speciálním fosforem. Krátkovlnné modré
záøení produkované èipem diody aktivuje fosfor
a vzniká bílé svìtlo. Na rozdíl od obvyklých diod
LED má spád napìtí na bílé diodì LED (stejnì
jako na modré diodì) hodnoty v rozsahu 3,5-4 V.
Znamená to, �e jeden nebo dva èlánky 1,5 V
neposkytují pro rozsvícení bílé LEDky napø. v ka-
pesní svítilnì dostateèné napìtí - takové èlánky
bychom potøebovali tøi nebo ètyøi.
Základní obvod pro napájení bílé LED je na obr. 1. Tøi
sériovì zapojené èlánky po 1,5 V dávají dohromady 4,5
V. Pou�ije-li se dioda se spádem napìtí 3,5 V, pak pro
proud 20 mA musíme do obvodu zaøadit sériový odpor
50 Ω pro výkon 0,25 W. V tomto uspoøádání dostaneme
jasné bílé svìtlo. Obvodem protéká jen 20 mA (mù�eme
ov�em nastavit pomìry na men�í proud) a �ivotnost

baterie bude mnohem vìt�í, ne� pøi pou�ití bì�né
miniaturní �árovky s odbìrem 100 mA nebo i víc.

Máme-li k dispozici zdroj s men�ím napìtím, je nutno
je zvìt�it. Obvody s touto funkcí nabízí více výrobcù -
pøíklad zapojení s obvodem National Semiconductors
LM3354 je na obr. 2. Pak lze pou�ít napájecí napìtí 2,5
V nebo i men�í. Obvod pracuje na kmitoètu kolem 1 MHz
s pomìrnì velkou úèinností. Katalogový list obvodu
s podrobnými údaji je k dispozici na internetu - viz
www.national.com.

Èinnost obvodu LM3354 lze ovládat vnìj�ím napìtím
pøivedeným na jeho samostatný vývod a toho lze vyu�ít
pro stmívání jasu bílé LED. Výstupní napìtí èipu je

spínáno øídícím napìtím na tomto vývodu a tak
lze nastavovat jas diody. Pokud se sem napø.
pøivede obdélníkové napìtí o støídì 50 %,
bude jas diody polovièní apod. Potøebné øídící
napìtí mù�e poskytnout napø. jednoduché
zapojení s klasickým obvodem 555. Vhodné
zapojení je uvedeno na obr. 3.

Jiným pou�itím bílých LED mù�e být
získání svìtla libovolné barvy - pouzdro diody
pokryjeme barevným lakem po�adovaného
odstínu. Bílé svìtlo obsahuje v�echny barvy,
tak�e výsledkem bude LEDka s barvou, odpovídající pøi-
bli�nì barvì pou�itého laku. Libovolnou barvu mù�eme
získat i podle principu vyu�ívaného v barevných obra-
zovkách: umístíme prostì co nejblí�e k sobì èervenou,

zelenou a modrou LED diodu a jas ka�dé z nich na-
stavíme tak, abychom dostali barvu, jakou si pøejeme.

Výchozím zapojením pro takové pokusy mù�e
být obvod na obr. 4.

Proto�e dnes máme k dispozici bílé, èer-
vené, zelené i modré LEDky, lze takto zkusit
vytvoøit levný barevný displej. Velké barevné
displeje vyrábìné prùmyslovì pou�ívají
desítky tisíc takových LEDek. Lze zkusit
aran�ovat èervené, zelené a modré diody LED
v podobné konfiguraci, jako jsou rozmístìny
body z rùzných fosforù na stínítku barevné

obrazovky. Aby vznikl pou�itelný obraz, zbývá pak

jen zkonstruovat øídící obvody pro ovládání takového
pole diod.

ü
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Obr. 1. Základní obvod pro bílou diodu LED

Obr. 2. DC/DC konvertor pro napájení bílé LED diody nízkým napìtím

Obr. 3. Obvod pro øízení LED diody napìtím s promìnnou støídou

Obr. 4. Zdroj svìtla s nastavitelnou barvou

V textu èlánku se objevilo nìkolik nejasností, na co�
jsem byl upozornìn. Proto�e se jednalo o èlánek urèený
zejména zaèínajícím radioamatérùm, doplòuji následující
informace:

V textu byly pro pozice D4, D5 a D7 uvedeny �libo-
volné Si malovýkonové diody�. Na tìchto pozicích je
mo�né pou�ít jakékoli Si diody, napø. KY130/80,
SY360/10, 1N4001 apod. Diody slou�í pouze k oddìlení
stejnosmìrných proudù mezi danými klíèovanými stup-
ni. Na pozici D9 je vhodné pou�ít vf diodu, napø. KA501,
KA503, KA265, ale vyhoví i germaniová GA� .

V èlánku bylo ve 2. èásti ve tøetím sloupci na str. 16,
3. ø. zdola, uvedeno omylem TR4 - správnì má být TR3.
V dùsledku toho jsem pak dále v textu nedopatøením u�
zapomnìl popsat výstupní vf trafo - tentokrát skuteènì
TR4, na které se dotazovala spousta dal�ích ètenáøù.
Trafo TR4 je mo�né zhotovit nìkolika zpùsoby:

- Navinutím na toroid o vnìj�ím prùmìru 25 mm
z hmoty N1 - �lutá. Vinutí má 2x7 závitù bifilárnì drátem
0,35 mm s PVC izolací, tzv. �zvonkový� drát. Zaèátek
prvního vinutí spojíme s koncem druhého. Vznikne tak
støed vinutí, který pøipojíme na vývod T17. Jeden ze
zbylých koncù pøipojíme na napájecí napìtí PA, druhý na
kondenzátor C102.

- Komu se nepodaøí sehnat vhodný toroid, mù�e trafo
navinout na dvì èi více dvouotvorových jader z TVP,
která jsou také z hmoty N1. Jádra slepíme vteøinovým
lepidlem �do komínku� a vinutí pak bude mít 2x4 závity
opìt drátem 0,35 mm v PVC izolaci. Zapojení vinutí je
toto�né jako u toroidu.

Pro pøehlednost zopakuji popis vf transformátorù na
desce vysílaèe:
TR1 - toroid N1 10 mm, vinutí 2x12 z. 0,5 CuL bifilárnì
TR2 - dvouotvorové krat�í jádro, N1, primár 8 z. 0,5 mm
PVC, sekundár 2 z. 0,5 mm PVC (vinout postupnì)

TR3 - dvouotvorové vìt�í jádro, N1, 2x4 z. 0,5 mm PVC,
bifilárnì
TR4 - toroid 25 mm, N1, 2x7 z. 0,35 mm PVC, bifilárnì
nebo nìkolik dvouotvorových jader slepených �do
komínku�, 2x4 z. 0,35 mm PVC, bifilárnì

Bifilární vinutí se vine mírnì zkroucenou dvojicí
vodièù. U TR2 se vinutí vinou postupnì, nikoli bifilárnì
- nejprve 8 z. primáru, pak 2 z. sekundáru.

Cívka anténního èlenu je navinuta na trubce 20 mm,
35 z. 1 mm, stoupání 2 mm/závit, odboèky od studeného
(uzemnìného) konce na 12. a 16. závitu. Pøes toto vinutí
se u uzemnìné strany navine vazební vinutí - 4 z. 0,8 mm
PVC.

Na výkresu plo�ného spoje vysílaèe je chyba
v oznaèení diod - dioda oznaèená D7 v obvodu pøedpìtí
T17 má mít správnì oznaèení D8. Dioda D7 na tém�e
plo�ném spoji u vývodu KLÍÈ není na výkresu oznaèena
z dùvodu pøehlednosti rozlo�ení souèástek. Oznaèení
diod ve schématu je správné.

Za vzniklé chyby se omlouvám.
73! OK1DLY

ü

K èlánku �Na KV snadno a rychle� 
(Radioamatér è. 1 a 2/2002)

Ladislav Oliberius, OK1DLY
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TVI nedìlá jenvysílaè... - 3
Franti�ek Du�ek, OK1WC, ok1wc@seznam.cz

Domovní rozvod STA se stoupacím vedením(obr. 12)
Bì�ný systém ve star�í panelové zástavbì ve více-
vchodových domech. Pro ka�dý vchod (4-8 podla�í) je
zpravidla pou�it jeden domovní zesilovaè, z nìho� jsou
signály rozboèeny do 2-3 stoupacích vedení
(stoupaèek), v nich� jsou úèastnické zásuvky zapojeny
sériovì pro byty umístìné nad sebou. Ve vý�kových
budovách se osazuje domovní zesilovaè pro ka�dých 6-
8 podla�í. Pou�itím zásuvek s rùzným odboèným
útlumem je zaji�tìna pøibli�nì stejná úroveò signálù na
vstupech v�ech TVP. Výstup posledního odboèovaèe
(zásuvky) je zakonèen ohmickým odporem 75 ohmù,
jinak hrozí vznik odrazù na vedení a zhor�ená kvalita
obrazu.

Je zde jedna nevýhoda: Pøi poru�e nebo odpojení
jedné zásuvky dojde ke zhor�ení nebo ztrátì signálù ve
v�ech dal�ích smìrem od zdroje. Kromì klasických
poruch je tento systém ohro�en je�tì typicky èeským
výskytem zlep�ovatelù, kteøí v domnìní, �e pøímým
pøipojením jejich TVP ke kabelu vedoucímu ze zdi získa-
jí lep�í obraz nebo víc programù, zcela zlikvidují pøíjem
svým sousedùm.

Stalo se jistému kolegovi v roce 1991 v Teplicích, kde
jsme v jednom paneláku vymìòovali kabely a zásuvky za
novìj�í (tenkrát se je�tì v�e zapojovalo sériovì):
Postupoval od 8. patra dolù, aby po ka�dé výmìnì zá-
suvky mohl zkontrolovat signál pøicházející z rozvodnice
TKR na støe�e. Kdy� byl v pátém patøe, �ádný signál
nenamìøil. Po usilovném hledání domnìlé vlastní chyby
a pou�ití dal�í zásuvky pro jistotu a se stejným výsled-
kem se vrátil do bytu v �estém patøe, zda nenajde chybu
tam. Na�el. Tamní nájemník bìhem tìch pár minut zá-
suvku promptnì odmontoval a pøipravil k sobotnímu
prodeji na burze ...   
Domovní rozvod zapojený �do hvìzdy�(obr. 13)
Hvìzdicový domovní rozvod odstraòuje pøede�lé
nevýhody a je nezbytný v systémech placené TV a
v kabelových multifunkèních sítích, kde se pou�ívá
úèastnických terminálù se zpìtnou komunikací v kmi-
toètovém pásmu 5-30 MHz.

V této obousmìrné soustavì musí být v�echny
pasivní i aktivní prvky prùchozí pro kmitoèty ve zpìtném
smìru (zpìtné kanály). To znamená, �e od hlavní stanice
sí� propou�tí kmitoèty 40-860 MHz, od úèastníka pak 5-
30 MHz. Tím je zaji�tìna obousmìrná komunikace pro
pøipojení Internetu, zabezpeèovací techniky, speciálních
placených programù a dal�ích slu�eb.

Obr. 12 ukazuje jednodu��í televizní (jednosmìrnou)
variantu domovního hvìzdicového rozvodu v domì o 72
bytech. Stejnì jako u pøedchozího pøíkladu je

rozkresleno zapojení jednoho vchodu a stoupaèky,
ostatní jsou identické.
Základní opatøení proti TVI
Ukazuje se, �e pøi kvalitní montá�i celého TV systému
vìt�inou není tøeba podnikat dal�í kroky k zabránìní
vzniku TVI. Pokud se ru�ení pøesto objeví, zkusíme zaøa-
dit horní propust 174 MHz do bodu X systému.
V místech pøíjmu I. TV pásma to bude propust, potlaèu-
jící ji� kmitoèty pod 47 MHz. V nìkterých pøípadech je
nutno zapojit horní propust tìsnì pøed konektor TVP. Pøi
u�ití �irokopásmového anténního pøedzesilovaèe bývá
toto opatøení neúèinné, proto�e dochází k zahlcení
vstupu zesilovaèe silným signálem. Pak je nutno zesilo-
vaè odstranit a pokud je nutný, nahradit jej kanálovým.
Propojení audiovizuálního øetìzce v bytì
Jedná se o vzájemné propojení v�ech pøístrojù
slou�ících k pøíjmu rozhlasových a televizních programù,
vèetnì záznamových zaøízení. Zde se vyskytují problémy
vyplývající z neznalosti funkce jednotlivých pøístrojù,
jednak z nevhodného propojení. U satelitních pøijímaèù
a videorekordérù se èasto vyskytuje vf ru�ení zpùsobené
nevhodným naladìním jejich modulátorù, pokud jsou
pou�ity. Proto je tøeba nastavit kmitoèet nosné tìchto
modulátorù co nejdál od pøijímaných TV signálù.
Nejlep�ím opatøením je ov�em vyøadit je z èinnosti a pro
pøenos AV signálù pou�ívat výhradnì pøímého propojení
s televizorem pomocí zásuvek SCART, pøípadnì CINCH,
které jsou na zadním panelu pøístroje k tomuto úèelu
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Obr. 12. Domovní rozvod STA se stoupacím vedením

Obr. 13. Domovní rozvod zapojený �do hvìzdy�
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pøipraveny. Vyhneme se tím jedné mo�nosti
ru�ení a získáme mnohem kvalitnìj�í obraz i
zvuk, nebo� jejich kvalita není degradována
zbyteènou demodulací a modulací.

Setkal jsem se s pøípadem, kdy videorekordér
novìj�í výroby mìl naprogramován vnitøní mo-
dulátor na 60. kanál a shodou okolností byl
pou�íván v místì, kde jeho u�ivatel pøijímal TV
PRIMA z vysílaèe Je�tìd na stejném kanálu.
Nane�tìstí modulátor ne�el vypnout, pouze pøe-
ladit na frekvenci, kde ne�kodil.
Kvalita vlastního propojení pøístrojùje dána pøedev�ím kvalitou konektorùa peèlivostí vìnované jejich instalaci.
Montá� konektorù CINCH a SCART patøí vìt�i-
nou do oblasti hororových prací, kterým je lépe
se na hony vyhnout a radìji koupit hotové �òùry.
I tam je v�ak velké nebezpeèí, �e koupíme
zmetky. Pro výrobu netypických nebo dlouhých
kabelù s konektory CINCH je dobøe koupit
dra��í, zlacené celokovové typy. U jiných hrozí
nebezpeèí pøi neopatrném pájení, kdy se izolace
nekvalitních konektorù rozteèe a uvolní se nýto-
vané spojení pájecího oèka se støedním kolíkem
konektoru. Proto je nejlépe pájet v�echny
konektory s nasazeným protikusem, který odvádí
teplo.

Pokud jde o vf konektory, jako nejlep�í se
ukázala kombinace kabelových konektorù F a
pøechodù F-DIN.

Vzhledem k mo�nému nakmitání ru�ivých
napìtí je nutno zásadnì v�ude pou�ívat stínìné
nebo koaxiální kabely, a to i na pøívody k repro-
duktorùm, kde vzhledem k jejich délkám je
pravdìpodobnost ru�ení velmi vysoká.
Nestínìný kablík délky kolem 2,5 m v blízkosti
vysílaèe pro 28 MHz nebo CB mù�e pøi
ne��astné konstelaci dokázat ve zvuku ne-
slýchané efekty. V�eobecnì øeèeno: ka�dý
propojovací kabel, jeho� elektrická délka je
ètvrtinou vlnové délky (nebo jejím násobkem)
blízkého vysílaèe, mù�e být pøíèinou ru�ení.

U pøívodu k reproduktorùm vìt�ího výkonu je
je�tì zapotøebí dbát na dostateèný prùøez
vnitøního vodièe pou�itého kabelu.
Závìr
Cílem tohoto èlánku bylo pokud mo�no srozu-
mitelné pojednání o pøijímacích TV systémech a
jejich montá�i s ohledem na minimalizaci ru�ení
od amatérských stanic. Nelze dát jednoznaèný
návod vedoucí ke stoprocentnímu úspìchu,
nebo� ka�dá situace a lokalita je zcela unikátní,
nicménì dodr�ování urèitých zásad a respek-
tování fyzikálních zákonù nemù�e nikdy u�kodit.

Obrázky do èlánku byly kresleny ve spoluprá-
ci s OK1ZF.

Nakonec si dovoluji v�em zájemcùm nabíd-
nout spolupráci a pomoc pøi pøípadném mìøení
signálu a odru�ování, pokud budou ochotni
uhradit alespoò náklady na cestu a dodaný
materiál.

ü

Potì�ení o dovolenés lehkou W3DZZ/P
Josef Novák, OK2BK, josef.novak@centrum.cz, ing. Milan Gregor,

OK2TSE, milangregor@volny.cz
Základním obsahem èlánku je popis amatérského
zhotovení a nastavení (naladìní) TRAPU pro anténu
typu W3DZZ. Pokud jste se je�tì nerozhodli, kterou
vícepásmovou anténu si s sebou letos na dovole-
nou vyberete a zhotovíte, mù�ete právì zde získat
potøebnou inspiraci a odhodlání. Celý model
antény je pro uva�ované pou�ití (zábava, experi-
mentování ...) pojat a� asketicky úspornì. Tím se
celá konstrukèní práce zjednodu�uje. Náklady
v porovnání s dosa�eným uspokojením a potì�e-
ním nestojí snad ani za zmínku.
Nejprve vybrané údaje o anténì, tak jak jsou bì�nì publikovány.

KV vícepásmová anténa podle W3DZZ
Anténa W3DZZ je drátový symetrický dipól, umo�òující práci
na tøech amatérských pásmech. Pokud ho budeme instalo-
vat horizontálnì, bude jeho vstupní impedance mezi 60 a 90
Ohmy. Na kmitoètech amatérských pásem 3,5 a 7 MHz má
vlastnosti i vyzaøovací diagram obdobné, jako klasický
pùlvlnný dipól. V pásmu 21 MHz je vyzaøovací diagram
obdobný jako u dlouhodrátové antény délky 2,5 lambda a ji�
není v�esmìrový: 2 a 2 maxima záøení se odklání od kolmice
k anténì. Na 7 MHz je maximum vyzaøování kolmo na podél-
nou osu antény. Na 3,5 MHz a pøi vý�ce antény do 25 metrù
je horizontální diagram vyzaøování prakticky v�esmìrový -
celokruhový.

Základní uspoøádání antény je uvedeno v obr. 1.

Pou�itelnost antény pro práci v uvedených tøech kmitoè-
tových pásmech je dána vlo�ením paralelních rezonanèních
obvodù - trapù - do pøesnì urèených bodù v ramenech
antény.

Obì reaktance (L a C), z nich� je trap slo�en, vytváøí z nìj
na jeho rezonanèním kmitoètu (7,05 MHz) izolaèní èlánek
(vysoká impedance). Na stejném kmitoètu musí rezonovat i
dipól, tvoøený vnitøními del�ími èástmi ramen antény. Zde se
tedy celá anténa chová jako èistý pùlvlnný dipól pro tento
kmitoèet, koncové èásti (úseky) ramen se na tomto kmitoètu
neuplatní - jsou �odpojené�. Proto je trap v anténì umístìn
pøesnì ve vzdálenosti 0,25 λ od bodu napájení v ka�dém
rameni. Na kmitoètu 3,5 MHz se trap chová jako indukènost,
poskytující potøebnou induktivní reaktancí ke kompenzaci
kapacitní slo�ky, kterou vykazuje (ka�dý) dipól, krat�í ne� 0,5
λ - na 3,5 MHz je délka celého na�eho dipólu jen 0,416 a�
0,422 λ. Dùsledkem kompenzace �reaktance� zkráceného
dipólu je to, �e na jeho svorkách získáme pouze èinnou
slo�ku impedance, její hodnota bude ale ni��í ne� 73 Ω!
Obdobný význam má trap na 21 MHz, kde se projevuje reak-
tancí kapacitní.

Uspoøádání takto modifikovaného dipólu bylo pub-
likováno více. Jak lze vidìt z pøehledné tabulky 1, projevuje
se nevhodnì závislost parametrù antény na kmitoètu - malá
�irokopásmovost. Zhotovit úèinnou drátovou anténu pro
celý rozsah uvedených amatérských pásem v provedení
�jednodrátový dipól� není technicky mo�né. Pro 3,5 MHz je
mo�né poèítat s �íøkou pásma pouze 100 kHz - prakticky
jsou to cca 3 % (+/- 1,5 % kolem rezonanèního kmitoètu).
S tím je tøeba pøi úvahách a návrhu antény poèítat a znamená
to rozhodnout se pouze pro jeden pøednostní druh provozu
(a pøíslu�ný kmitoètový úsek) - CW nebo FONE.

Podle zku�eností vykazuje anténa W3DZZ (pøi zachování
pásma 3,5 MHz) malou úèinnost pro pou�ívání na pásmech
14 a 28 MHz. Zde se W3DZZ oznaèuje za anténu kompro-
misní. Musí se poèítat se zhor�ením PSV a� nad 1:3. Urèitì
se najdou ��astní ètenáøi, kteøí takové odsouzení antény pro
tyto kmitoèty odmítnou, proto�e i zde jim dobøe pracuje.
Jejich �tìstí zøejmì spo-èívá ve shodì více pøíznivých okol-
ností - pravdìpo-dobnì se pozitivnì uplatòuje transformaèní

funkce jejich napájeèe podle
jeho konkrétní délky, kterou
pou�ívají. Také blízké
prostøedí kolem antény
mù�e �pøíznivì� ovlivnit
posuvy �rezonancí�. Na tzv.
WARC kmitoèty nebyla

W3DZZ v dobì svého vývoje ladìna. Pokud je ale i na tìch-
to pásmech pou�ívána, zøejmì jde o obdobný pøípad. �tìstí
ka�dému ale nepøeje ... 

Pøehled nìkterých návrhù a realizací tohoto typu antény
s trapy je uveden v tab. 1 .

Obr. 3. 

Obr. 2. 

Obr. 1.  
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Tab. 1. Pøehled vícepásmových KV antén typu W3DZZ a podkladùk jejich konstrukci: hodnoty L a C trapù, délky ramen antén a urèenípro preferovaný druh provozu - CW nebo FONE
Dal�í otázkou související s funkcí symetrických antén

napájených nesymetrickým napájeèem (koaxiálním
kabelem) je symetrizace. K jejímu zaji�tìní se pou�ívá
tzv. BALUN. Obecnì jde o jednoduchý vysokofrekvenèní
obvod (zpravidla indukèního charakteru), který doká�e
prakticky bezeztrátovì upravit nesymetrický charakter
koaxiálního kabelu na symetrický (a opaènì), a tak
dosáhnout optimálního propojení �anténa - napájeè�.
Pokud bychom koaxiální napájeè pøipojili na symetrický
anténní systém bez symetrizace, dojde ke zmìnì vyzaøo-
vacích charakteristik antény (�ilhání) a také k èásteèné-
mu zeslabení vyzaøované energie, proto�e se její èást ve
formì vf proudù indukuje do plá�tì napájeèe. Právì tyto
nedobré skuteènosti symetrizace odstraòuje. Proto�e
anténa W3DZZ je urèena k provozu na více kmitoètech,
musí balun svoji symetrizaèní funkci zaruèit na v�ech
tìchto kmitoètech - musí vykazovat potøebnou
�irokopásmovost.

Druhou funkcí symetrizaèního èlenu bývá souèasnì
pøizpùsobení impedance napájeèe a vstupní impedance
antény. U antény W3DZZ to není potøebné, proto�e obì
hodnoty jsou blízké. Proto balun v tomto pøípadì bude
mít impedanèní pøevod 1:1. Z hlediska výkonového
namáhání pøi výkonu 100 W pøi vysílání lze balun snad-
no zkonstruovat i svépomocí. Pro prvé pokusy, testování
antény pøed koneèným rozhodnutím o její trvalé a doko-
nalé instalaci apod. se ale symetrizací nemusíme zabývat
a tento prohøe�ek si mù�eme dovolit, ani� bychom se
museli obávat podstatného vlivu na úèinnost antény.

Trapy pro anténu W3DZZ
Popisované jednoduché provedení trapù pova�uji za
silný podnìt k sestrojení (portejblové) vícepásmové
antény. Pokud bude celá anténní sestava vèetnì
kotevních èástí zhotovena jednodu�e - s ohledem na
omezenou dobu pou�ívání - budou náklady zanedbatel-
né. Naopak získané zku�enosti budou velmi cenné pro
dal�í experimentování s trapovanými systémy. Kdy� si
uvolníme fantazii, nalezneme více geometrických útvarù,
jak dvì ramena v délkách 17 metrù umístit v jakémkoliv
prostøedí. Podle toho si vybíráme i QTH, aby byl k dis-
pozici alespoò jeden kotevní bod ve vý�ce minim. 12 m.
Konfigurace antény, odli�ná od klasické vodorovné
instalace (viz obr. 3) pøinese zajímavá pøekvapení ve
smìrovosti, ale i v úèinnosti na (u W3DZZ pøedpoklá-
daných) typických kmitoètových pásmech. S urèitou
pøedvídavostí o potøebì zkrácení délky ramene antény,

které je nízko u zemì (asi pod 6 m), mù�eme zaøadit zkra-
covací èlánek, jako u stanového kotvení. 

Obr. 4 

Minimální hmotnost celé antény vèetnì napájeèe
dosahujeme pou�itím chemlonových kotev, které
souèasnì nahradí i koncové izolátory. Støedový izolaèní
prvek dimenzujeme pouze na mechanické namáhání
tahem, zatí�ení balunem a koaxiálním napájeèem.
Napì�ové namáhání zde je do cca 100 V. Také anténní
vodièe (2+2 ramena) splní svoji elektrickou funkci bez
nároèného výbìru speciálních vodièù. Pøednost dáváme
Cu lanku (s mìkkou izolací - snadná manipulace) o
prùmìru kolem 3 mm. Rozhodující bude opìt potøebná
pevnost v tahu. Sna�íme-li se dùslednì o minimální
hmotnost antény (a její omezenou pevnost v tahu),
mù�eme pou�ít koaxiální napájeèe (Zo = 75 Ω - opti-
mální pro W3DZZ) v lehkém - tenkém provedení. Údaje
v následující tab. 2. jsou z katalogu firmy HELUKABEL
(ÈR).

Zaøazení balunu zále�í na na�ich plánech. Pokud
budeme s anténou experimentovat i mimo 3 pásma ty-
pická pro W3DZZ (3,5; 7 a 21 MHz), balun na feritu nelze
doporuèit. Zmínìné experimenty také vy�adují externí
univerzální anténní  èlen - tuner (T nebo PÍ èlánek),
proto�e s pøedpokládanými znaènými odchylkami vstup-
ní impedance antény od standardních 50 Ω si ATU
v transceiveru neporadí.

Trapy antény W3DZZ - obecné údaje
Udávají se následující hodnoty: Rezonanèní kmitoèet
7,05 MHz, L = 8,2 (8,3) µH a C 60 pF. Ve standardnì
uvádìných parametrech této antény se zøejmì pøedpo-
kládá vlastní kapacita cívky (asi 2,5 pF), jinak by obvod
rezonoval vý� - na 7175 kHz. Pøi sestrojení trapu nestaèí

mìøit pouze jeho rezonanèní kmitoèet, ale dodr�et i
uvádìné hodnoty jak C, tak i L. Do celkové C se
samozøejmì musí zapoèítat i vlastní kapacita vinutí cívky.

Pøednosti trapu zhotoveného z koaxiálního kabelu
jsou pro amatérské provedení velmi vítané. Tìsné vinutí
- závit vedle závitu - je jednak snadné a pøesné, ale také
automaticky vytváøí dal�í integrovanou kapacitu vlast-
ního vinutí. Její celkovou velikost musíme znát, jinak
nemù�eme jednoduchým zpùsobem zmìøit skuteènou
indukènost vinutí, která by mìla být rovna 8,3 µH. Pøi
pou�ití plastových trubek o prùmìru 32-35 mm je poèet
závitù koaxiálního kabelu pøibli�nì 10. Celkovì je ale
poèet závitù takto zhotoveného vinutí cívky dvojnásobný.
Opøedení kabelu jako �jedno vinutí� je zapojeno do série
s �ílou kabelu jako s �druhým vinutím� (zaèátek-konec -
zaèátek-konec). Tímto zapojením se získá potøebná hod-
nota indukènosti a souèasnì i integrovaná (vlastní)
kapacita vinutí asi 35 a� 40 pF. Zbývající kapacitu je nej-

jednodu��í doplnit
pahýlem stejného
kabelu, dlouhým
asi 20 cm, zapo-
jeným paralelnì
k vývodùm (kon-
cùm) cívky - opøe-
dení spojit s opøe-

dením, �ílu s �ílou. Elektrická pevnost izolace kabelu je
naprosto dostaèující pro výkon vysílaèe 100 W (trap není
na �ádném kmitoètu tomuto výkonu vystaven, maximál-
nì do 10 W). Také to, zda �stanovený� rezonanèní kmi-
toèet trapu 7,05 MHz je skuteènì optimální, je vhodné
kriticky posoudit - smìrodatná je odchylka rezonanèních
kmitoètù na dal�ích pásmech (3,5 a 21 MHz). Trapy zho-
tovené popisovaným zpùsobem mají a� 3x ni��í Q opro-
ti klasickému provedení cívek a kondenzátorù. I tak u
nich byla zji�tìna �íøka pásma pro normované zeslabení
3 dB jen 50 a� 60 kHz! Nedá se pøedpokládat, �e obvod
je v anténním systému na 7 MHz (kde jedinì pracuje
v rezonanci) natolik zatí�en, aby se �íøka pásma zvìt�ila
na 100 kHz, potøebných k pøeklenutí celého pásma. Stojí
za úvahu a vyzkou�ení, zda neposunout rezonanci pro
CW provoz na 7,015 MHz a pro SSB na 7,06 MHz,
samozøejmì s vìdomím, �e zmìnìná jediná nebo obì
slo�ky (L a C) ovlivní èinnost antény na ostatních  pás-

mech (3,5 a 21 MHz). Kdo ale
upøednostní W3DZZ na
7 MHz, mìl by trap naladit
podle preferovaného druhu
provozu a tuto hypotézu prak-
ticky ovìøit.

Pùvodní originální nápad (napø. viz AMA 3/1998)
zhotovit trap jako integrovaný paralelní LC obvod navi-
nutím koaxiálního kabelu - je urèitì zajímavý a inspiru-
jící. Velice se zjednodu�í konstrukce kondenzátoru
s potøebnou elektrickou pevností a umo�òující i snadné
nastavení kapacity. Jak vyplývá z pøedchozího, popiso-
vaná konstrukce trapu nepokryje vlastním vinutím cívky
celou potøebnou hodnotu kapacity. Trap, který by to
dokázal, by musel mít podstatnì vìt�í délku ne� kalkulo-
vaných 100 mm a musel by být navinut na trubce o
nevhodnì malém prùmìru (povolený polomìr ohybu
u pou�itého koaxiálního kabelu je 50 mm). Kdo má
k dispozici tenký kabel s prùmìrem 2,5 mm, dosáhne
vinutím na trubce o prùmìru pod 20 mm vìt�ího pøi-
blí�ení k potøebné celkové kapacitì pøi zachování
indukènosti 8,2 (8,3) µH. To byl také pùvodní zámìr
autora.

Tab. 2. Základní údaje nìkterých koaxiálních kabelù
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Vlastní zhotovení trapù
Trap podle popisované konstrukce je urèen k obèasnému
pou�ívání, bez zlep�ené hermetizace se nepøedpokládá
jeho trvalá instalace. Podrobnosti jsou zøejmé z obrázkù
5 a� 8.

Obr. 5 

Obr. 6

Koaxiální kabel pou�itý k navinutí cívky i ke zhotovení
doplòkové kapacity má oznaèení RG58U MIL C17F. Jeho
odli�nost od jiných RG 58 je v provedení �íly z tenkých
pocínovaných Cu vodièù - kabel se tím stává odolnìj�ím
proti lomu. Také opøedení je pocínované. Prùmìr je 5
mm. Na 1 pár trapù budeme potøebovat asi 4 metry.
Trubka, na které bude trap navinut, má pevnou délku 100
mm. I kdy� prùmìr trubky není kritický, vybíráme
uvá�livì. Vyhoví prùmìr od 30 do 35 mm. Pokud
chceme trubku výhodnì pou�ít i jako tahový izolátor,
musíme  posoudit její pevnost, zda vyhoví pøedpoklá-
danému tahovému  namáhání asi 25 kp. Pro takové
provedení byl zhotoven trap i na silnostìnné vodoinsta-
laèní HP (tlakové) trubce, vnìj�í prùmìr 32 mm, vnitøní
23 mm, plast �edý, velice hou�evnatý. Obava z nepøi-
jatelného zhor�ení Q se mìøením nepotvrdila. Oproti
tenkostìnným plastovým trubkám o síle stìny asi 1,5 a�
2 mm (pou�ití k odpadním instalacím, bílý novodur) se Q
(LC) obvodu zhor�ilo o maximálnì 25 %. Nelze-li
z pevnostních dùvodù pou�ít tenkostìnnou trubku jako
tahového izolátoru, bude zøejmì nejjednodu��í zhotovit

z nìkolika závitù chemlonu
dielektrický tahový izolátor (jak
je uvedeno v obr. 7) a provléci
jej trubkou. Také ve va�em kvì-
tináèi se nabízí sklolaminátová

tyèka o prùmìru 8 mm,
která k uvedenému
úèelu dobøe poslou�í.
Podobné jsou i izo-
laèní podpìry k elek-
trickým ohradníkùm na
pastvinách.

Vinutí trapu na trubku
K symetrickému umístìní vinutí poèítejte celkem
s 11+2 závity. To je 65 mm. Zaèátek (jeden konec)
koaxiálního kabelu si pøedem upravíte a �ílu
pøipájíte na letovací bod na trubce (dvoustranné
letovací oko délky asi 20 mm, støedovì pøi�roubo-
vané k trubce, 15 mm od kraje). Plá�� bude jedním
vývodem cívky (trapu). Závity s dostateèným
tahem ukládáte tìsnì vedle sebe. Pokud je pou�itá
trubka uvedena v pøilo�ené tabulce, bude souhla-
sit jak poèet závitù, tak délka kabelu potøebná
k jejich navinutí. V ostatních pøípadech jsou údaje
z pøehledu smìrodatným vodítkem. Po úpravách
vývodù a upevnìní druhého konce kabelu k trubce
(podvleèeným tenkým tkalounem) propojte
vyvleèenou punèo�ku opøedení letováním s dru-
hým koncem letovacího oka (kolmo a tìsnì pøes
celé vinutí). Navinutá cívka musí být naprosto
pevná, aby výsledky následujícího mìøení byly
pøesné a nemìnné.

Zji�tìní vlastní kapacity vinutí (Cv) a vlastníindukènosti (L)
Potøebné vybavení: Pøijímaè (CW), GDO, kondenzátor
(Cp) 40-60 pF, ale s pøesností min. 1 %, stabilní!
Celkem provedeme 2 mìøení - (zji�tìní rezonanèního
kmitoètu).

Zaèneme mìøením rezonanèního kmitoètu (fv) samot-
ného vinutí. Potøebné rozli�ení u RX je 1 kHz (na RX
vyèteme kmitoèet od GDO). Dal�í mìøení rezonanèního

kmitoètu (fp) je s paralelnì pøipo-
jeným Cp k vývodùm cívky. Pomocí
tøí hodnot (Cp, fv a fp) vypoèítáme
vlastní kapacitu vinutí Cv (dosazu-
jeme v pF a v kHz). Orientaèní hod-
nota je 35 a� 40 pF.

(Cv vyjde
také v pF)

Dosazením a výpoètem zjistíme
skuteènou indukènost vinutí cívky
(L). Dosazujeme v základních jed-
notkách (H, Hz, F). Potøebujeme
dosáhnout hodnoty 8,2 (8,3) µH.

Ovìøíme správnost výpoètu L a Cv zpìtným dosazením
(opìt v základních jednotkách).

Ke sní�ení indukènosti na potøebných 8,3 µH
mù�eme odvinout èást posledního závitu nebo jemnìji -
zkrátit pouze opøedení u konce vinutí a �ílu nechat v pù-
vodní délce. Také odklonìním (s mírným násilím) prvého
závitu sní�íme indukènost a� o 0,2 µH a kmitoèet se
zvý�í a� o 50 kHz! Ka�dá úprava musí být ovìøena novým
mìøením rezonancí a výpoèty.

Elektrické a mechanické dokonèení trapù
Pøipojením externí kapacity vytvoøené pahýlem koax.
kabelu dlouhým nejprve asi 30 cm a jeho postupným
zkracováním nastavíme rezonanci celého trapu na
stanovený (zvolený) kmitoèet (napø. 7050 kHz).
Poèítáme s orientaèní kapacitou uvedeného kabelu - 1
pF na 1 cm délky. K upevnìní pøedpokládaných 2 závitù
kapac. pahýlu u konce cívky celé vinutí pøedem

Obr. 7 
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podlo�íme druhým tkalounem s okem. Kapacitní pahýl
upravíme délkou samostatných vývodù (opøedení a �íly)
podle náèrtku. Plá�� - jednu elektroda kondenzátoru -
spojíme s vývodem (opøedením) trapu. Uvolnìný vodiè -
plá�� koaxu - vedeme kolmo na vinutí TR. Mechanickou
stabilitu ihned zajistíme ovinutím (PVC izolaèní páskou)
ve støedu trapu v �íøce asi 4 cm (8 závitù kabelu).
Ve�kerá místa spojù zatím zùstávají obna�ena. Støední
vodiè, odizolovaný a� 10 mm k výstupu z kabelu, spo-
jíme a sletujeme s �ílou na konci trapu a spoleènì
vyvedeme jako druhý konec trapu. Kapacitní pahýl
zpoèátku nemusí být pro prvá mìøení a nastavování
(zkracování) navinut na trubce. Opìt pomocí RX nebo
GDO zji��ujeme rezonanèní kmitoèet. Zkracováním
pahýlu (støíháním) zvy�ujeme rezonanèní kmitoèet. A�

kdy� se kmitoètovì pøiblí�íme k 7 MHz, pevnì
navineme trap na trubku, tìsnì - jako pokraèo-
vání vinutí trapu a konec upevníme, tøeba
gumièkami, k trubce. V této sestavì dokonèíme
nastavení kapacity. Po koneèném mechanickém
zpevnìní ve�kerého vinutí (tkalouny) opìt
ovìøíme rezonanèní kmitoèet trapu. (Pøi pou�ití
samostatného tahového izolátoru jej ji� nyní - pøi
mìøení - provleèeme trapem. Vystøedìní
zajístíme polystyrenovými vlo�kami.) Viz obr. 9.

Dále zhotovíme podle prvého vzorku trapu
druhý shodný duplikát. Pøi peèlivé práci budou
mechanické hodnoty souhlasit - a elektrické po
ovìøení a pøípadné malé úpravì také.

Nakonec peèlivì upravíme krajní vývody
z trapu pro spolehlivé (mechanicé i elektrické)
spojení s anténními vodièi. Osvìdèilo se vyu�ití
punèo�ky (svleèeného opøedení koax. kabelu).
Pøesah pøes konce trubky - asi 60 mm. Tenkým
motouzem nebo silnìj�í re�nou nití vymezíme
kraje vinutí koax. kabelu, pøípadnì upevníme i
konec kapacitního pahýlu. Pájkou se sní�enou
teplotou zatavíme (zalijeme, zakapeme) v�echny
obna�ené vodivé èásti vèelím voskem, vèetnì
svazkù motouzu na krajích trapu. Pokud bude
trubka trapu slou�it jako tahový izolátor,
pøipevníme drátìná oka (poutka, úchyty). Nesmí
tvoøit závit nakrátko. Pokraèujeme v peèlivém
ovinutí celého trapu PVC izolaèní páskou �íøky
12-15 mm. Pokud kontrolní mìøení rezo-
nanèního kmitoètu proká�e správnou hodnotu,
je trap hotov. Kolega Richard, OK2MMR, vir-
tuóznì ovládá horkovzdu�nou pistoli. Na vinutí
trapu s potøebným malým pøesahem navlékl
odstøi�enou hladkou válcovou èást z malé PET
lahve. Opatrným ofukováním s vyu�itím
masivního smr�tìní dokonale fixoval trap po
celé délce vinutí. Takovéto opatøení mù�e
vyhovovat pro doèasné pou�ívání bez dal�í
ochrany.

Zapouzdøení trapu (námìty): Úèelem je
zabránit vniknutí vody pøi de�ti. Hermetické
zapouzdøení ale zvy�uje nebezpeèí srá�ení - kon-
denzace vody v uzavøeném prostoru trapu.
S ohledem na pøedpokládané krátkodobé
pou�ívání (dovolená apod.) a sbírání zku�eností
by mìlo staèit trap uzavøít do vzájemnì
zasunutých malých PET lahví. I zde je nám osud
pøíznivì naklonìn, proto�e láhev od Coca Coly
má nepatrnì odli�ný prùmìr a lze jí dobøe spojit
zasunutím do jiné láhve. V�e je zøejmé
z obrázku, vèetnì utìsnìní.

Obr. 8.
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Pøedpokládám, �e se najdou zku�ení konstruktéøi,
kteøí i bez zapouzdøení v PET lahvích celou ochranu i
lépe vyøe�í vícevrstvým ovinutím trapu kvalitní trvan-
livou izolaèní páskou.

Pøehled vlastností realizovaných trapù je uveden
v tabulce 3.

Pro ilustraci jsou na titulní stranì a na stranì 20 uve-
deny i fotografie realizovaných trapù.

Z dal�ích nápadù a konstrukcí trapù pro W3DZZ mne
zaujalo øe�ení RK3BA (detailnì popsané na QSL lístku za
spojení dne 27. 1. 2001). Tìleso trapu tvoøí pouze
indukènost (8,3 µH). Kapacita se získává opìt pahýlem
koaxiálního kabelu (libovolné Z, ale kvalitní dielek-
trikum), který je z vinutí trapu vyveden do strany (v délce
asi 60 cm) a po celé délce je upevnìn (pøivázán) ke kon-
covému - krat�ímu rameni antény. Izolace na kabelu je
ponechána. Výhodou je pohodlný pøístup k tomuto
�kondenzátoru� a jeho pøesné nastavení (zkrácením)
pøímo na místì instalace antény. Je to pøednostní øe�ení,
vhodné pro trvalou instalaci. Taková W3DZZ pøi jemném
a pøesném naladìní budí obdiv a závist u protistanic.

Nakonec je�tì pøíklad konstrukce støedového izolá-
toru antény - obr. 8.
LiteraturaI. Ikrényi: Amatérské krátkovlnné antény. ALFA, SVTL Bratislava.1964J. Dane� a kol.: Amatérská radiotechnika a elektrotechnika,. I. díl.Na�e vojsko 1984K. Jordán: Pøedná�ky z amatérské radiotechniky. 1980Po�adavky ke zkou�kám operátorù amatérských radiových stanic, 1.a� 5. vydání, 1994-2001, ÈRKSP2MBE: Poradnik antenowy. 1996èasopis Amatérské radio øada A, 1973, èíslo 8

ü
Obr. 9 

Tab. 3. Mechanické a elektrické hodnoty dvou rùzných provedení trapù z koax.kabelu RG 58U MIL C17 F

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

V Polsku existuje elektronická firma V-elektronics, která
ji� 8 let produkuje pro radioamatéry zajímavé stavebnice
krátkovlnných i VKV transceiverù. V�e zaèalo v roce
1993 transceiverem Digital 931, který byl záhy vystøídán
typem Digital 942 a firma se posléze pøeorientovala
z dodávek kompletních zaøízení na stavebnice. Ve
stavebnicích dodává pouze základní díly - desky
plo�ných spojù a nìkteré speciální souèástky (napø.
cívky), zbytek vèetnì skøíòky si mù�e ka�dý udìlat buï
sám, nebo koupit jako bì�ný radiomateriál v síti speciál-
ních obchodù.

Ji� prvá stavebnice mìla øadu zajímavých funkcí, které
jinak známe z transceiverù vy��ích cenových hladin
(stavebnice s úplným vybavením byla za 450 zl., jen
krátkovlnná verze za 380 zl.). Transceiver byl celý øízen
mikroprocesorem, mìl neomezený RIT/XIT, mo�nost
vypnutí AVC, elektronický klíè s pamì�mi atd. Vlastní
stavebnice obsahovala sestavený a o�ivený modul
mikroprocesoru, v�echny desky plo�ných spojù, sché-
mata, cívky, trafa a tlumivky, popis uvádìní do provozu,
Xtal filtr pro 41 MHz (1. mf), keramický filtr na 465 kHz
a sadu potøebných krystalù. Transceiver mìl rozsah 20

kHz (!) a� 31,7 MHz, 50-60 MHz a 140-150 MHz a vý-
stupní výkon na KV 4 W, na VKV 1 mW, provoz CW,
SSB, AM, FM, mezifrekvence (trojí smì�ování) 41 - 9 -
0,465 MHz.

Nìkdy v roce 1998 byl nahrazen zmodernizovaným
typem Digital 1000, který ji� mìl na KV výstupní výkon
50 W (4x V-MOS tranzistory), na vstupu nízko�umový
kruhový smì�ovaè se ètyømi MOSFET tranzistory
s vysokou odolností, �íøi pásma 2,4 kHz nebo 100 Hz,
druhé VFO atd. Posledním typem, je plnì modulová
stavebnice DIGITAL 2001. Modernizace byla potøebná
jednak proto, �e nìkteré souèástky doporuèované v pøed-
chozích stavebnicích ji� zmizely z trhu, jednak výrobce
reagoval na nìkteré pøipomínky u�ivatelù. Srdcem trans-

ceiveru zùstala varianta osvìdèeného syntetizéru
UNISYNT 2000, který byl pou�itý ve VKV verzi trans-
ceiveru DIGITAL 2000 (SSB 145 MHz/4 W). Univerzální
KV + VKV verze DIGITAL 2001 má øadu pøedností - tou
hlavní je, �e je mo�né transceiver postavit v základní se-
stavì pro CW/SSB provoz na 3,5 a 145 MHz s výstupním
výkonem 4 W. Tato základní èást sestává ze tøí desek
plo�ných spojù. Doplòovat je pak mo�né zesilovaè 50 W,
telegrafní filtr 100 Hz, desku VCO pro roz�íøení na dal�í
pásma, desku vstupních filtrù ostatních pásem, driver a
PA 50 MHz, FM/AM modul.

I kdy� úplná technická data sestaveného pøístroje
nebyla publikována, technikùm více ne� slova napoví
schéma (viz web). Jedinou nevýhodou, na které se
shodli v�ichni, kdo pøístroj testovali, je ni��í citlivost na
vy��ích pásmech v porovnání s komerèními japonskými
transceivery (výrobce udává 0,2 mikrovolt), ta by se
ov�em dala �dohnat� pøedøazeným vf stupnìm nebo
vy��ím zesílením v mf èásti. Skøíòka o rozmìrech 220 x
80 x 240 mm, do jaké je transceiver urèen, umo�òuje
dal�í experimentování, nebo� uvnitø je dostateèný prostor
na dal�í moduly. Schéma základní èásti na internetu
zveøejnil SP3ABG. Bohu�el se nepodaøilo zjistit cenu
jednotlivých modulù sestavy. Bli��í informace najdou
zájemci na internetové adrese www.qsl.net/sp3abg/, kde
je i informace o novém QRP TRXu pro pásmo 7 MHz
TRAPPER.

ü
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Klasická konstrukce J-antény
S prostým provedení této antény z dvoulinky jsem se setkal
v r. 1990 díky mému pøíteli Denisu Monticellimu AE6C;
zaujala mne její jednoduchost a velká úèinnost. Rozmìry lze
zmen�it na tøetinu a anténu tak zhotovit i pro pásmo 432
MHz. Proto�e poèet pøevadìèù v tomto pásmu roste, zdálo
se mi zajímavé konstruovat takové provedení antény, které
by bylo funkèní v obou pásmech, ani� by úèinnost oproti
jednopásmovému provedení byla podstatnì degradována.
Pou�ití jediného napájeèe by mohlo také vylouèit potøebu
duplexeru. Výsledkem je popis jednoduché klasické J-
antény z dvoulinky ve dvoupásmové verzi. Anténa je uzavøe-
na v trubce z PVC a okolním vlivùm je tak vystaven pouze
anténní konektor na spodním konci trubky. Anténu mám
postavenu na støe�e od r. 1992 a v mlhách San Francisca
s ní nebyly dosud �ádné problémy.

Základní uspoøádání výchozí J-antény pro 144 MHz je na
obr. 1 a). Tato anténa byla rovnì� popsána v QST è. 9/1994.
Anténa pracuje v pásmu 2 m dobøe, ale i kdy� vykazuje rezo-
nanci i v pásmu 70 cm, má zde v porovnání s dipólem o cca
6-7 dB hor�í vyzaøování v horizontální rovinì. To souvisí
s tím, �e anténa pracuje na tøetí harmonické a projevuje se
nevhodné proudové fázování.

Zkou�el jsem i J-antény zhotovené z mìdìné trubky,
z �ebøíèku o impedanci 450 Ω a z hliníkové tyèe. I kdy�
v�echny pracovaly dobøe, v�dy mìly nìjaké nedostatky.
Pøizpùsobovací úsek u antény z Cu trubky byl vystaven
pùsobení povìtrnosti s potenciálními problémy s �ivotnos-
tí. Hliníkové provedení ve slaném ovzdu�í San Francisca by
pøiná�elo podobná rizika. Nejvíce se mi líbilo provedení
z dvoulinky 300 Ω, proto�e je levná a lze ji snadno opatøit.
Výhodou provedení z Cu trubky byla velká �íøka pásma - cca
8 MHz, co� bylo asi dvakrát víc, ne� u provedení
z dvoulinky. To se dalo oèekávat vzhledem k vìt�ímu
prùmìru trubky v porovnání s prùmìrem vodièù dvoulinky.
Nakonec jsem se rozhodl pro provedení z dvoulinky.

Jak pracuje J-anténa
Základem J-antény je pùlvnný vertikální záøiè, rozmìrovì
prakticky shodný s dipólem. Od vertikálního dipólu se li�í
zpùsobem napájení. U bì�ného dipólu nebo u antény
Ground Plane je vyzaøovací diagram naru�ován napájecím
vedením; anténa bývá èasto upevnìna na kovovém sto�áru
nebo dr�áku, který je s ní rovnobì�ný, a to také zhor�uje
vyzaøovací pomìry. Uspoøádání J-antény se mnohem víc
blí�í ideální situaci, proto�e vzájemné pùsobení mezi vlastní
anténou a napájeèem je jen minimální. Úèinnost J-antény je
teoreticky alespoò taková, jako u ètvrtvlnného záøièe
umístìného nad ideální zemí.

U antény J dochází také k transformaci velmi vysoké
vstupní impedance dipólu napájeného na konci na nízkou
impedanci, vhodnou pro pøímé pøipojení koaxiálního napá-
jeèe. Transformaci zaji��uje ètvrtvlnný pøizpùsobovací úsek
Spodní èást antény na obrázku), dole zkratovaný a druhým
koncem pøipojený do bodu vysoké impedance pùlvnného
záøièe. Na tomto ètvrtvlnném úseku lze najít místo, kde je
impedance rovna 50 Ω a tam lze pøímo pøipojit napájeè.

Dvoupásmová J-anténa
Jak tedy vytvoøíme dvoupásmovou J-anténu? Pùlvlnná
anténa s rozmìry odpovídajícími pásmu 2 m rezonuje i
v pásmu 430 MHz. To vyplývá ze skuteènosti, �e pùlvlnný
dipól napájený uprostøed rezonuje také na lichých harmo-
nických (tøetí, páté atd.). To je napø. dùvod, �e pùlvlnný
dipól s rozmìry odpovídajícími pásmu 40 m lze pou�ít i
v pásmu 15 m. Úèinnost takového dipólu orientovaného
vertikálnì je ale na tøetí harmonické �patná. Na tøikrát
vy��ím kmitoètu je pùvodnì pùlvlnný záøiè dlouhý 3/2
vlnové délky. Prostøední pùlvlnný úsek ale nevyzaøuje ve
fázi se spodním a horním úsekem a výsledkem je men�í zisk
v horizontální rovinì asi o 2 dB v porovnání s J-anténou
pracující na svém základním kmitoètu. Maximum vyzaøování
je také odklonìno z horizontální roviny. I kdy� J-anténa
mù�e být provozována i na své tøetí harmonické, je výsled-
kem pak to, �e její úèinnost je tady o cca 6-8 dB men�í, ne�
u antény GP. Vyzaøovací diagramy pro oba kmitoèty jsou
uvedeny na obr. 2. Rezonance je tedy jedna vìc, dobrá úèin-
nost je ale nìco jiného.

Dvoupásmové provedení antény v obou pásmech nejen
rezonuje, ale chová se na obou pásmech také jako pùlvlnný
záøiè. Toho dosáhneme tak, �e pro provoz v pásmu 70 cm
nìjakým zpùsobem oddìlíme nadbyteènou délku záøièe
odpovídající 2 m, abychom dostali pùlvlnné záøièe jak na 2
m, tak i na 70 cm. K tomu lze vyu�ít pahýl z koaxiálního
kabelu, vlo�ený do vodièe antény podle obr. 1 b).

Obr. 1. Rozmìry jednopásmového (a) a dvoupásmového (b) prove-dení antény (míry uvedeny v mm)

KV Polní den 
IARU Reg. 1 HF Field Day
Poøadatel: Èeský radioklub - èlenská organi-
zace IARU Reg. 1.
Datum: CW první víkend v èervenu, letos 7.-8.
èervna 2003,  FONE první víkend v záøí, letos
6.-7. záøí 2003.
Doba: So 1500 UT do Ne 1500 UT.
Pásma: 160m a� 10m mimo WARC pásma.
Pøedávaný kód: RS(T) 001 (poøadové èíslo
spojení)
Soutì�ní kategorie: 
OMEZENÁ
1. SO MB jeden op. v�echna pásma max. 100 W
výkonu
2. MO MB více op. v�echna pásma max. 100 W
3. SO QRP jeden op. v�echna pásma max. 5 W
Platí tato omezení: jeden RX/TX, jedna anténa
max. 15 m vysoko, není dovoleno pou�ití elektro-
vodné sítì, min. vzdálenost od trvale obydlených
budov 100 m. Budování stanovi�tì max. 24 hod.
pøed závodem. Povinné pou�ití znaèky /p.
VOLNÁ
4. MO ST LP do 100 W (jeden vysílaè)
5. MO ST HP nad 100 W (jeden vysílaè) 
6. SO QRP do 5 W
7. SWL
Bodování: QSO s EU volná 2 body, EU/p 4
body, DX volná 3 body, DX/p 6 bodù.
Násobièe: DXCC / WAE zemì na ka�dém
pásmu zvlá��.
Výsledek: Souèet bodù X souèet násobièù.
Kategorie SWL: Ka�dou soutì�ící stanici lze
zaznamenat na ka�dém pásmu jedenkrát za
závod. Musí být zaznamenán pøedávaný report,
èíslo spojení a znaèka protistanice. Bodování
shodné s vysílaèi.
Vyhodnocení:

Dosa�ený výsledek se oznámí vyhodnoco-
vateli do 14 dnù po závodì na adresu: OK2ON,
Radek Zouhar, Malenovice 808, 76302 Zlín, via
E-mail ok2on@qsl.net nebo PR via OK0PKR
vítáno.

Hlá�ení výsledku musí obsahovat tyto údaje:
Název závodu, CALL, adresa úèastníka, druh
provozu, soutì�ní kat., podle jednotlivých pásem
poèet QSO, poèet bodù, poèet násobièù, celkový
výsledek, èestné prohlá�ení v obvyklé formulaci,
podpis a datum odeslání. Vyhodnocovatel si
vyhrazuje právo provedení náhodné kontroly
soutì�ního deníku. 

ü

Dvoupásmová anténa Slim Jim pro 2 m a 70 cm
Edison Fong, WB6IQN, podle QST 2/2003 upravil Jiøí �kácha, OK1DMU

Anténa nepou�ívá �ádné radiály a lze ji snadno postavit s minimálními náklady. Na to, jak je jednoduchá a
malá, nabízí vynikající úèinnost. Vyzaøovací diagram je prakticky shodný s diagramem ideálního dipólu -
proto�e anténa je napájena na svém konci; vyzaøovací diagram není témìø ovlivòován napájecím vedením.

Nezapomeòte! 
24.-25. kvìtna je jeden

z nejoblíbenìj�ích KV závodù -
CQ WW WPX Contest, CW èást.

Podmínky v Radioamatéru
6/2002 (zelená vlo�ka).
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Anténa s výhodou vyu�ívá �samonosnou� konstrukce
- je vlo�ena do izolaèní trubky z PVC, která je upevnìna
pouze ve své spodní èásti. Aby montá�ní díly neovlivòo-
valy svou blízkostí vlastní vodièe antény, je ke spodnímu
konci antény rovnou pøipojeno cca 45 cm napájecího
koaxiálního kabelu, zakonèeného vstupním konektorem.
Spodní èást krytu antény, která je vyu�ita k jejímu
upevnìní a v její� blízkosti se mohou vyskytovat kovové
upevòovací díly, je tak vzdálena od vlastní antény a
upevòovacími díly pak nejsou naru�ovány elektrické
charakteristiky vlastní antény.

Pøi pou�ití tenkého kabelu RG-174 je maximální
výkon do antény omezen na cca 60 W, s kabelem RG-
213, RG-8 nebo RG-58 je pou�itelný výkon výraznì vìt�í.
Délka oddìlovacího pahýlu pro 70 cm se ale musí pøe-
poèítat s ohledem na skuteèný zkracovací èinitel kaoaxi-
álního kabelu.

Rozmìry dvoupásmového provedení antény jsou uve-
deny v obr. 1 b). Spodní pøizpùsobovací úsek
z dvoulinky je dlouhý 42 cm a má témìø pøesnì délku
ètvrt vlny pro 2 m a 3/4 vlny pro 70 cm. Prodlou�ení o
λ/2 pøi práci v pásmu 70 cm zaná�í jen zanedbatelnou
ztrátu cca 0,1 dB. Napájecí kabel se pøipojuje do bodù
vzdálených cca 3,2 cm od spodního zkratovaného konce
tohoto úseku, kde lze pokusnì najít místo s impedancí
kolem 50 Ω. I kdy� impedance v tomto bodì má malou
induktivní slo�ku, je pøizpùsobení na 50 Ω velmi dobré
a PSV není hor�í ne� cca 1,3.

Nad horním otevøeným koncem pøizpùsobovacího
úseku pak následuje pùlvlnný záøiè. Pro pásmo 70 cm
má délku 28,5 cm. Spodní ètvrtvlnný úsek i záøiè jsou
z jednoho kusu dvoulinky, která je v jedné �íle pøeru�ena
mezerou �irokou cca 6 mm. Oba paralelní vodièe u záøièe
pùsobí jako jeden tlust�í vodiè, který je pro rezonanci
krat�í, ne� by byl v pøípadì jednoho vodièe umístìného
ve volném prostoru. K zakonèení záøièe pro 70 cm je
pou�it zkratovaný rukáv z koaxiálního kabelu RG-174.
Stejnì jako u spodního oddìlovacího úseku i zde pøed-
stavuje otevøený konec vysokou impedanci pøipojenou
na horní konec UHF sekce. Uvìdomte si, �e tento rukáv
pùsobí jako vysoká impedance jen v pásmu 430 MHz,
kde�to na 144 MHz se chová jen jako malá indukènost.

Nad tímto rukávem pak následuje dal�í úsek
dvoulinky 300 Ω, který doplòuje celkovou délku záøièe
do rezonance pro 2 m. V�imnìte si, �e celková délka
záøièù pro 70 cm a zbytku, doplòujícího celkovou elek-
trickou délku spolu s délkou rukávu na λ/2 pro 2 m jsou
krat�í, ne� prostá geometrická délka λ/2 pro 2 m; pahýl

v pásmu 2 m pøedstavuje malou indukènost, která má za
následek mírné celkové zkrácení celkové délky záøièe pro
2 m, i kdy� elektrická délka je stále λ/2.

Konstrukèní detaily
Rozmìry uvedené v obrázku 1 je tøeba pova�ovat za
výchozí; dále by mìlo následovat naladìní pomocí
mìøièe PSV nebo mùstku. Pøi nastavování jsem zaèínal
u paty antény a provìøoval jsem vstupní PSV postupnì
v�dy pøi nastavování jednotlivých úsekù. Pro orientaci je
samozøejmì vhodné zjistit nejdøíve zkracovací koeficient
u dvoulinky i u koaxiálního kabelu, z nìho� bude zho-
toven oddìlovací rukáv. V originálu byl pou�it koaxiální
kabel RG-174. Po pøipojení úseku λ/2 (pro 430 MHz)
dvoulinky (délka 286 mm) provìøte PSV na 70 cm. Pak
pøipojte ètvrtvlnný, na horním konci zkratovaný rukáv
z koaxiálního kabelu - jeho délku nastavte pro minimál-
ní PSV na 70 cm - zaènìte proto s rukávem del�ím o cca
10-15 % a zkracujte jej na otevøeném konci pro dosa�ení
minimálního PSV. Jako poslední pøipojte 432 mm
dlouhý úsek dvoulinky a opìt dostavte jeho délku pro
minimální PSV na zvoleném kmitoètu pásma 2 m.

Celá anténa byla pak vlo�ena do PVC trubky
o prùmìru cca 20 mm, opatøené na koncích zátkami.
V popsaném provedení nebylo tøeba vodièe antény uvnitø
trubky nìjak fixovat - tuhost dvoulinky postaèí k zaji�tìní
definované pozice v trubce. Pøi pou�ití koaxiálního
kabelu o vìt�ím prùmìru bude vhodné anténu v horní
èásti trubky upevnit lepidlem nebo nìjakou montá�ní
pìnou. Do spodní zátky zamontujte konektor SO-239 a je
hotovo.

Anténu staèí upevnit ve spodní èásti tak, aby kovové
upevòovací díly byly od vlastních vyzaøujících èástí co
nejdále.

Výsledky promìøení vlastností antény
Anténu jsme promìøovali spolu s Brianem Woodsonem
KE6SVX. Jako vysílaè byl pou�it TRX Yaesu FT-5200
umístìný ve vzdálenosti cca 90 m od antény. K mìøení
byl pou�it spektrální analyzátor Advantest R3361C. Jako
srovnávací antény byly pou�ity ètrvtvlnná GP anténa
Motorola na støe�e auta a pendreková anténa, pøipojena
pøes cca 1 m koaxiálního kabelu a umístìná ve stejné
vý�ce, jako anténa GP. Promìøovaná J-anténa byla
rovnì� ve stejné vý�ce a pod ní nebyla �ádná zemní rovi-
na. Srovnávací výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Jak je vidìt, dvojpásmová J anténa je oproti stan-
dardní J anténì s rozmìry pro 2 m v pásmu 70 cm lep�í
o cca 6 dB. Zde její úèinnost odpovídá úèinnosti mobil-
ní antény. Je rovnì� vidìt, �e v úèinnosti mezi dvojpás-
movou J anténou a standardním provedením nejsou
v pásmu 2 m �ádné rozdíly. Pendrek je o cca 6 dB hor�í
jak v pásmu 2 m, tak i 70 cm, co� odpovídá bì�ným
zku�enostem.

Obr. 3. Hotová anténa upevnìná na støe�e
ü

Tab. 1

Obr. 2. Porovnání vyzaøovacích diagramù obou antén v horizontálnírovinì. Modelováno programem EZNEC.

Soukromá inzerce
Prodám Zkreslomìr - voltmetr TESLA BM543, RX LAMBDA2, KV-VKV Generátor TESLA BM 270. Cena dohodou - nabíd-nìte. Info: tel. 581 763 502.
Prodám KV Generátor PG 19 - profi pøístroj. Dále kazetovýmagnetofon SP 210 vhodný k nahrávání provozu, kontestù apod. Cena dohodou - nabídnìte. Info: 606 255 496.
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Jak pøipojit HiFisluchátka k TCVRu
Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

�HiFi� v na�em radioamatérském pøekladu zna-
mená �silnì pøebasovaná�. A lze øíci, �e pro
poslech CW a SSB jiná ne� více èi ménì pøe-
basovaná sluchátka nebo náhlavní soupravy
dnes za laciný peníz nekoupíme.
Taková sluchátka nepøíjemnì zdùrazòují hluk a �umové
slo�ky nízkých kmitoètù, co� nìkdy a� pøekrývá u�iteèný
signál. Poslech CW na pásmu se �irokým filtrem i pøí-
poslech vlastních znaèek nám bu�í nepøíjemnì do u�í,
SSB modulace s vìt�ím obsahem nízkých kmitoètù se
nedají poslouchat. Abychom mohli sluchátka pou�ívat,
zapínáme si v TCVRu hornofrekvenèní propusti naladìné
na 250 a� 350 Hz. A samozøejmì si také pomù�eme
knoflíkem IF SHIFT nebo PBT èi posunutím nosné od fil-
tru v menu. Je ale �koda tyto funkce blokovat jen kvùli
nevhodné charakteristice sluchátek. A� u� v TCVRu
hornofrekvenèní propusti máme èi ne, je u sluchátek v�dy
dobré omezit nízké kmitoèty. Sluchátka proto pøipojujeme
pøes nìjaký korekèní èlen, který nízké kmitoèty oøe�e.
Jednoduché pasivní korekce jsou na obr. 1.

Konektor pro sluchátka na pøedním panelu TCVRu
bývá pøipojen pøes rezistory asi 100 Ω. To u zvlá��
necitlivých sluchátek nemusí vyhovìt. A naopak u pøíli�
citlivých sluchátek nad 105 dB sly�íme, �e bez signálu
�umí i oblíbené a hojnì pou�ívané sluchátkové zesilo-
vaèe TDA 2822M. Také v na�em pøípadì nelze korekèní
èlen dle obr. 1 pøipojit na sluchátkový výstup TCVRu -
musíme pou�ít konektor pro externí reproduktor na zadní
stranì TCVRu, kde je malá výstupní impedance a
dostateèný výkon. Bì�ná sluchátka a náhlavní soupravy
mají impedanci 2 x 32 Ω, pøi spojení sluchátek paralel-
nì uva�ujeme tedy s impedancí 16 Ω. Pro poslech SSB
a CW bývá vyhovující, je-li kmitoèet 300 Hz potlaèen
vùèi 1 kHz asi o 10 dB. Pokud máme TCVR bez pøepí-
natelných hornofrekvenèních propustí, volíme u pøí-
davného korekèního èlenu pokles od 300 Hz ní�e se
smìrnicí ne ménì ne� 20 dB/okt a ne více ne� 30 dB/okt.

Je to kompromis, který bez nìjakého pøepínání uni-
verzálnì vyhoví.

V obr. 1 jsou uvedeny tøi varianty hodnot
souèástek. Variantu A jsem nazval �HiFi� a volíme jí
u TCVRù, kde si mù�eme v pøípadì potøeby je�tì za-
pnout dal�í hornofrekvenèní propusti. Varianta B -
�standardní� - vyhovuje univerzálnì pro vìt�inu
bì�ných, závodních i DX spojení. Varianta C - �agre-
sivní� - je urèena pro závody a spojení ve �patných
pøíjmových podmínkách. Trojitý RC èlen na obr. 1 je
trochu pod minimální smìrnicí 20 dB/okt, ètyøi RC
èleny potøebných hodnot ale ji� za sebe zaøadit
nemù�eme pro pøíli� velké zatí�ení repro výstupu
TCVRu. Pokud v TCVRu hornofrekvenèní propusti
nemáme a samotný pasivní èlen dle obr. 1 se nám zdá
u zvlá�t pøebasovaných sluchátek nedostateèný, je
tøeba je�tì pou�ít ní�e popsané úpravy sluchátek nebo
obrátit pozornost k externímu nf zesilovaèi s aktivní-
mi hornofrekvenèními propustmi. Na obr. 2 je kmi-
toètová charakteristika pøed a za korekcemi s hodota-
mi dle obr. 1 - standardní charakteristika B.

Diody na obr. 1 slou�í k lep�ímu zaji�tìní stejno-
smìrného pøedpìtí elektrolytických kondenzátorù. Aby
se elektrolyty naformovaly, �osolíme� na chvilku hla-
sitost a zmìøíme, zda stejnosmìrné napìtí na elek-
trolytech dr�í. Pokud rychle klesá, je nìkterý elektrolyt
vadný. Elektrolyty pou�íváme nové, ne ze starých zásob.
Trubièkovou pojistku T/0,5 A s pomalou charakteristi-
kou jsem zaøadil pro ty, kteøí mají obavy z pøipojení
zátì�e 4 Ω na repro výstup TCVRu 8 Ω. K tepelnému
pøetí�ení nf zesilovaèe v TCVRu a spálení sluchátek by
snad mohlo dojít jen v pøípadì napájení TCVRu napìtím
nad 14,5 V a vytoèení knoflíku hlasitosti na maximum pøi
více ne� ètvrthodinovém naladìní silného záznìje 1,5-2
kHz. Pojistku jsem volil tak, aby v tomto extrémním pøí-
padì vydr�ela aspoò 1 minutu.

Dal�í mo�ností, jak omezit nízké kmitoèty, je zvìt�it
vzdálenost sluchátek od u�í. Víme, �e pøi tisknutí
sluchátek k hlavì basují více, pokud je nìkolik milimetrù
oddálíme, basy mizí. Tento efekt je vidìt na obr. 3. Je-li

mezera mezi mikrofonem a sluchátky
nulová, je kmitoèet 100 Hz o 20 dB silnìj�í
ne� kmitoèet 1 kHz, co� je pro poslech CW
a SSB nepøijatelné. Na dolním prùbìhu pøi
mezeøe 3 mm se pøevý�ení nízkých kmi-
toètù omezí, ale zaèíná se objevovat zvlnìní
nad 800 Hz a také klesá citlivost, co� je
u nìkterých málo citlivých sluchátek nepøí-
jemné. Obr. 3 jsem získal jen prostým
pøilo�ením mikrofonu ke sluchátku, nikoliv
mìøením na umìlé hlavì, jde tedy o ilus-
traèní obrázek, který se od prùbìhù pøi
nasazených sluchátkách mù�e více èi ménì
li�it. U sluchátek s velkými mu�lemi, které
nás zvukovì izolují od okolí, mìnit
vzdálenosti prakticky nelze. Úprava je re-
alizovatelná jen u malých lehkých typù, kde
si výmìnou pùvodních tenkých moli-
tanových náu�níkù za nové silnìj�í (napø.
EP-4, GES electronic) mù�eme sluchátka
vzdálit od u�í proti originálu asi o 1 mm.
Pro sluchátka vìt�ích prùmìrù zpravidla
nové silnìj�í náu�níky nese�eneme. Pak
lze na sluchátka nasadit látkové ozdobné
gumièky do vlasù. Mají rùzné prùmìry a

jsou z více èi ménì pøíjemných materiálù. Koupíme je
v trafice, drogerii a pod. Ucho se opìt oddálí asi o 1 a� 2
mm proti originálu, co� basy zredukuje. Pøídavnou
mezeru mezi uchem a sluchátkem volíme maximálnì 2
mm, aby nedo�lo k citelnému zvlnìní kmitoètové charak-
teristiky a poklesu citlivosti. Zvlnìní mù�eme vnímat
podle polohy dìr a vrcholù jak negativnì, tak pozitivnì.
Nejjednodu��í je proto praktická poslechová zkou�ka.
Pro posouzení kmitoètové charakteristiky pomalu a
peèlivé projedeme sluchátka sinusovým signálem a to
samé uèiníme také pøi velké hlasitosti pro posouzení
zkreslení. Mo�ností jak vytvoøit pøídavnou mezeru je
mnoho, potí� je ale v nalezení praktického øe�ení, které je
pøíjemné na ucho a pøijatelné pro oko. Osobnì dávám
pøednost sluchátkùm v originálním provedení a v�e
øe�ím kmitoètovými korekcemi.

ü

Obr. 3. Vliv mezery mezi sluchátkem a mikrofonem, tedy s jistounepøesností mezi sluchátkem a uchem. Náhlavní soupravaSennheisser HMD 45 - 6, mikrofon HM 3 - DEXON Ostrava.

Obr. 2. Na horním prùbìhu je kmitoètová charakteristika IC775DSP na konektoru proexterní reproduktor, mìøená pøes celý TCVR v poloze LSB, se zapnutými dvìma mffiltry 6 kHz, vypnutou DSP jednotkou, knoflík TONE je v poloze 17 hodin. Na dolnímprùbìhu je charakteristika pøi stejnì nastaveném TCVRu se zaøazenými korekcemidle obr.1 - B a s pøipojenými sluchátky 2 x 32 Ω.
Obr. 1. Jednoduché korekce pro bì�ná sluchátka 2 x 32 Ω, 20 Hz -
18 kHz, s obvyklou citlivostí 85-105 dB. Kondenzátory jsou radiálníelektrolytické 25-35 V, znaèení GES electronic 47/25RAD RM5 a100/25RAD RM5. Rezistory metaloxidové typu RM0207 - 10 Ω/
0,6 W. Pojistka pomalá 0,5A, znaèení GES - T/0,500 A 5x20 35A.
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I. subregionálnízávod 2003
komentáø

Zdenìk Mike�, OK1XHI, mikes.zdenek@centrum.cz
V následujícím textu naleznete podrobnosti
z vyhodnocení I. subregionálního závodu 2003.
Závod vyhodnotil radioklub Roztoky OK1KHI.
Deníkù ze závodu pøi�lo celkem 296. Dvì sta-
nice poslaly deník dvakrát (papírový i elektro-
nický).
Malá statistika do�lých deníkù:
Poèet do�lých deníkù celkem: 297
Poèet do�lých papírových deníkù - ti�tìných
/psaných ruènì: 9/18
Celkem elektronických deníkù: 272
Celkem papírových deníkù: 27
Nezaøazených do hodnocení: 1 (chybìjící data
ve spojení)

V papírových denících se vyskytovaly nìkteré
opakující se chyby - napø. �patnì uvedené
adresy, nestandardní titulní stránky. Èást
papírových deníkù byla vyti�tìna z poèítaèe.
Myslíme si, �e pokud ji� závodník pøepisuje
deník po závodì do poèítaèe, je vhodné jej psát
do nìjakého závodního programu. Jednak je to
výhodné z dùvodu kontroly a nakonec je
pohodlnìj�í poslat deník elektronicky, ne�
v papírové formì. Pro vyhodnocení jsme pou�ili
software pro elektronické vyhodnocení deníkù
od OK1CDJ, dále program Ediedit OM1CW a
program Checkedi OK1IRY. Programy
usnadòují èinnost vyhodnocovateli, zpøesòují
jeho práci a pøedcházejí omylùm. Je ale nutné
mít v�echny deníky ve formátu EDI. Papírové
deníky jsme proto pøepsali do formátu EDI.
Statistika chyb v denících EDI:
Nejèastìj�í chyby: �patnì zapsaný výkon, chy-
bìjící adresa soutì�ního QTH nebo adresa pro
korespondenci
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FIRAC - VHF SSBContest 
21. èervna 2003

Milan Mazanec, OK1UDN, ok1udn@seznam.cz
FIRAC - Mezinárodní federace radioamatérù -
�eleznièáøù poøádá tøetí sobotu v èervnu svùj
tradièní VHF Contest, který se dosud nikdy
nepodaøilo vèas zaøadit do na�eho roèního
kalendáøe závodù. Podmínky jsou následující:
Poøadatel soutì�e: FIRAC - Mezinárodní federace
radioamatérù - �eleznièáøù
Pásmo: 2 m (144,150-144,400 MHz)
Úèast: V�echny stanice
Provoz: SSB
Výzva: CQ FIRAC Contest
Kód: RS + poøadové èíslo spojení od 001 + lokátor +
�FIRAC� od èlenských stanic FIRAC
Bodování: Za 1 km propojené vzdálenosti - 1 bod
podle lokátorového systému. Spojení pøes paket,
dru�ice a jiné aktivní pøevadìèe neplatí.
Násobièe: Základní poèet - 1, zvy�uje se o 1 za
ka�dou stanici �FIRAC�.
Výsledek: Body za spojení násobené poètem náso-
bièù
Deník: Musí obsahovat následující sloupce na for-
mátu A4: UTC, volací znak protistanice, RS a poøadové
èíslo vyslané, RS s poøadové èíslo pøijaté, lokátor,
body a násobièe. Titulní list s vlastní volací znaèkou,
adresou, lokátorem a výsledným poètem bodù.
Ceny: První 3 stanice - medaile, 5 nejlep�ích stanic
diplom.
Uzávìrka: 10. èervence (datum po�tovního razítka).
Contest mana�er: Emile Lutgen LX1LE, 11 Rue
Nangeroni, L-4758  Petange, Lucembursko; e-mail:
LX1LE@pt.lu

Výsledková listina bude zaslána stanicím, které
po�lou s deníkem 1,- Eur. Spojení mohou být vyu�ita
pro diplom FIRAC, cena diplomu je 6,50 Eur.
Pøelo�eno z internetové stránky
http://webplaza.pt.lu./firac/rules_vhf_03.html 
Doplòujcí informace:
Výsledková listina bude umístìna na internetovou
stránku FIRAC - stránky:
http://webplaza.pt.lu./firac/rules_vhf_03.html, která je
rovnì� pøístupná z adresy http://www.firac.de. Na uve-
dené stránce je rovnì� nabídnut ke sta�ení soubor
log_VHF.zip velikosti 7 kB, obsahující formuláø
deníku.

Závod nebývá pøíli� obsazen, v loòském roce mìl
pouze vítìz zaji�tìnou podporu stanic ze svého okolí.
Pásmo není tak pøeplnìné jako u velkých závodù a tak
je provoz klidnìj�í. Závod dobøe poslou�í jako posled-
ní provìrka nebo trénink pøed subregionálem i jako
podpora OK a OM stanic, které se pokusí získat nìjaké
to umístìní.

ü

Neuvedený nebo chybnì uvedený
výkon: 49 x
Nesprávnì uvedená kategorie: 5 x

Proti loòskému ruku je zde znát jisté
zlep�ení. Nìkteré uvedené chyby se
zdají být nedùle�ité, ale program pro
vyhodnocování vytváøí koneèné
výsledky se v�emi údaji uvedenými
v deníku. Pokud tam nìkteré nejsou
nebo jsou uvedeny nepøesnì, musí
vyhodnocovatel v�e znovu opravovat.
Znovu tedy upozoròujeme na nutnost
kontroly a editaci deníku ve formátu
EDI je�tì pøed odesláním vyhodnoco-
vateli. Jedná se hlavnì o tyto polo�ky:

PWWLo=pou�itý lokátor - v èísle
pou�ívejte èíslici nula, ne písmeno O,
to platí obecnì v celém formátu EDI a
nejen tam 

PAdr1=uvede se adresa soutì�ního
stanovi�tì, jméno kopce a pod.

PSect=soutì�ní kategorie - oznaèení
Single nebo Multi

RAdr1=uvede se adresa odpovìd-
ného operátora, vyhodnocovatel
pova�uje tuto adresu za adresu pro
korespondenci

RPoCo=PSÈ
RCity=mìsto
RCoun=stát
RPhon=telefonní èíslo - doporuèuji

uvádìt, vyhodnocovatel má pak snad-
nou mo�nost vás kontaktovat pøi pøí-
padných nejasnostech

STXEq=popis zaøízení - zde je vhod-
né popsat typ TRX, transvertor apod.,
velikost pou�itého výkonu patøí do
dal�ího øádku! Zde bylo nejvíce chyb!

SPowe=zde zapi�te velikost
pou�itého výkonu ve wattech

SAnte=pou�itá anténa
V tìchto polo�kách bylo nejvíce

nepøesností. Sna�te se pou�ívat
poslední verze závodních deníkù, kde
se mo�nost vytvoøit chyby minimalizu-
je. I tak je nutné soubor EDI je�tì pøed
odesláním upravit a pøekontrolovat. To
lze nejsnadnìji udìlat v nìjakém ASCII
editoru. Napøíklad v M602 nebo
Nortonu spustíme takový editor po
oznaèení souboru pomocí klávesy F4. Ve Windows lze
pou�ít Poznámkový blok. Podrobný popis celého formá-
tu EDI byl uveøejnìn v èasopisu Radioamatér 1/2001.
Naleznete jej také na PR nebo na internetu. Pøi posílání
souboru EDI po síti PR je velice nevhodné - ale hojnì
pou�ívané - posílání deníku jako otevøeného textu. Pøi
tomto zpùsobu posílání hrozí nekontrolovatelná ztráta
dat! Pou�ívejte pøednostnì formátu 7plus nebo BIN.
Podobná situace nastává pøi pou�ití e-mailu. Pokud
posíláte deník e-mailem, pøipojte jej jako pøílohu (attach-
ment), neposílejte jej jako text mailu.
Soubor s deníkem pojmenujte takto:

YYXXXXXX.EDI

- YY   soutì�ní kategorie dle V�eobecných podmínek pro
závody na VKV (arabské èíslice)

- XXXXXX   znaèka stanice pou�itá v závodì (bez
portable) - napøíklad 02OK1KHI.EDI
Pokud pou�ijete takové oznaèení souboru, výraznì

tím zrychlíte vyhodnocení závodu.
Ve�keré dotazy smìøujte prosím do boxu

OK1XHI@OK0PCC nebo e-mailem na adresu
mikes.zdenek@centrum.cz.

Za vyhodnocovatele OK1KHI Zdenìk, OK1XHI
ü 
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Volání... volání... a je�tì jednouvolání
To je moje oblíbená specialita a dìláme to
tak v�ichni. Vzpomínáte si na ten pile-up na
LU stanici na 80 metrech? Pak je tady ta
rvaèka o AA6ABC/HR2 na 21 304 kHz, která
se úplnì vymkla kontrole. Faktem je, �e se
závodníci nechávají strnout ve více pøí-
padech, ne� jsme ochotni pøipustit. Jsme
tak zaujati získáním dvou násobièù, �e
voláme, voláme a znovu voláme. Hodnì DX
stanic to prostì není schopno zvládnout.

Minulý mìsíc jsem strávil urèitý èas
diskusí s nìkolika nahodilými DX stanice-
mi o tom, s jakými potí�emi se pøi provozu
setkávají. Na rozdíl od vylo�ených závod-
níkù vìt�ina DX stanic ve vzácných QTH
zapne zaøízení a nevìdomky se ocitne
uprostøed probíhajícího závodu. Vìt�inou
chtìjí za této situace poslou�it vá�ným
závodícím operátorùm, i kdy� by si podle
nich místo toho mohli udìlat hezký výlet
nìkam na místní plá�. Myslím si, �e to je
dùvod, proè vìt�ina výrobcù dává do
zaøízení relé Pøíjem/Vysílání - aby èlovìk
mohl nejen poslouchat, ale i vysílat.
�W7 Delta, vysílej�
Kolikrát jste sly�eli DX stanici, která øíká
�W7 Delta 5936� a na to odpovìï tøí nebo
ètyø stanic s naprosto jinou volací znaè-
kou? Máme tendenci být zvlá�tì agresivní,
kdy� nìkdo pracuje se splitem, proto�e
nás volající operátoøi nesly�í. Vzru�ení
toho okam�iku nás èasto ovládne. Je to
stejné jako v supermarketu, kdy� vyvolají u
pultu s delikatesy va�e èíslo a dal�ích �est
lidí s vy��ími èísly se hrne k pultu se svým
po�adavkem. Zku�ení operátoøi, jakými
závodníci jsou, by se prostì mìli chovat
lépe.
Papa-papa
Jo, jo... dvì poslední písmena va�í volací
znaèky (nebo to byly první tøi, nebo to byl
rok narození, nebo po�tovní smìrovací
èíslo)? Málo lidí ví, kde se vzal tento zpù-
sob provozu, ale mnohem víc jich ví, kam
by mìl zmizet. I kdy� poku�ení je
obrovské, je faktem, �e témìø v ka�dém
pøípadì uvedení pouze dvou posledních
písmen va�í znaèky v pile-upu operátora
zdr�uje.

Bìhem závodního provozu neexistuje
nic hor�ího, ne� stanice se signálem
59+40 dB, která dává �ALPHA BRAVO� a
tím na vás vy�aduje nezbytné doplnìní své
znaèky. Existuje mnoho operátorù, kteøí
jsou pøi svém provozu natolik dùslední, �e
prostì neodpovídají stanicím, které nedá-
vají celou svoji znaèku. Moje zku�enosti
z PJ2T loni na podzim jsou velmi podobné.

Ale teï upøímnì. Jsou
situace, kdy DX stanice
vy�aduje tento druh
provozu. Moje rada je
jednoduchá: dávejte
svoji znaèku celou. Je to
stejné, jako kdy� dáváte
svoje telefonní èíslo,
èíslo pojistky nebo pøí-
jmení. Radìji riskuji, �e
neudìlám nìkterou sta-
nici, ne� sklouznout do
hry �Alpha Radio�.
Je kmitoèet volný?
Nedávno jsem èetl èlánek, který se
podrobnì zabýval historií fonického
provozu. Autor se v nìm zvlá�tì zabýval
obsahem první telefonní zprávy. I kdy� to
nikdo z nás neví urèitì, on do�el rychle
k názoru, �e historicky druhá zpráva
musela být �kmitoèet je obsazený�. Dal�í
oblíbený dotaz, který jsem po léta slýchal
byl: �Je kmitoèet volný?� Pro mnoho z nás
tato otázka znamenala: �POZOR! Asi
bìhem tøiceti nanosekund zaènu volat
výzvu�.

Jednodu�e øeèeno: jak moc se skuteènì
zabýváme tím, zda je kmitoèet volný?
Zpùsob provozu se v tom li�í - od nìkoli-
ka okam�ikù na telegrafii po tøi a� ètyøi
pokusy zjistit obsazenost kmitoètu na

SSB. Výsledkem je pøi nejmen�ím
v ka�dém závodì následná pøe s nìkým
o to, kdo byl na kmitoètu první.

Ve skuteènosti pøipadají v úvahu dva
typy operátorù. Jsou operátoøi, kteøí
oèekávají pøi SSB provozu volný prostor
kolem kmitoètu 10 kHz. Jiní, kteøí jsou si
vìdomi zhu�tìného provozu (hlavnì na
koncích pásma), vy�adují pouze trochu
prostoru pro dýchání. Moje zku�enost
ukazuje, �e témìø ka�dý se odladí, kdy�
jsou pochybnosti o vlastnictví kmitoètu a
kdy� tedy mù�e dojít ke sporu. Jen nìkolik
z nás se pokou�í o skuteènou kontrolu ob-
sazení kmitoètu a co je dùle�itìj�í, nepo-
va�uje nezávodící stanici za podøadnou.
Sou�ití s provozem v sítích
Jedná se pravdìpodobnì o jednu s nejvíce
diskutabilních druhù �bitev� bìhem
mnoha závodù. Upøímnì øeèeno - i provoz
v sítích vy�aduje urèitý poøádek. Aby pra-
covaly efektivnì, musí mít svùj zaèátek a

konec. Potøebují také stan-
dardní provozní kmitoèet.
Jakmile zahájí svùj
provoz, musí se závodníci
odladit. Úcta k jejich
právu na pou�ívání kmi-
toètu je stejná jako pro
ka�dého jiného. Je ov�em
také tøeba rovnováhy,
napøíklad pokud u� závod-
ník pracuje dlouhou dobu
na kmitoètu, který sí�

bì�nì pou�ívá. Je nutno podotknout, �e sí�
nemá pøednostní právo na kmitoèet. Od
závodníkù se ani neoèekává, �e uvolní
kmitoèet pro jinou stanici. Je to jako �dej
a bude ti dáno� - obì strany musí uva�ovat
o svém provozu, aby se udr�el urèitý
poøádek. Samozøejmì, �e v tìchto pøí-
padech, jako i ve v�ech jiných, pøevládá
zdravý rozum.

Na�tìstí jsou a budou závodníci patøit
k tomu nejlep�ímu, co mù�e amatérské
vysílání nabídnout. Sna�me se pøi dal�ích
leto�ních závodech pøemý�let o shodì
provozní slu�nosti a agresivitì. Pøinej-
men�ím to pomù�e udr�et vá� tlak krve na
nízké úrovni. Kdo ví? Tøeba budete mít ze
závodù  vìt�í po�itek.
A nakonec dubnový tip pro závodníky
Udìlali jste si nìkdy èas a sna�ili se
pochopit dobré podmínky pøi východu a
západu slunce? Nìkteøí z nás jsou
pøesvìdèeni, �e vyu�ití lep�ích podmínek
v tomto èase patøí v amatérském vysílání
k tomu nejlep�ímu. Netýká se to jen spod-
ních pásem, jak se mnozí domnívají.
Pozornost vìnovaná okam�ikùm východù
a západù slunce zlep�í va�e výsledky v zá-
vodì. To je zaruèené. Zkuste to!

ü
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Agresivita a ohleduplnost pøi závodech
John Door, K1AR, podle CQ 4/2003 pøelo�il Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

U� sly�ím hromady lidí, diskutujících o dne�ním tématu. Realitou dne�ních
závodù je, �e èlovìk musí váhat mezi mírou agresivity a ohleduplnosti.
Podle mì se v�ak tato debata musí vést v jedné základní rovinì: vyu�ívání
kteréhokoli na�eho kmitoètového spektra není nezadatelným právem jedno-
ho u�ivatele na úkor jiných. Tímto problémem se musíme zabývat vzhledem
k zhor�ujícím se podmínkám �íøení v tomto sluneèním cyklu a k soustøedìní
provozu na pásmo 20 metrù. V ka�dém pøípadì doufám, �e se zamyslíte nad
dne�ním tématem a budeme se i v zápalu boje sna�it o zlep�ení svého
chování.

Dva z nejlep�ích operátorù na svìtì -K1AR, dr�itel USA rekordu v CQ WWDX SSB (vpravo) a N5TJ, trojnásobnývítìz WRTC a dr�itel øady svìtovýchrekordù v CQ WW DX.

Zprava: K1AR, K3EST a JA8RWU.
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Chcete-li být dobrým houbaøem, musíte vìdìt, kam, kdy a
v kterou dobu jít a musíte znát dokonale les. Dobrý závodník
musí vìdìt, na kterém pásmu má právì být, kterou anténu
pou�ít a kam ji v daném èase otoèit, co je násobiè a spoustu
dal�ích informací. Tedy mno�ství informací, letitých zku�enos-
tí, dokonalá znalost prostøedí a neustalé závodìní tvoøí
výsledek. Máte li mo�nost potøebné informace od nìkoho
získat, dostaví se výsledek døíve. Já tu mo�nost nemìl - neby-
lo od koho - a tak se výsledky dostavily za desítky let. Podílel
jsem se na výchovì celé øady výborných závodníkù, kteøí
dosáhli výsledkù daleko døíve, proto�e nemuseli experimento-
vat a potøebné informace mìli k disposici. Dobøe se komuko-
liv radí, pokud si sám klade otázky a vy mu odpovídáte na
konkrétní vìc, ale daleko hor�í je radit v�eobecnì a velkému
poètu lidí. Zde si musí ka�dý sám vybrat to, co mu chybí a to,
co je pro nìkoho samozøejmostí, jinému pomù�e.

Pøedstava, �e dosa�ený výsledek v závodì je pøímo úmìrný
pou�itému výkonu, je scestná, co� lze ukázat jednoduchým
zpùsobem. Závod �XX� trvá 24 hod. na jednom pásmu, nejsou
násobièe a poèet stanic 1000. Kategorie QRP, LP a HP, tedy 5,
100, 1000 W. V�ichni mají stejné zaøízení, antény a je stejná
kvalita operátorù. HP stanice, které dìlají v prùmìru 80 QSO
za hod., nebudou mít za 14 hodin co dìlat a za pøedpokladu,
�e ka�dou hodinu v prùmìru odpadne ze závodu 5 stanic, bude
výsledek ze závodu 930 QSO. LP stanice s prùmìrem 40 QSO
na hod. skonèí za 20 hod. a její výsledek bude 700 QSO. QRP
stanice s prùmìrem 20 QSO na hod. skonèí za 24 hod.
s výsledkem 360 QSO. Pomìr výkonù mezi QRP a HP je 1:200
a pomìr poètu QSO je 1:2,6. Mimoto je QRP kategorie nejvíce
posti�ena úbytkem stanic bìhem závodu, proto�e pracuje
nejdéle. V�echno v�ak mù�e dopadnout zcela jinak, dosadíme-
li do tohoto modelu realitu - na pøíklad super vybavená QRP
s výborným operátorem versus HP stanice s �patným
vybavením a operátorem.

Kdy� se stejného závodu zúèastní neomezené mno�ství
stanic, je situace zcela jiná. HP stanice udìlají 1920 QSO, LP
960 QSO a QRP 480. Zde u� je pomìr poètù QSO 1:4. Ve
skuteènosti s rozdílnou kvalitou zaøízení a operátorù a jejich
variant v HP, LP a QRP mù�e dojít k rozdílùm vìt�ím nebo
naopak.

Zamìníme-li jedno pásmo za v�echna u obou pøípadù a
pøidáme-li násobièe, pøestává ve�kerá matematika platit. Do
hry vstupuje tolik rùzných faktorù, �e se mù�e stát cokoliv.
Výsledková listina CQ WW CW 98 sestavená do absolutního
poøadí bez kategorií dokazuje v�e, co bylo øeèeno. Moderní
technika a pøedev�ím pou�ívání vysoce ziskových patrových
antén na obou stranách pomáhá dosahovat dobrých výsledkù
i s malým výkonem. LP kategorie úèastí pøevy�ují HP a pomìr
se bude zvy�ovat ve prospìch LP a tím i konkurence. Bohu�el
je zde a asi bude stále pøevládat názor, �e QRP a LP kategorie
vylep�ují své výsledky pøedev�ím pou�íváním clusteru a tím
vlastnì v oèích HP slou�í v závodech jen jako køoví. Pou�ití
clusteru v QRP a LP je nejlep�í prostøedek, jak znehodnotit
svùj výsledek. Objeví-li se tam vzácný násobiè, nemá QRP

vùbec �ádnou �anci a LP se �tìstím tak za 20 min. Nejprve se
prosadí BIG GUN, pak HP, dále ti, co nezávodí a èíhají na
novou zemi èi prefix - a pak se ký�ená vzácná stanice pøeladí.
Kdy� to LP udìlá 10x za závod, tak i kdy� násobiè udìlá, nemá
co násobit. Dùkaz, �e tomu tak je, máme v ka�dé výsledkové
listinì, kde výsledky LP assisted jsou daleko hor�í ne� LP; já
sám bych celou øadu závodù v této kategorii vyhrál. Vìt�ina
z nás by radìji zamìnila LP za HP, ale uprostøed mìsta èi
v paneláku je na hranici tìch 100 W do ziskových antén. Jeden
z celé øady náv�tìvníkù pøi prohlídce mého QTH prohlásil, �e
by se tu bál i jen pískat na pí��alku, nato� tak je�tì vysílat. Dnes
je módní øe�it tuto situaci z dobøe vybavené klubové stanice
závodìním na znaèku klubu a je�tì v LP kategorii.

V EU HFC 2002 se v LP CW na prvních 6 místech umístily
LY7Z, HG1S, YL8M, RM3C, YZ9A a S53O, které patøí spí�e do
BIG GUN a nemají problém vysílat jako HP. V ka�dém pøípadì
jde o vyu�ívání práce a finanèních prostøedkù kolektivu, co�
pova�uji za výhodu; ani pou�ití jednopísmenkové znaèky není
k zahození.

Co je tedy tøeba udìlat pro to, aby výsledky v dané kategorii
byly co nejlep�í a dostavily se pokud mo�no co nejdøíve? V�e
je - mimo toho chtìní, èasu a penìz - zakleto v totální speciali-
zaci na druh provozu a kategorii. Tìch, kteøí umí �pièkovì CW,
SSB a MIX je velice málo a je�tì ménì je tìch, kteøí mají takové
vybavení, aby mohli uspìt LP, HP, SB a ALL band v�emi druhy
provozu. Finanènì zvládnout takovou stanici se vymyká
mo�nosti jednotlivce a je to realizovatelné jen v radioklubech.

Specializací v�e znaènì zjednodu�íme, zlevníme a hlavnì
výsledky se dostaví døíve a levnìji. Po nucené likvidaci 30 let
budované stanice s neomezeným prostorem, zázemím a
nejbli��ím lidským obydlím vzdáleným 800 m pro mne nastal
amatérský støedovìk. Bylo tøeba vybudovat v�e znova a za
zcela jiných podmínek, a to v dùchodovém vìku. Celo�ivotní
silná závislost za závodìní se nedá vyléèit a kdy� syn udìlal
koncesi, �li jsme do toho znova a od zaèátku. Zùstaly dlouho-
leté zku�enosti ze závodù a ze stavby antén a hromada trubek
a drátù z pùvodních antén a sto�árù.

Po dlouhých úvahách jsme zvolili úzkou specializaci s vý-
hledem dostat se do 5 let na evropskou úroveò, s následující-
mi zásadami:
- pracovat v jednoznaènì okolnostmi definované kategorii

LP,
- provoz zásadnì CW a v�echna pásma,
- zaøízení v sestavì SO2R, které umo�ní mimo zlep�ení

výsledku pracovat souèasnì jednomu LP a druhému QRP
v závodech typu OK DX atd. a v kat. M/2 - bude-li nìkdy
vyhlá�ena - i LP,

- k bodu 2 pøizpùsobit antény a naladit je jen do CW pásma,
- poøídit oba TRV stejného typu s ohledem na pohybové

návyky pøi práci SO2R,
- závodní program zásadnì N6TR,
- poèítaèe zásadnì typu notebook s ohledem na zabíraný

prostor a snadnou manipulaci,

KV závody v LP a QRP kategorii
Milan Prokop, OK2PP, etis@infos.cz

Ka�dá zájmová èinnost, ve které chceme dosáhnout dobrých výsledkù, vy�aduje velké úsilí, obìtavost, mnoho
èasu a pøedev�ím finanèní prostøedky. Mezi dal�í podmínky úspìchu patøí mít tuto èinnost rád, dávat jí prio-
ritu a mít zázemí, které vás bude podporovat. Ti, kteøí si dokázali vytvoøit takové podmínky, nìkdy i za desítky
let dosahují �pièkových výsledkù jako odmìnu za své úsilí a døinu. Ostatní, kteøí stejnou èinnost dìlají spo-
radicky, bez zájmu a potøebného úsilí jen tak pro zábavu, dosahují pochopitelnì výsledkù jen prùmìrných
nebo �patných. Jejich odmìnou je vlastnì zábava nebo pøíjemnì strávený èas a více oèekávat nemohou. Tìm,
kteøí mají zájem zlep�it svoje výsledky, se pokusím pøedat nìco z dlouholetých zku�eností v závodech LP a
QRP. Nemohu v�ak nikomu dát potøebné úsilí, èas, pøístup k vìci a peníze.
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- zúèastnit se max. poètu závodù, aby znaèka ve�la do
podvìdomí ostatních,

- k celé sestavì zaøízení mít rezervu pro pøípad poruchy,
- zalo�it archiv výsledkových listin, podmínek �íøení a

informací o konkurenci v závodech,
- preferované CW závody: ARRL, WPX, EU HFC, IOTA,

OK DX, CQ WW a ARRL 10M,
- zmìnit pokud mo�no znaèku z 3 na 2 písmenkovou

s minimem teèek,
- zøízení internetu jako neomezeného zdroje potøebných

informací pro tuto èinnost.
Dané podmínky se ukázaly být správné a cíle bylo
dosa�eno, i kdy� to trvalo o 2 roky déle, pøedev�ím
z dùvodù finanèních. Podrobným zdùvodnìní jednotlivých
bodù bych rád u�etøil ostatním spoustu èasu a penìz a
pomohl zlep�it jejich výsledky.

Specializace na druh provozu je zásadní rozhod-
nutí, z nìho� dále vyplývá obsah a pracnost dal�ího
poèínání. Výhradnì CW provoz byl zvolen jednak
z hlediska nákladù, dále jednoznaènosti a pro uplatnìní
víc jak tøiceti let praxe v CW závodech. Specializace na
SSB provoz je nároènìj�í a výsledky se dostavují pozdìji,
proto�e je nesnadné jej systematicky trénovat.
Komunikace CW je jednoznaènì dána pro v�echny, ale
u SSB je zpùsob vyjadøování ovlivnìn jazykem a místními
zvyklostmi. Znamená to v praxi znalost cizích jazykù a ne
jednoho, co� u CW odpadá. CW mù�eme pøímo simulovat
jednotlivé druhy závodù a tím závodit, kdy na to máme èas
a náladu. Specializace MIX je je�tì nároènìj�í jak na
provoz, tak na náklady a hlavnì èas. Ka�dý si pochopitel-
nì vybere to co, mu vyhovuje a baví. Hodnì pøi
rozhodování napoví co do vyrovnanosti, konkurence a
úèasti výsledkové listiny WPX a CQ WW závodù.

Volba mezi jedním pásmem a v�emi také není
jednoduchá. U jednoho pásma jste v�dy tam, kde máte být
a pomìrnì snadno a rychle poznáte jeho taje a úskalí.
Bohu�el prosadit se zde je daleko hor�í, ne� na v�ech pás-
mech. Vybavit stanici na jedno èi dvì pásma mù�e skoro
ka�dý, ale na v�echna pásma tak ka�dý pátý. Dal�í faktor u
více pásem je nutnost pracovat po celou dobu závodu, být
pokud mo�no na tom pásmu, kde je to nejvýhodnìj�í a
hlavnì to celé vydr�et do konce s minimální èasovou ztrá-
tou. Pøes tuto velkou nároènost se zde lépe prosazuje.
Platí zde pravidlo �hodnì povolaných, ale málo vyvo-
lených�. Je to stejný efekt, jako kdy� bude ve formuli F1
startovat z 25 vozù jeden Trabant. Pokud dojede do cíle,
tak se mù�e umístnit i v první desítce, proto�e nìkdy víc F1
do cíle nedojede. Pokud v CQ WW vydr�íte pracovat 48
hod. na v�ech pásmech a budete alespoò z poloviny tam,
kde máte být, tak i s prùmìrným zaøízením a schopnostmi
se dobøe umístíte. Ti daleko lep�í, kteøí nebudou mít to
�tìstí - a dùvodù je mnoho - skonèí za vámi. Tedy i to
�tìstí patøí k závodìní. Na vrtochy poèasí, technické
závady, rodinné komplikace dokonèí závod asi 20 %
úèastníkù. U jednopásmových závodù, kde je men�í
vypìtí, je èas na opravy, je ménì antén a technického
vybavení; tady dokonèí závod 80 %.

Vý�e uvedené argumenty a letité zku�enosti
s provozem na v�ech pásmech, kde se mnì daøí na 60 %
být tam, kde je to nejvýhodnìj�í, rozhodly pro v�echna
pásma. Koneèné rozhodnutí si musí ka�dý zvolit sám.

Volba zaøízení je ji� dnes jen otázkou finanèní a trh i
u nás nabízí celou øadu �pièkových TRV. Rozdíl je v pod-
statì jen ve vzhledu a zpùsobu ovládání jednotlivých
funkcí. Právì pøi stejné kvalitì je pro závodìní rozhodující
jednoduchá obsluha a nastavení. Dal�ím kritériem je
mo�nost pøipojení více antén a PC. Dle mého názoru

nejlépe øe�ený TRV pro závodìní je FT 1000MP, který
splòuje ve�keré po�adavky a je postaven k tomuto úèelu.
Navíc je vybaven dvìma pøijímaèi a mo�ností pøipojení 3
antén. Ve�keré funkce získáme okam�itì stiskem jednoho
tlaèítka, stejnì jako volbu jedné ze tøí antén. Spojením
dvou FT 1000 do SO2R máme pøed sebou 2 TXy a 4 RXy
a mo�nost volby 6 antén a tím odpadá pøepínaè antén -
èastý zdroj poruch za pøedpokladu práce v LP kategorii.
K dosa�ení dobrých výsledkù není podmínkou vlastnit FT
1000, ale FT 840, IC 706 a jiné levné TRV nejsou k vá�-
nému závodìní. Zde bude u vìt�iny rozhodující finanèní
situace a vá�nost, s jakou se budete závodìní vìnovat.

Nyní nìco k práci SO2R, která zvlá�tì u QRP a LP
pøiná�í podstatné zlep�ení výsledkù. U QRP a LP
nevyvoláme po celý závod �ádný velký pileup a voláním
výzvy ztratíme spoustu èasu. Musíme se o nìj ale sna�it -
jinak stanice, které jen vyhledávají, nikdy neudìláme.
Zapojením druhého TRV do závodu mù�eme na jiném
pásmu vyhledávat stanice a navazovat spojení. Na prvním
TRV dáváme výzvu tak, aby trvala 12-15 sec. Po dobu
výzvy najdeme na druhém TRV stanici a zapí�eme do logu.
První TRV ukonèí výzvu a volá-li stanice, navá�eme spo-
jení a pokraèujeme dal�í výzvou. Pokud nás nikdo nevolá
- a to je dost èasto - udìláme spojení s nachystanou stani-
cí na druhém TRV a opìt spustíme výzvu na prvním TRV.
Výzvu voláme obyèejnì na pásmu, kde je vìt�í �ance na
pileup a volba pásma, kde vyhledáváme, není kritická.

Ve vhodnou dobu pásma zamìníme nebo zvolíme jiná.
U kategorie HP, kde 80 % èasu voláme výzvu a jsme stále
voláni, není pøínos SO2R podstatný a na druhý TRV je èas
a� ke konci závodu. U QRP je to 50-70% zvý�ení a u LP
20-30 % co do poètu QSO, ale dal�í vliv na výsledek má
více udìlaných násobièù. Bohu�el zlep�ení výsledku je
draze vykoupeno zdvojením zaøízení a dal�ími náklady pøi
realizaci antén. Technické øe�ení u LP není nijak slo�ité a
jsme schopni ho zajistit bez nákupu dal�ího pøídavného
zaøízení. Nejprve musíme zablokovat pomocí dvou pøepí-
nacích relé klíèování druhého TRV a naopak, aby se
nemohlo stát, �e budou vysílat souèasnì. Pou�ijeme
k tomu volných kontaktù pro ovládání koncových stupòù,
které ovládají blokovací relé.

Dal�í komplikací je nutnost pou�ití filtrù, aby nedo�lo
k vzájemnému ru�ení TRV a po�kození vstupních obvodù.
Filtry lze snadno udìlat z koaxiálního kabelu jako otevøené
úseky o délce lambda/4, naladìné do støedu pásma. Celé
technické øe�ení vèetnì zapojení klíèovacích obvodù naj-
dou zájemci o SO2R v manuálu pou�itého programu,
napø. N6TR, o kterém se zmíním pozdìji. Dal�í podrob-
nosti a øe�ení jsou k disposici na internetu.

Antény mají na výsledku v závodech 50% podíl a i zde
se vyplatí specializace. Jinak je nutné realizovat antény
pro získávání pásmových bodù, jinak pro závody. U závo-
dù je tøeba rozli�ovat kategorie HP a LP. Nakonec hraje
úlohu i druh provozu a to, zda pracujeme SO2R.

Obsáhnout v�e v této problematice vydá na celou knihu
a proto se zmíním jen o zásadních vìcech. Nejprve si
musíme uvìdomit, �e u LP a QRP kategorie je základem
výsledku spojení s EU, Støední Východ a oblast UA9.
Ostatní DXy dìláme za úèelem násobièù a v dobì
otevøených oken na W a JA. Ztrácet èas dobýváním se na
VK nebo ZL, kdy� u� je jako násobiè máme, je neúèelné a
za stejný èas udìláme 3-5 QSO s EU. Vyvolat pileup u LP
se vìt�inou daøí s EU a v krátkých otevøeních pásem na W.
U JA stanic jen za velmi dobrých podmínek a vìt�inou a�
druhý den závodu. Tìmto skuteènostem musíme uzpùso-
bit i antény. U HP stanic je situace jednoduchá a platí zde
mít antény s velkým ziskem a nízkým vyzaøovacím úhlem,

proto�e jim antény i v ne�ádoucích smìrech vyzáøí stejný
výkon, jako mají LP v hlavním smìru a pracovat z EU není
problém. Antény pro LP a QRP musí mít trochu jiné vlast-
nosti nebo musí být zdvojeny na ka�dé pásmo. Mít 12
antén je finanènì a prostorovì neúnosné a je nutno zvolit
kompromis.

Uvedu pøíklad pro pásmo 80 m. Plnohodnotný vertikál
se 16 zemními radiály má nízký vyzaøovací úhel a pokud
mu dodáme patøièný výkon, dovoláváme se snadno DXù a
nemáme problémy s EU. Ale se 100 W se situace zmìní
natolik, �e EU se stává problémová. Poslechové vlastnos-
ti takového vertikálu jsou �patné a je tøeba mít dal�í anténu
na poslech. LP potøebuje pøedev�ím zdùraznit EU, která
pøedstavuje 80 % QSO na tomto pásmu. Dipól nebo LW
potøebuje vý�ku, prostor a závìsné body ve správném
smìru. Jedno z øe�ení je slooper, ale ten u� má smìrové
vlastnosti a to je do závodu na 80 m nevýhoda. Po roèním
hledání antény, která by nejlépe vyhovovala pro LP, se
na�lo jednoduché a dobré øe�ení. Plnohodnotný vertikál
jsem zkrátil na 14 m a provedl kapacitní prodlou�ení
dvìma dráty o délce 4,5 m, zakotvenými pod úhlem 120
stupòù. Místo zemních radiál natáhl 2 radiály ve vý�ce 3
m, jednu smìrovanou na západ a druhou na východ. Po
doladìní do støedu CW pásma byla impedance antény 32
ohmù a pou�itelná �íøka pásma 80 kHz. Pøizpùsobení bylo
dosa�eno koaxem 50 ohmù dlouhým lambda/4 na 75
ohmù libovolné délky. Zmìnou vý�ky radiál nad zemí na-
staveno PSV 1:1,2 na 3535 kHz. Ladìní této antény je
velmi jednoduché. Zmìnou délky radiál nastavíme anténu
do støedu pásma a PSV vylep�íme zmìnou vý�ky radiál
nad zemí, ale a� po pøipojení napájeèe. Pøizpùsobení lze
provést i jinými zpùsoby.

Hned v prvním závodì s touto anténou jsem udìlal o 30
% více spojení nejen EU, ale i s DX stanicemi a vyvolání
pileupu na EU bylo bez problémù. Nesrovnatelnì lep�í
vlastnosti v porovnání s pùvodní anténou mají na svìdomí
vyzdvi�ené radiály a drátové prodlou�ení vertikálu.
Odpadají zemní ztráty a anténa má i malý zisk ve smìru
nata�ení radiál. Nevýhodou je znaèné zú�ení �íøky pásma -
anténu lze bez pøepínání délky radiál provozovat jen na
CW. Anténa byla pou�ita expedicí VK0IR a je podrobnì
popsána v Radio�urnálu 3/97 a 4/97.

Stejným zpùsobem jsem upravil i vertikál na 40 m
pásmo, kde i zmen�ená �íøka pásma obsáhla celé pásmo
100 kHz. Anténa opìt vylep�ila poèet QSO hlavnì na EU.
Letos budou dokonèeny na stejném principu sfázované
vertikály pøepínané východ-západ na 80 a 40 m.

Nejvìt�í problém je v�ak pásmo 160 m, kde potøebnou
vý�ku a prostor má jen velmi malé mno�ství amatérù. Tato
skuteènost odrazuje znaènou èást i jinak velmi dobøe
vybavených stanic od úèasti ve vícepásmových závodech.
Se �patnou anténou a 100 W �ádné terno neudìláte a
vìt�ina se zde zamìøuje jen na násobièe. Tento problém
se mi podaøilo uspokojivì vyøe�it na stejném principu jako
na 80 a 40 m. Anténa potøebuje jeden úchytný bod ve
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vý�ce 18 a� 20 m ve vzdálenosti asi 20 m od sto�áru
s anténami na horní pásma, druhý ve vý�ce 4 m na
sto�áru. Drát o délce 42 m natáhneme z bodu na sto�áru
pøes bod ve 20 m tak, aby se drát vracel k zemi pod úhlem
asi 120 stupòù a zakotvíme ho silonem. Vznikne tak tvar
nedokonèené pyramidy pod úhlem 45 stupòù od sto�áru.
Z druhého drátu o stejné délce udìláme radiálu ve vý�ce
4 m, zalomenou do ètverce o stranách zhruba 10 m podle
mo�nosti uchycení. Obì èásti propojíme pøes balun 1:1 na
koax 50 ohmù libovolné délky. Impedance antény je mezi
45-55 ohmy a má na ni vliv vý�ka radiály.

Délkou radiály doladíme anténu na 1830 kHz a zmìnou
vý�ky - pokud bude tøeba - vylep�íme PSV. V mém pøí-
padì bylo PSV na 1830 kHz 1:1,3  pøi vý�ce radiály 3,6 m.
Bude pøedev�ím zále�et na jakosti zeminy pod radiálou.
Tato anténa mì pøekvapila svými vlastnostmi a koneènì u�
není u mne toto pásmo jen okrajové a mohu zde poèítat
s vylep�ením celkového výsledku. V CQ WW 40 EU zemí
a dále 4X, JY, 5B, 9K, 4K, SU, 3V, EA9, EA8, IG9, CN,
D44, ZD8, ZC4 a UA9, k tomu zóny 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 33 a 35 dá dohromady 64 násobièù se 100 W. Oproti
døíve dìlaným 35 zemím a 5 zónám je to znaèný pokrok.
Anténa je smìrovaná �ikmým drátem na jih, kde má malý
smìrový zisk a tam jsou právì okrajové DXy, které i se
100 W lze na tomto pásmu udìlat. Musíme ale být na
tomto pásmu v pravý èas, jinak nepomù�e ani dobrá anté-
na. Neexistují �ádné zázraèné antény, jsou jen �patné,
lep�í a dobré. Chtìl jsem jen poukázat �e vyzdvi�ené
radiály jsou pro LP krokem dopøedu a laborovat v tomto
smìru se vyplácí.

Na horních pásmech je situace ponìkud jednodu��í,
ale i zde je tøeba pro LP nìco jiného ne� pro HP kategorii.
Výkonné mnohaprvkové antény mají u LP uplatnìní jen
v dobì otevøení pásem na W a JA, jinak pro práci s EU
nejsou pøínosem, otáèením antén ztrácíme èas a tì�ko se
dovoláváme blízkých stanic. Zde bez jakékoliv konkurence
prokázala svoje vlastnosti na EU HB9CV; na 20 m pøed-
stavuje pro LP snad jediné øe�ení. Tato anténa naladìná
jen do CW má pochopitelnì lep�í vlastnosti, ne� ladìná
pro CW a SSB dohromady. Tìch 10-15 % zlep�ení nezna-
mená pro pár bì�ných spojení nic moc, ale na 2000 QSO
v závodì je to znát. O tìchto anténách bylo zveøejnìno
dost informací a návodù a není tøeba je zde opakovat.

Mimo HB9CV v�ak potøebujeme na 15 a 10 m pásma
antény s velkým ziskem, které pou�ijeme v dobì otevøení
pásem na W a JA. Pro 10 m pásmo je to jednoznaènì 6el
OWA YAGI a na 15 m minimálnì 4el YAGI ladìná opìt jen
do CW pásma. Pokud budeme uva�ovat o práci SO2R, je
tøeba tyto antény instalovat na sólo sto�árech. K dosa�ení
dobrých výsledkù v LP kategorii potøebujeme o dvì antény
více, ne� pro HP. Máme-li v�echny antény naladìny jen do
CW pásem, jde v závodì u� o podstatné zlep�ení proti
tìm, kteøí mají antény univerzální. Mimoto pro závody
velký pøedozadní pomìr není pøínosem - spí�e naopak.
Antény ladím na maximální zisk ve smìru vyzaøování. Pøi
velkém mno�ství spojení se ka�dé malé vylep�ení u antén
projeví na výsledku.

Specializace se pochopitelnì vyplácí i u antén.
Trapované vícepásmové YAGI antény nejsou vhodné pro
vá�né závodìní a nemohou se rovnat HB9CV. Z pøíj-
mových antén mohu tìm, kdo nemají místo, doporuèit
anténu K9AY, kterou lze snadno pøepínat do 4 smìrù.
Podrobný návod najdou zájemci na internetu.

K realizaci antén nestaèí jen PSV-metr; mnoho èasu pøi
nastavování antén, koaxiálního vedení a filtrù u�etøí
poøízení analyzátoru. Délka a kvalita koaxiálních kabelù
hraje také svoji roli - pomocí wattmetru si pøed pøipojením

antény ovìøte, kolik vám z tìch 100 W zbylo. U nìkterých
na�ích TV koaxù budete nemile pøekvapeni, kolik doká�í
na délku 50 m �se�rat� výkonu, hlavnì na 10 m pásmu.
Anténní tuner u TRV také není �perpetum mobile� a svoje
si vezme. U dobøe nastavených antén ho nepotøebujeme a
získáme 10 % výkonu - to není k zahození.

Pokud máte QTH v bytové zástavbì, nastává dal�í
nepøíjemný problém, a to velké QRM od rùzných
domácích spotøebièù a venkovního osvìtlení. Toto QRM
doká�e vymazat stanice na úrovni S4-6 nebo je zneèitelnit.
Z domácích spotøebièù jsou to pøedev�ím plynové kotle a
staré vysavaèe a fény. Umí spolehlivì ru�it na vzdálenost
50 m a nesnadno se zji��ují. Jediné øe�ení jsou zde
odru�ovací kondenzátory, pokud vám to majitel dovolí.
Výbojky venkovního osvìtlení se snadno zjistí jako zdroj
QRM, ale nemáte-li pøítele u technických slu�eb, jste bez-
mocní.

Odstranìním alespoò hlavních zdrojù QRM si automa-
ticky vylep�íte výsledek a nervy. Nepodceòujte tento prob-
lém a vìnujte mu velkou pozornost.

V souèasné dobì si nedovedu pøedstavit závodìní bez
poèítaèe a programu. Zápis rukou na papír je zdrojem
chyb a pøepisování 2000 QSO po závodì s lu�tìním, zda
jde o U nebo V, je pro mne nepøedstavitelné. Pøi pou�ití
programu máme po skonèení závodu okam�itì výsledek a
po krátké editaci hotový log vèetnì opakovaných spojení a
násobièù. Nepotøebujeme bug a program za nás v�e
bezchybnì odvysílá. Únava se zmen�í na ètvrtinu a máme
èas se napít, najíst a pøípadnì si zakouøit. Program nám
dále vytvoøí statistiky o v�em mo�ném a poznáte, kde jste
chybovali.

Pro závody existuje celá øada programù a já se mohu
zmínit jen o N6TR, který pou�ívám ji� 5 rokù ke své spoko-
jenosti. Kritéria pro výbìr tohoto programu byla pøede-
v�ím snadné naprogramování potøebných funkcí, mo�nost
zmìny zobrazení násobièù, kvalitní CW trena�ér, perfektní
editor, jednoduché klíèovací obvody a mo�nost vytvoøení
celé øady rozborù a statistik. Dále pou�ití jako normální
stanièní deník a naprogramované témìø v�echny závody.
Èeský manuál jsem zakoupil spolu s programem od
OK2FD a dostávám i aktualizaci. V souèasné dobì vychází
podrobný popis tohoto programu v Radioamatéru na
pokraèování a já se omezím jen na pár pøipomínek.

Program v re�imu simulátor u celé øady závodù bez
pou�ití zaøízení generuje znaèky stanic, které odpovídají na
volaní výzvy stejnì jako v závodì. Pøi chybném zápisu
znaèky upozorní na chybu a �ádá opravu. Mimoto ukazuje
násobièe, poèet spojení v hodinì a bodový výsledek.
Nejen �e se uèíte psát na klávesnici, ale souèasnì si
opakujete, která zemì ke znaèce patøí a jaký má azimut pro
natoèení antény vèetnì pøíslu�né zóny. I kdy� tyto údaje
vám program nabízí stále, nedovedu si pøedstavit, �e bych
pøi závodì nevìdìl okam�itì, o kterou zemi a zónu jde. Pøí
vlastním závodì ètení tìchto dùle�itých údajù zdr�uje a
hlavnì zvy�uje únavu. Simulátor je nezbytná pomùcka pro
dosahování dobrých výsledkù a pou�ívají jej i ti nejlep�í
na svìtì.

Dal�í výhodou programu je mo�nost pøedem si zobra-
zit pøehled násobièù dle své pøedstavy a program udìlané
násobièe oznaèí na ka�dém pásmu samostatnì. Pokud
pracujete jen na 160 m, je dobré zobrazit EU násobièe a
okrajové DXy. Zlep�íte si pøehled o udìlaných násobièích
a údaje o exotických zemích jsou zde naprosto zbyteèné.
Nejlep�í øe�ení je mít pro ka�dý závod samostatnou diske-
tu s potøebnými údaji, které tam chcete mít. Ostatní pod-
programy pro jiné závody odstranit. Program je rychlej�í a
dá se provozovat i s nejpomalej�ími poèítaèi.

Pokud si udìláte band-plán, mù�ete si pøechody na
jednotlivá pásma naprogramovat a poèítaè vám oznámí,
kam máte pøeladit. Celou øadu dal�ích vymo�eností
najdete v manuálu nebo v ji� zmínìném popisu. Volbu
programu si dobøe rozva�te, proto�e jeho zmìna po del�í
dobì vede k ztrátì pracnì získaných návykù.

K volbì vhodného poèítaèe jen to, �e pøenosné zabírají
mìnì místa a snadnìji se odru�ují a v pøípadì poruchy
rychleji mìní. Kdo hodnì cestuje, mù�e trénovat tøeba i na
dovolené a vyu�ít de�tivé dny k odjetí CQ WW nebo
WPXu.

Na dosa�eném výsledku má svùj podíl i znaèka, na
kterou vysíláte. Jsou znaèky krátké, dlouhé, speciální a
problémové. Mezi problémové patøí znaèky s velkým
poètem teèek nebo s teèkou na konci. Teèky jsou sice
krátké a �etøí èas, ale snadno se ztrácí zvlá�tì v závodech,
kde v�ichni spìchají a pásma jsou pøeplnìná. Nepøíjemné
opakování své znaèky bere èas nejen vám, ale i ostatním.
Moje pùvodní znaèka OK2BHV s 13 teèkami byla
ukázkovì nevhodná a i kdy� ji dával poèítaè, byla pro nì-
které protistanice nepøekonatelným oøí�kem. Velké
mno�ství QSL chodilo na OK2BSV a v závodech pocho-
pitelnì �not in log�. Díky hodné paní z ÈTÚ jsem dostal
znaèku OK2PP a snad jsem si ji i za ty roky závodìní
zaslou�il; proti pùvodní znamenala 20% bodový zisk.
�ádné opravy a v CQ WW 2,5 hod èasu navíc jen pøi
dávání znaèky. Dal�í zlep�ení zvlá�tì v WPX je pou�ití
znaèky OL, která je v tomto závodì vyhledávána daleko
více, ne� OK1 nebo 2.

Znaèka OL9 mù�e být ve WPX jediný prefix v závodì a
tím i jediný násobiè, ale OK1 a 2 je kolem stovky. Kdy� se
pak objeví je�tì v clusteru, je zvýhodnìní dvojnásobné.

Pokud soustavnì závodíte, vejde èasem va�e znaèka do
podvìdomí ostatních a dostáváte body od ostatních
závodníkù, i kdy� momentálnì nejedou na ostro a jen
zobají na pásmu. I já mám v podvìdomí celou øadu
�dobrých� znaèek a také i �patných, které dìláte v ka�dém
závodì, ale výsledkem �not in log� nebo s jiným èíslem
spojení, ne� máte v deníku. Chyby dìlá ka�dý, ale ne u
stále stejných stanic. Podvìdomá nebo známá stanice je
nejvíce zvýhodnìna ve WAE pøi získávání QTC.
Pochopitelnì ne ka�dý mù�e mít znaèku podle svého pøání
a stálo by jistì za úvahu tìm, kteøí dosahují dobrých
výsledkù, v tomto smìru pomoci. Je tu k disposici celý
blok dvoupísmenkových znaèek OL.

V prùbìhu závodu dostává celé na�e zaøízení poøadnì
zabrat a není divu, �e dochází k èastým závadám. Nejvíce
jsou namáhány mechanické prvky jako jsou relé a rùzné
spínaèe a pøepínaèe. Není nic hor�ího, ne� kdy� zaøízení
odejde pár hodin pøed koncem závodu. Jediná mo�nost, jak
tomu zabránit nebo takové situace omezit, je mít rezervu
nebo náhradní díl k dispozici. Na nejvýznamnìj�í svìtové
závody se vyplatí mít vypùjèený rezervní TRX tøeba i hor�í
kvality, stejnì jako notebook. U LP kategorie pøi CQ WW
ne�kodí i akumulátor 24 V s kapacitou 150 Ah, který pøi
výpadku sítì umo�ní 5-6 hodin provozu i s notebookem.
Tato situace mì potkala, kdy� Rozvodné závody zrovna na
CQ WW ohlásily údr�bu trafostanice. Budi� nám útìchou,
�e garantovaný výpadek mimo pøírodní katastrofy trvá max.
3 hod. Pamatujte, �e vichøice a námraza nehledí na termíny
na�ich závodù, proto k øádné pøípravì na závod patøí kon-
trola kotev u antén. Potøebné náøadí a baterka po ruce jsou
samozøejmostí.

Doposud se jednalo pøedev�ím o technické zále�itosti,
které mají vliv na dosa�ený výsledek a to je jen jedna
strana mince. Druhou stranou je vlastní provoz
v závodech a zúroèení dobrého technického vybavení. Na
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rozdíl od techniky, kde je skoro v�e definováno, mají
provozní zále�itosti mnoho promìnných, na které je tøeba
reagovat dle momentální situace. Tyto situace urèují pod-
mínky závodu, podmínky �íøení, kategorie, kterou jedeme
a mnoho dal�ích okolností. Zde nám nepomohou �ádné
peníze, ale jen dlouhodobé zku�enosti v závodech a
hlavnì rady tìch, kteøí zku�enosti mají. I zde platí: èím více
informací o daném problému mám, tím spí�e a lépe ho
vyøe�ím a dopustím se ménì chyb.

Pokud se rozhodneme pro libovolný závod, musíme se
dokonale seznámit s jeho podmínkami. Zde se dozvíme,
kolik je bodù za QSO, co je násobiè, dobu trvání, zaèátek
a konec závodu, jaký kód se pøedává, zda platí násobièe na
ka�dém pásmu nebo jednou za celý závod a celou øadu
dal�ích dùle�itých informací. Není nic hor�ího, ne� kdy�
OK stanice v OK DX dává místo okresního znaku èíslo
spojení.

Známe-li podmínky závodu, mù�eme si stanovit nìja-
kou taktiku, pøípadnì získat dal�í dùle�ité informace, které
nám pomohou u�etøit èas. Jedná se tøeba o informaci,
které expedice budou v závodì pracovat a v jaké kategorii.
Napøíklad stanice 3V8BB se nahlásí do kategorie MM a
stanice SU9ZZ do SOAB. Ke ka�dé z nich musíme mít jiný
pøístup. Obì stanice jsou vzácné násobièe, ale 3V8 je po
celou dobu na v�ech pásmech a volat ji v první polovinì
závodu v LP kategorii je hrubá chyba, která má za
následek ztrátu èasu. Ke konci závodu ji udìláme
napoprvé, pokud nás nezavolá sama. Toté� platí pro stani-
ce, které jedou jen jedno pásmo. U stanice SU9 je situace
jiná a pokud na ní narazíme, musíme ji èas vìnovat,
proto�e se s ní u� nemusíme potkat.

V ka�dém vìt�ím závodì je takových stanic velké
mno�ství a jejich seznam vèetnì kategorie je na internetu
k dispozici. Doporuèuji vypsat stanice do skupin dle kate-
gorií a povìsit k zaøízení. Takové informace uspoøí spous-
tu èasu na dal�í spojení a projeví se to na výsledku.

Dále je tøeba zjistit doby maxima otevøení na W a JA,
kde LP kategorie má �anci na pileup a ve vìt�inì závodù
na vylep�ení bodového prùmìru a násobièù. Na internetu
existuje velké mno�ství zdrojù o podmínkách �íøení a
ka�dý si jistì vybere ten, který mu vyhovuje.

Jinou mo�ností je sledovat den pøed závodem ka�dou
hodinu majáky a podle intenzity signálu vymezit okna

otevøení. Takto zji�tìné hodinové úseky zaneseme do pro-
gramu, který nás upozorní, kam se máme pøeladit. Pokud
se okna pøekrývají na dvou pásmech, dáme pøednost
pásmu vy��ímu.

Ztráta i jednoho okna je citelnì znát na výsledku. Pokud
se týká pileupu na EU, bývá na horních pásmech v poled-
ních hodinách, kdy není výraznì otevøen �ádný smìr.
Pokud jste stejný závod u� odjeli v minulém roce, k upøes-
nìní otevøení pou�ijte z nìho deník, pøípadnì deník nìjaké
jiné stanice. Na internetu je jich dostatek hlavnì u DL
stanic, vèetnì statistik a komentáøù. Musíme je stáhnout
do 2 mìsícù po závodì, pak obyèejnì ze stránek zmizí.

Okam�itì po závodì si stáhnìte za celou dobu závodu
z clusteru spoty a ulo�te do poèítaèe nebo na disketu.
Kdy� si pak tìch zhruba 3-5 tisíc øádkù prohlédnete,
uvidíte, co vám uteklo, kdo co jel a dal�í zajímavé vìci.

Ve�keré informace, logy, podmínky �íøení, statistiky
z programu a nakonec výsledkovou listinu archivujte -
pøí�tí rok se vám budou hodit. Je zajímavé, jak se otevøení
na jednotlivých pásmech shodují v èasech po mnoho let,
jen vydatnost se mìní podle podmínek a toho, zda jsme
v minimu nebo maximu sluneèní èinnosti. Na �kodu není
mít spoèítané, kolik bodù v koneèném výsledku dá EU
QSO, DX QSO a násobiè. Vyjde nám, kolik èasu mù�eme
obìtovat na volání vzácného násobièe, abychom jeho
získáním nakonec neprodìlali. WM5R jde dokonce tak
daleko, �e pro ARRL DX vygeneroval mapu USA s rozmís-
tìním stanic v jednotlivých státech, které se zúèastnily
tohoto závodu v roce 2002. Barevnì rozli�il kategorie,
tøídy a pou�ité výkony. Situování stanic je podle ZIP kódù
- obdoba na�ich smìrovacích èísel. Pohled na tuto mapu
je nesmírnì pouèný a hned víme, kterým státùm musíme
vìnovat zvý�enou pozornost; jeden stát nebyl obsazen
vùbec. Mapa je k disposici na internetu u WM5R.

Internet je naprosto nepostradatelný a nekoneèný
zdroj informací pro na�e potøeby. Je zde v�e, co potøebu-
jeme a jediným problémem je pro nìkteré jazyková bari-
éra. K zahození nejsou ani stovky programù pro na�e
úèely, které si mù�ete stáhnout. Sledujte vybavení stanic a
porovnejte je s dosa�enými výsledky v závodech. Skoro
v�echny stránky jsou navzájem propojeny odkazy a není
problém se dostat tam, kam potøebujeme.

Nyní nìco o vlastním provozu u kategorie LP,
který se podstatnì li�í od provozu s HP. Pileup zde pøed-
stavuje zhruba 25 % èasu a vyhledávání zbytek, kde�to
u HP stanic je to naopak.

Vyhledávání stanic musí být rychlé a musíme si
udìlané stanice pokud mo�no pamatovat, aby se neztrácel
èas psaním do programu, zda je ji� máme. Èím více èasu
u�etøíme, tím více udìláme spojení. Nezávodíme jen se
soupeøi, ale hlavnì s èasem. Zbyteènì se dá z celého
závodu ztratit a� 30 %; ale také jen 10 % a to v 48hodi-
novém závodì pøedstavuje stovky spojení. Voláním nejsil-
nìj�ích stanic na zaèátku závodu se pøipravujeme o èas a
nervy. Silné stanice jsou volány velkým mno�stvím stanic
vèetnì HP a mají obvykle sta�eno zesílení, aby pileup
zvládly; LP stanice pak musí volat nìkolikrát. Zásadnì tyto
pásmové majáky volejte a� po 3-5 hodinách. Na pásmu je
velké mno�ství stanic slabých, které nikdo nevolá, a udìlat
spojení není problém. Dobøe a trpìlivì poslouchat a vy-
hledávat slabé stanice se vyplatí. Sna�it se uplatnit na
zaèátku pásma k nièemu nevede - na�e místo zvlá�tì
u pileupu je v druhé polovinì pásma. U CW vysílejte tem-
pem max. 80-100 znakù, abyste na pøeplnìných pásmech
byli èitelní. U LP a QRP by mìl být poèet QSO ve druhé
polovinì závodu vìt�í nebo alespoò stejný, jako v prvé.
Snaha o vyvolání pileupu bude v ka�dém pøípadì efek-

tivnìj�í ke konci závodu. Pokud objevíte v závodì pro vás
novou zemi, musíte se rozhodnout, co chcete - zda závodit
nebo novou zemi; chtít obojí konèí obvykle �patnì.

Je�tì zbývá probrat, jak si poèínat v nìkterých konkrét-
ních závodech. Zaènu tak, jak jdou èasovì po sobì. 

ARRL DX je závod s velkým mno�stvím stanic W a VE,
kde násobièe jsou jednotlivé US státy a VE provincie.
V�echna spojení na v�ech pásmech mají stejnou bodovou
hodnotu. Zde platí jediné, a to být na tom pásmu, které je
nejvíce otevøené a vyvolat pileup u konce pásma. První
den se pøedev�ím vìnovat násobièùm a druhý pileupu.
Zame�kání okna na nìkterém horním pásmu znehodnotí
výsledek. V tomto závodì se ztrácí pøi vyhodnocení
nejménì bodù, nebo� máme na druhém konci kvalitní a
ohleduplné závodníky.

WPX je druhý nejvìt�í závod roku. Navazují se spojení
se v�emi stanicemi. DX spojení na horních pásmech jsou
za 3 body a EU za 1 bod. Spojení na dolních pásmech platí
dvojnásob a násobièe jsou prefixy jednou za závod. Závod
trvá 48 hod. a kategorie SO musí mít 12 hod. pøestávku o
minimální délce 1 hodina. U tohoto závodu ovlivòuje
navíc výsledek správná volba povinných pøestávek a dile-
ma pásem 40 a 20 m, která se pøekrývají a jsou bodovì
rozdílná. Sna�it se za ka�dou cenu dìlat exotické stanice je
hrubá chyba, proto�e KH6 je stejný násobiè jako OM2 a
ne� se dovoláte s LP na KH6, mù�ete udìlat 3-5 násobièù
z EU. Musíme preferovat pøedev�ím EU, kde je k dispozici
velké mno�ství �laciných� prefixù, a dále W a JA a jejich
okna otevøení. Bez vyvolání pileupu to nikam v tomto
závodì nedotáhneme a staèí se uchytnout jen v EU a ve
�pièkách otevøení na W a JA. Zkou�el jsem dlouhá léta
rùzné taktiky a nakonec jsem zjistil, �e úspìch je zakletý
v pásmech 20 a 15 m. Tato pásma jsou nejvíce obsazena,
je zde nejvíce násobièù a dobrý bodový zisk. Jedno z tìch-
to pásem zvolím podle podmínek jako nosné a vìnuji mu
celou tøetinu èasu závodu. Pokud je volba pásma správná,
je i výsledek velmi dobrý. Pokud se netrefíme, je to znát.
Volba pøestávek by mìla být kompromisem mezi únavou a
dobou, kdy to nechodí. Závod se koná v bouøkovém
období a je tøeba si nechat hodinovou rezervu pro tento
problém. U tohoto závodu se dá i s EU v LP dosáhnout
velmi dobrého výsledku a díky pøestávkám nekonèíme
závod v bezvìdomí.

IARU je poznamenán soutì�í národních týmù a
amatérskou olympiádou WARC. Ti nejlep�í jsou vìt�inou
souèástí tìchto akcí a závod je ochuzen o spoustu kvalit-
ních stanic. Dosa�ený výsledek se nedá serióznì porovná-
vat s minulými roky. Nemá LP kategorii a osobnì jej
pou�ívám k dobrému zatrénování a testování antén.
Nebude-li zde zavedena LP kategorie, bude úèast i kvalita
tohoto závodu upadat.

EU HFC má jednoduché podmínky a je zajímavý tím,
�e trvá pouze 12 hodin. Navazují se spojení je s EU stani-
cemi a za QSO je jeden bod. Kód tvoøí dvì èíslice, které
vyjadøují rok vydání va�í koncese a jsou to souèasnì
násobièe na ka�dém pásmu. Vzhledem ke krátkosti trvání
je zde dvojnásob dùle�ité u�etøit ka�dou vteøinku. Taktika
je jednoduchá - udìlat maximální poèet QSO a nevy-
hledávat násobièe, co� je ztráta èasu. Stanice ze støedu EU
nemají v tomto závodì moc �ancí, proto�e na horních pás-
mech jsou ve znaèné výhodì okrajové EU státy. Kdo
dùslednì sleduje výsledkové listiny zjistí, �e závod jde
snadno ovlivnit a dokonce vyhrát. Radioklub, který má 20-
30 koncesionáøù, co� je v nìkterých zemích normální, dá
svému kolegovi spojení na v�ech pásmech a pár jich
udìlá navíc a je rozhodnuto. Bude-li tam pár kmetù,
dostane 140 spojení a celou øadu násobièù navíc. Pøi Zá
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Webové stránky WWW.NG3K.COM, kde lze nalézt øadu velmiu�iteèných informací a odkazù.
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krátkosti závodu je rozhodnuto a nakonec spojení nejsou
èíslována, tak je staèí napsat. Tedy pro názornost spojení
s kolegou pøes zeï v paneláku mù�e rozhodnout, pokud je
i násobiè. Podívejte se do výsledkové listiny 2002 a bude
vám v�e jasné. Zákaz spojení s vlastní zemí v�e napraví a
rád bych se doèkal nahlédnutí do výsledkové listiny toho-
to závodu po takové úpravì podmínek.

ALL ASIAN, v minulosti pøekrásný závod s mno�stvím
JA stanic, se jaksi vytratil z výsluní. Dùvodem je v�eobec-
ný pokles úèasti JA stanic v závodech, nezavedení LP ka-
tegorie a pokles asijských U stanic co do poètu. Zde jsou
LP stanice v podstatì jen �køovím� pro HP a doporuèuji si
jen zatrénovat a pøípadnì u�etøený èas vìnovat závodùm,
kde se mù�eme uplatnit.

IOTA se dostal v posledních 4 letech mezi ty lep�í
závody pøedev�ím díky dobré propagaci, expedièní aktivi-
tì a od minulého roku zavedení kategorie LP. K zájmu také
pøispívá mo�nost volby délky závodu mezi 12 a 24 hodi-
nami a zvlá�tì vynechání pásma 160 m. Za spojení s libo-
volnou ostrovní stanicí je 15 bodù a ostatní stanice za 3
body. Násobièe jsou referenèní èísla ostrovù a není
bodový rozdíl mezi EU a DX stanicemi. Taktika je jedno-
znaènì dána preferencí ostrovních stanic, tím i násobièù.
Jedna obyèejná G stanice dá stejnì bodù jako pìt Ws
stanic. Peèlivým vyhledáváním ostrovních stanic v první
polovinì závodu získat bodový základ a násobièe. V druhé
polovinì se pokou�et o pileup a o neostrovní stanice za 3
body. Dùvodem je velká úmrtnost expedic, proto�e pracu-
jí v polních podmínkách a mimo poruch zde hrají roli i
povìtrnostní vlivy. Závod je zajímavý a lze i z OK nìkterou
kategorii vyhrát, pokud budete dùslední. Zde je na místì
upozornit na význam násobièù v závodech. V IOTA 2002
jsem potøeboval na první místo v kategorii 24 hod. CW
981 QSO a 242 násobièù. Na tøetí místo staèilo DL6KVA
jen 383 QSO, ale 279 násobièù. YO7FT udìlal 1116 QSO
a jen 134 násobièù a byl a� desátý. Tyto údaje z výsled-
kové listiny jasnì ukazují, jak máme postupovat a jak je
dùle�ité se nad nimi øádnì zamyslet. Doporuèoval bych
nahradit ALL ASIAN tímto závodem v MR ÈR.

Podmínky OK-OM DX by mìl u nás ka�dý znát, ale v�dy
se najde nìkdo dávající místo okresního znaku èíslo spo-
jení. Zavedením LP kategorie stoupla úèast a kvalita závo-
du. I s malým výkonem se dá udìlat hodnì spojení a pro
výsledek je dùle�ité správnì volit pásma a u LP jít na dolní
pásma u� kolem 17 hod., kde zvlá�tì na 40 m i s QRP
vyvoláte pileup. Zajímavý úkaz je, �e po skonèení del�ího
spojení z dùvodu opravy znaèky nebo kódu následuje
zvý�ení pileupu. Vysvìtlení je jednoduché - tam, kde se
dìlá QSO, musí být OK stanice a ka�dá stanice se zde za-
staví a i kdy� jste slabouècí, zavolá vás. U LP a QRP stanic
se opravdu vyplatí vysílat pomaleji a nesna�it se QSO
uspìchat. Úèast OK a OM stanic se mi zdá malá a osobnì
bych provedl úpravu jen pro OK a OM stanice zavedením
kategorie pouze v�echna pásma. Zvý�í se poèet spojení pro
ostatní stanice a nebudeme chodit druhou pùli noci spát.
Neznám dùvod malé úèasti pøedev�ím OM stanic, ale asi to
v budoucnu nebude lep�í.

CQ WW DX je v ka�dém pøípadì nejvìt�í svìtový
závod a vyvrcholení celé sezóny. Má nejvìt�í úèast a je
amatérskou presti�ní zále�itosti a je také brán jako mis-
trovství svìta. V tomto závodì jsou obsazena v�echna
klíèová místa na svìtì, co� umo�òují dosáhnout maximál-
ní výsledek, pøípadnì vítìzství. U� pùl roku pøed závodem
jsou hlá�eny expedice, místa, odkud budou pracovat a
v jaké kategorii. U� jsem se o významu tìchto informací
zmínil; neopomeòte je peèlivì sledovat. Podmínky závodu
jen struènì: Spojení se v�emi stanicemi a za spojení EU 1

bod, DX spojení 3 body. Násobièe jednak zemì DXCC a
zóny WAZ na ka�dém pásmu zvlá��. Zóny 1, 2, 10, 23, 31,
34, 39 a 40 bývají nejménì obsazeny a musíme jim vìno-
vat vìt�í pozornost, ne� zbývajícím. Závod trvá 48 hod., ve
dne jsou otevøena horní pásma a v noci dolní s minimál-
ním pøekrytím. Tato skuteènost usnadòuje volbu pásem a
nedá se toho u LP moc pokazit. Je tøeba se øídit u�
zmínìnými zásadami a pro LP stanice to platí dvojnásob.

V EU je k disposici 50 dostupných zemí a na 6 pás-
mech to dá 300 násobièù. Pøidáme-li �estkrát zóny 14, 15,
16, 17 a 20, máme 330 násobièù jen v EU. Vìnujte se
první den pøednostnì EU, kde se snadno dovoláte a nedo-
pus�te, aby vám na nìjakém pásmu chybìly násobièe typu
UA2, OH0, EA6 a dokonce tøeba LX a OE. Druhý den u�
nebude problém dovolat se okrajových DXù a zón, kde je
dal�ích dosa�itelných 120 násobièù. Dosáhnete-li
prùmìru 30 QSO na hod., udìláte zhruba 1500 QSO
s bodovým prùmìrem 1,5 a vá� výsledek s 450 násobièi
bude pøes milion.

Pochopitelnì na dlouhý drát a 2el. Quada to nepùjde,
ale doká�ete-li realizovat 50 % toho co zde bylo napsáno,
nebude to za prùmìrných podmínek problém. U tohoto
závodu se vyskytuje nejvíce víkendový efekt. Druhý den
naveèer ze zdá, �e u� není témìø co dìlat a najednou
bìhem hodiny jsou pásma plná nových stanic. Vysvìtlení
je jednoduché - nové stanice jsou vracející se kolegové
z víkendù a náv�tìv, kteøí si chtìjí udìlat alespoò pár spo-
jení nebo u�ít pileupu jako nové stanice. Je tøeba v�dy
závod dojet a� do konce s minimální èasovou ztrátou,
která je u 48 hod. závodù rozhodující.

ARRL 10M je pøekrásný jednopásmový závod, zvlá�tì
v letech maxima sluneèní èinnosti. Pøedává se èíslo spo-
jení a násobièe jsou zemì DXCC, W a VE státy a provin-
cie. Bodová hodnota QSO na CW 4 body a SSB 2 body.
Závod trvá 48 hod, ale pásmo je otevøeno pouze ve dne a
tak se v noci klidnì vyspíme. V tomto závodì se s QRP
dìlají stovky QSO a LP zde klidnì udìlají DXCC diplom za
48 hod. Taktizovat nijak nemusíme a budeme-li se øídit
zásadami pro LP provoz a nepropásneme okna na JA a W,
udìláme slu�ný výsledek. Zde si mù�ete ovìøit potøebu
antén na DX a EU. Na EU bude lep�í HB9CV a na DXy 6EL
OWA YAGI nebo jiná anténa s velkým ziskem a malým
vyzaøovacím úhlem. Funguje tu víkendový efekt a èím je
stanice ve vìt�í nadmoøské vý�ce, je na tom lep�í a pro-
dlou�í si dobu otevøení pásma.

Bìhem roku se poøádají desítky závodù typu OK DX a
rùzných memoriálù, které vyu�ijte k nácviku rychlého vy-
hledávání stanic, co� je základem pro práci QRP a LP.

V závodech máme k dispozici 6 pásem a v kategorii
v�echna pásma musíme pracovat na v�ech pøedev�ím
z dùvodu získání násobièù. Kdy na kterém pásmu právì
pracovat je klíèem k dosa�ení dobrého výsledku a neexis-
tuje tu �ádný recept, jak na to. I ti nejlep�í na svìtì si   ne-
jsou nikdy jisti, zda nemají být na jiném pásmu, ne� právì
jsou. Zde rozhoduje pøedev�ím zku�enost získaná
z velkého mno�ství odjetých závodù. U LP kategorie je
zásadní nepropást na jednotlivých pásmech otevøení na W
a JA. Pokud se nám to povede, je to první krok k dobrému
výsledku a s EU mù�eme pracovat v podstatì kdekoliv. Na
ka�dém pásmu je dost stanic, které tam pracují po celý
závod a jedná se o kategorie MM a SOSB, které jsou pro
nás základem. Tyto stanice nás zavolají samy nebo je bez
problému udìláme, proto�e ke konci závodu u� nemají co
dìlat a jsou vdìèné za ka�dé QSO. Nesmíme je ale volat
hned na zaèátku, kdy je o nì velký zájem. Na v�ech pás-
mech je tìchto stanic, hlavnì u velkých závodù, dostatek
a jsou u LP kategorie bodovým základem vèetnì násobièù.

Èasem budete znát tyto stanice zpamìti, nebo� se stále
opakují v ka�dém závodì a jsou to vlastnì �tutovky�.

Je také dùle�ité vìdìt nìco o charakteru jed-
notlivých pásem a jak k nim pøistupovat.

Pásmo 160 m je pro LP a vìt�inu HP pouze nutným
zdrojem násobièù a nehodí se pro bodový zisk za QSO.
U závodù, kde jsou násobièe jednou za závod, se toto
pásmo vìt�inou vynechává. Musíme zde co nejrychleji
posbírat stanice MM, SOSB a nìkolikrát za závod odskoèit
pro dal�í násobièe. Pásmo se naplní a� ke konci závodu,
kdy se v�ichni sna�í vylep�it si poèet násobièù a
neopomeòte se tam také podívat.

Pásmo 80 m u� je na tom lépe a mimo násobièù se zde
dá bodovat za QSO. Pro LP je výhodné nav�tívit toto
pásmo døíve, ne� se tam nahrnou HP, a v klidu si udìlat
MM a SO stanice - obvykle se podaøí i pileup.
Nezapomeòte na témìø odpolední okno na UA9, JA a pøi
východu slunce W. Nejstabilnìj�í doba je mezi 2-4 hod.
noèní, kdy zvlá�tì u CQ WW chodí v�e a v roce 1998 v této
dobì pásmo pøipomínalo spí�e 20 m. LP stanice se zde
prosazují lépe ne� na 40 m, pokud tam nemají smìrovku.

Pásmo 40 m je doménou pøedev�ím BIG GUN z jihu
EU a jejich hradba nás v podstatì k nièemu nepustí a pile-
up je utopie. Musíme tam jít brzy posbírat MM, SOSB a
udìlat nezbytné násobièe. O otevøení pásma platí v pod-
statì toté� jako pro 80 m pásmo. Situaci na tomto pásmu
lze vylep�it pouze smìrovkou, ale i tak se moc se 100 W
neprosadíme. Situace se zde je�tì zhor�í, a� pøestanou
chodit 15 a 10 m pásma. Kvalitní pøijímaè a anténa na pøí-
jem je zde víc ne� nutností.

Pásmo 20 m, nazývané také �královské�, bývá dlouho
otevøené do v�ech smìrù a je tam stále dostatek stanic.
Nejménì podléhá sluneèní èinnosti a je základem pro
práci LP. Musíme v�ak mít alespoò nìjakou smìrovku -
nejlépe HB9CV, která je ekonomickým kompromisem pro
LP. Na tomto pásmu se se 100 W a smìrovkou pøi
dodr�ování zásad vý�e uvedených celkem slu�nì
prosadíme jak bodovì, tak i po stránce násobièù.
Doporuèuji zde pobývat nejdéle ze v�ech pásem.

Pásmo 15 m u� podléhá vlivùm sluneèní èinnosti a
stejnì jak �zazáøí�, tak i zhasne. V tom lep�ím pøípadì jej
musíme co nejvíce vyu�ít, hlavnì doby otevøení na W a JA.
Na JA se pásmo otevírá nadvakrát, jednak brzy ráno a pak
slabìji kolem 11 hod. Otevøení na W je del�í a po mírném
poklesu se znovu na krátkou dobu o�iví do oblasti W6 a
W7. Na práci v oknech potøebujeme nutnì výkonnou
smìrovku a na EU se prosadíme i s HB9CV bez problémù.
V letech sluneèního minima u� musíme toto pásmo hlídat,
nebo� se vùbec nemusí otevøít.

Pásmo 10 m vìt�inou rozhoduje o celkovém výsledku
v závodì a jeho chování zásadnì ovlivòuje celkovou taktiku
v celém závodì. V letech, kdy chodí, je pro LP snadným
zdrojem bodù a násobièù. S dobrou smìrovkou vyvoláme
snadno pileup na W i JA a pøi výskytu rùzných F a Es vrstev
také s EU. V roce 2001 jsem s QRP a 6el OWA anténou
udìlal témìø 800 QSO a v 2002 jako LP se 100 W o 5 QSO
více. Takový rozdíl v podmínkách je pro toto pásmo bì�ný -
nìkdy se vùbec neotevøe. Z tìchto dùvodù musíme toto
pásmo usilovnì sledovat a nepropást sebekrat�í dobu
otevøení, jinak ztratíme mo�nost zisku násobièù. V dobì
minima sluneèní èinnosti se pásmo otevøe tøeba jen 1 nebo
2 hodiny za závod a nikdy nevíte kdy. Bìhem závodu
musíme ka�dou pùlhodinu pøepnout, sledovat, co se tam
dìje a na výskyt jen malého mno�ství stanic reagovat pøe-
ladìním. I kdy� jde pøedev�ím o pásmo denní, pamatuji jeho
otevøení ve 22 hod. na ji�ní Ameriku. Tomuto pásmu
musíme dávat v�dy pøednost pøed ostatními.
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Nelze pochopitelnì popsat v�e, co
je tøeba udìlat pro QRP a LP závodìní
a existuje celá øada dal�ích drobnos-
tí, které je nutno udìlat podle
momentální situace a vybavení stani-
ce. Na tyto drobné �finty� u� musí
ka�dý dojít sám a vyplývají
z dlouhodobých zku�eností.

Jako pøíklad takové �finty� uvedu
vytvoøení pileupu 10 kHz pod vzác-
nou stanici na konci pásma. Kdy� se
tato stanice objeví v clusteru, v�ich-
ni ji chtìjí udìlat a potom vìt�inou
tyto stanice vyhledávají smìrem

dolù a naladí se na vás. Bývají to ty nejvydatnìj�í
pileupy a nejen u LP stanic. Zku�ení závodníci
v�e, co bylo napsáno, jistì znají a mo�ná i více,
ale pro nì není tento èlánek urèen a jeho ètení je
mo�ná i ztrátou èasu. Sna�il jsem se systémem
�polopatizmu� pøedat tìm, kteøí zaèínají, nìco ze
závodní kuchynì a u�etøit drahocenný èas a
hlavnì peníze.

Pro zajímavost neu�kodí si trochu zapoèítat, jak
se nám specializace projeví v celkovém výsled-
ku. Pokud jen nastavení antén pøinese 10%
zlep�ení a SO2R se projeví jen 15 %, máme proti
bì�né stanici, která nepracuje s SO2R 25%
zvýhodnìní. V celkovém výsledku se to projeví
daleko výraznìji. Uvedu pøíklad pro WPX: Bì�ná
stanice udìlá 1500 QSO s prùmìrem 2,25 b. na
QSO a 550 násobièù. Celkový výsledek v závodì
je 1856250 b. Specializovaná stanice o 25 % více,
to je 1875 QSO za 2,25 b. a 687 násobièù.
Celkový výsledek 2898281 b. je o 56 % vy��í a to
u� je znát v poøadí na výsledkové listinì. WPX
jsem volil zámìrnì, proto�e násobièe jsou úmìrné
poètu QSO a nemáme na nì �ádný podstatný vliv.

Praxe jednoznaènì ukázala, �e úzce specializo-
vaná LP stanice na jeden druh provozu s dobrým a
zku�eným operátorem dosáhne stejných výsledkù,
jako v�eobecnì vybavená HP stanice s prùmìrným
operátorem. Pochopitelnì za pøedpokladu, �e její
výkon nepøesáhne 1 kW, nebude mít speciální
znaèku a srovnání bude v kategorii v�echna pásma.
Na jednom pásmu to pochopitelnì neplatí, proto�e
specializace se uplatní jen jednou �estinou a na

jednom pásmu se nedají plnì uplatnit zku�enosti
operátora. K tomu v�emu patøí - jako u v�eho -
trocha �tìstí, a to je vìt�inou na stranì tìch, co
nìco umí a nebojí se experimentovat.

K vytèenému cíli lze dospìt mnoha cestami a
jedna z nich je právì úzká specializace, která
pøiná�í výsledky nejen ve sportu, ale i v zájmové
èinnosti. Ne ka�dý závod se vydaøí a i kdy� máte
pocit, �e jste v�e udìlali jak bylo tøeba, je výsledek
jen prùmìrný. Jsou také závody, kdy jste se do
v�eho strefili jen zcela náhodou a pak je výsledek
nadprùmìrný, ale to se stává jednou za pár let.
Výsledky dosa�ené v závodech, kde nebyla vypsá-
na kategorie LP, jako IARU, ALL ASIAN a IOTA to
jen potvrzují. Pokud rozdìlíte svùj èas a peníze
mezi CW, SSB, MIX, VKV a rùzné digitální módy,
pak budete jen prùmìrní. Jak øíkávali na�í pøed-
kové - devìt øemesel konèí bídou.

Jsem si plnì vìdom toho, �e udìlat v�e, co je
zde popsáno, pøedstavuje stovky hodin práce; o
finanèní stránce se radìji nebudu zmiòovat. U LP
stanic je bohu�el odmìna i za 1. místo v EU jen
diplom a ten je�tì èekáme celý rok. Z tohoto dùvo-
du ne ka�dý zájemce o kvalitní závodìní bude
ochoten vìnovat potøebný èas a peníze, ale musí
se smíøit s odpovídajícím výsledkem svého
sna�ení. Tìm, kteøí mì �ádali o napsání èlánku na
toto téma se omlouvám, �e museli èekat víc ne�
rok.

Hodnì úspìchù v závodech a pevné nervy pøeje
OK2PP.

ü

Blí�í se konec prvního roèníku SSB Ligy a já tak
mohu koneènì zasáhnout do podmínek tohoto
závodu v souladu s po�adavky bývalého vyhod-
nocujícího. Abych neudìlal unáhlené zmìny, vy-
zval jsem v�echny zájemce o SSB Ligu, aby
hlasovali do mé ankety. Ohlasù pøi�lo tolik, �e to
nìkolikrát pøevý�ilo mé oèekávání. Na tomto
místì bych rád vám v�em, kteøí jste mi sdìlili
svùj názor na podmínky SSBL, podìkoval. Nové
podmínky jsou tedy sestaveny na základì výsled-
kù této ankety. Jediný bod ankety, kterému
nakonec nemohu vyhovìt, je �Úsek pásma
vyhrazený pro SSBL�. Dùvodem je skuteènost, �e
do navrhovaného roz�iøujícího úseku (v souladu
s IARU) 3600-3650 kHz nemohou OM operátoøi
s tøídou C. V pøípadì roz�íøení úseku by nemìli
stejné podmínky jako ostatní. V ostatní bodech
ankety nevznikly �ádné problémy a výsledky byly
jednoznaèné.
Zmìny:
Pøedávaný kód - okresy
Pøechodné období - èervenec 2003 a� prosinec
2003. Dal�í roèníky poèínaje roèníkem 2004
budou zaèínat v lednu a konèit v prosinci.
Termín pro doruèení hlá�ení - vyhodnocující
musí získat hlá�ení do prvního pátku po závodì.

Podmínky pro SWL - komplexní zmìna, viz
podmínky SSBL. Podmínky SSBL ji� obsahují i
podmínky pro SWL, jsou tedy obsa�eny v jed-
nom dokumentu.
Co bylo v anketì, ale pøesto zùstávánezmìnìné:
Doba konání 
Úsek pásma vyhrazený pro SSBL

Pøechodné období bude dobré také k tomu, �e
si vyzkou�íme zmìny, ke kterým dojde od èer-
vence 2003 a potom se uvidí, zda zmìny byly
správné. Pokud ano, podmínky by se ji� koneènì
do dal�ího �plnohodnotného� roèníku (2004)
nemusely mìnit. Pokud se nìkterá zmìna uká�e
jako ne��astná, do dal�ího �plnohodnotného�
roèníku bychom ji vynechali.

V závìru mého pøíspìvku bych se chtìl podìlit
o zku�enosti s automatickým vyhodnocováním
hlá�ení, kterých jsem spolu s Láïou OK1ZIA za
ná� první roèník SSBL nabyl.

Dopøedu jsme èekali, �e nejvìt�í problém bude
s rozli�ováním jednotlivých údajù. To se nakonec
ukázalo jako nejmen�í problém, pokud se tabulka
s hlá�ením alespoò podobala tabulce vygenerované
programem Generátor hlá�ení od OK1XPH.

SSB liga
Od èervence 2003 opìt zmìna v propozicích 

Milo� Zimmermann ml., OK1MZM, ok1mzm@nagano.cz

Radioamatér 3/2003
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Nové podmínkyzávodu SSB LIGA 
platí pro �pøechodné období

èervenec 2003 - prosinec 2003�
Poøadatel: OK1MZM
Doba konání: První sobota v mìsíci, 06.00-08.00
místního èasu v ÈR a SR
Pásmo: 80 m, segment 3700-3770 kHz 
Druh provozu: Pouze spojení 2x SSB
Úèastníci: Pouze stanice vysílající z území Èeské
republiky a Slovenské republiky
Kategorie:
QRP - pøíkon max. 10 W/5 W výkon
QRO - výkon podle op. tøídy (doporuèeno 100 W)
SWL - posluchaèi mohou ka�dou stanici zapoèítat jen
jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je pøijata
znaèka stanice, odesílaný soutì�ní kód a znaèka proti-
stanice. Takové spojení se hodnotí 1 bodem. Pokud jsou
zaznamenány oba pøedávané kódy, jde o dva samostatné
záznamy a poèítají se za dva body (ka�dý po 1 bodì).
Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy
získat maximálnì 2 body a 2 násobièe. Poèet výskytu
jedné stanice jako protistanice není omezen.
Pøedávaný kód: RS a okresní znak (pøíklad: 59 DPM )
Bodování: Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepoèítá.
QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepoèítá.

Násobièe: okresní znaky vèetnì vlastního (vlastní okres
platí také jako násobiè, a to i tehdy, pokud jej stanice
nezíská od jiného úèastníka závodu). 
Výsledek: Prostý souèin bodù a násobièù.

Poøadatel si mù�e vy�ádat deník ke kontrole, jeho
rozhodnutí je koneèné.
Adresy pro zaslání hlá�ení:

Z mìsíèních výsledkù bude sestaven pøehled
celoroèní aktivity. Hlá�ení z SSB ligy musí vyhodnocující
obdr�et nejpozdìji první pátek po závodì
- na internetu: vyplnìní formuláøe na adrese

http://ssbliga.nagano.cz
- na packetu: vyplnìní polo�ek hlá�ení po pøíkazu 'ssbl

add'  na OK0NAG-11
- po�tou: Milo� Zimmermann ml., OK1MZM,

Macháèkova ul. 35, 31809 Plzeò
pøípadnì
- e-mail: ssbliga@nagano.cz (tabulka z programu

Generátor hlá�ení)
- packet: OK0NAG@OK0NAG.#BOH.CZE.EU (tabulka

z programu Generátor hlá�ení)
Adresy pro korespondenci (pøipomínky a
poznámky k závodu):
- packet: OK1MZM
- e-mail: ok1mzm@nagano.cz

ü

Av�ak problémy byly s obèasnou ztrátou hlá�ení,
která byla zaslána formou tabulky pøes packet radio.
Tento zpùsob je nejen krkolomný - je nutno sehnat si
program GH a pak vygenerovanou tabulku zaslat jako
zprávu a modlit se, �e robot hlá�ení rozpozná správnì,
ale je také krajnì nespolehlivý. Proto Láïa OK1ZIA
vytvoøil dal�í dva zpùsoby doruèení hlá�ení, které by
mìly prùbì�nì vý�e uvedený zpùsob nahradit.

Jedním z nových zpùsobù je vyplnìní formuláøe na
internetových stránkách http://ssbliga.nagano.cz . Druhý
zpùsob je urèen pro ty, kteøí mají pøístup na packet. Na
OK0NAG-11 Láïa pøidal pøíkaz 'ssbl add', který funguje
na podobném principu jako vyplòování formuláøe na
internetu. Podrobnìj�í popis pøíkazu 'ssbl' na OK0NAG-
11 je na packetu v rubrice ZAVODY. Oba zpùsoby mají
obrovskou výhodu: hned po zadání hlá�ení vidíte, zda
jste vyplnili hlá�ení správnì èi nikoliv. Okam�itì tedy
víte, na èem jste.

Od zaèátku vyhodnocování dìláme statistiku, kolik
hlá�ení pøijde jakým zpùsobem. Jsem moc rád, �e ji�
v dubnu pøi�lo nejvíce hlá�ení z webu a hned na druhém
místì pøíkazem 'ssbl add' z OK0NAG-11.

V následujících roènících není mým úmyslem úplnì
zru�it zpùsob zasílání hlá�ení formou tabulky z GH, ale
jeho omezení vítám. Zabrání se tak hlavnì ztrátám
hlá�ení.

Pokud znáte ve svém okolí nìkoho, kdo má nebo mìl
zájem o SSB Ligu, øeknìte mu prosím o zmìnách, které
budou platit ji� od èervence 2003.
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FT-897 Novinka, 160m-70cm 46.880,-
VX-7R Novinka-ruèka 6 m/ 2m/70 cm 17.950,-
KV PA Ameritron AL-1200X 1,8kW 136.200,-
KV+6 m PA ACOM 1000 1kW 93.450,-
FT-1000MP-MARK V Field KV TRX 102.950,-
FT-817 KV/6 m/2 m/70 cm TRX 31.550,-
TS-570D/G KV TRX 46.660,-
FT-51 ruèka 2m/70cm duplex 15.900,-
G-800DXC rotátor pro KV antény 25.550,-
KENT pastièka (single-squeeze)         od 3.180,-
Cobra MT-500 PMR stanice - pár 1.850,-

e-mail: connect.ul@fccconnect.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

   www.fccconnect.cz

FCC Connect, prodejna Praha, U Výstavi�tì 3, 170 00  Praha 7
tel: 220 878 756, fax: 220 878 244

e-mail: connect.pha@fccconnect.cz 

   Rothammels Antennenbuch          920,-

Ná� kompletní ceník Jaro-2003 na www stránkách
Nabízíme �iroký sortiment pro radioamatéry

FCC Connect, SNP 8, 400 11  Ústí nad Labem
tel: 472 774 173, fax: 472 772 115

ceny v Kè vèetnì DPH, platí do vyprodání zásobMu�i a radiostanice tajné války      130,-
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