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Èást poøadatelského týmu

Foto Jarda, OK1DUO, Ivan, OK1MOW a redakce

Holické setkání si rozhodnì nemùže stìžovat na nedostatek návštìvníkù



probìhl ve dnech 25.-29. srpna 2003, opìt
u Malé Hraštice u Dobøíše. Zatímco v prvém
táboøe bylo 12 dìtí, nyní jich pøijelo 20.
Poøadatelé se zamìøili trochu více na výuku
teorie, stavbu antén, digitální formy radiového
provozu a provoz na VKV. 

Více na www.quido.cz.

Solární vaøiè

Práce na výrobku

Pracovištì digitálních provozùHon na lišku

Foto Jarda, OK1DUO

„Nejnadanìjší mladí lidé jsou národním i celosvìtovým
pøírodním zdrojem. Mìli bychom o nì zvláš� peèovat.“

Carl Sagan
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Vážení pøátelé QRP a homebrewingu,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti
s pøipravovaným setkáním OK QRP Klubu

v Pøíbrami, které probìhne ve dnech 14.-15. listopadu
2003 v budovì Q-klubu, Bøeznická 135, v Pøíbrami.

Setkání bude zamìøeno na práci s mládeží, na nej-
modernìjší trendy v QRP technice, napájení z obnovitel-
ných zdrojù, využití internetu v radiomatérské praxi,
využití moderních souèástek - mikrokontrolérù PIC atd.

K dispozici bude videodataprojektor, videokamera,
bezdrátový mikrofon, PC uèebna s Internetem 512 kbps,
elektronická dílna se 6 pracovišti a QRP radiolaboratoø
se 6 vysílacími stanovišti.

Žádáme tímto úèastníky, aby si s sebou pøivezli vlastní
QRP výtvor ze souèasné doby, nad kterým budou schop-
ni diskutovat. Nemusí to být právì transceiver, mùžete
pøivézt tøeba zajímavý elbug, mìøící pøístroj nebo RX.

Program setkání budou tvoøit pøednášky s praktický-
mi ukázkami zaøízení, vysílání na pøivezených výtvorech,
burza nápadù (nikoli však souèástek a zaøízení - na to
jsou zde Holice, Kozákov atd.) a pøípadnì i jejich prak-
tická realizace. Z této burzy bychom chtìli po setkání
vydat sborník „syrových nápadù“.

Vzhledem k tomu, že termín je ještì daleko, nemáme
vyjádøení od všech lektorù. Vypadá to však, že se mùžeme
doèkat velkých pøekvapení. Víme už, že jedno se bude týkat

zdánlivì tak banální a otøepané záležitosti, jako je pøí-
mosmìšující pøijímaè. Víc Vám zatím neprozradíme, pøijeïte!

Pøíjezd dospìlých úèastníkù v pátek odpoledne,
odjezd pøedpokládáme v sobotu veèer. Pro úèastníky je
ubytování zdarma, strava za režijní náklady.

Èást pøednášek v sobotu dopoledne bude urèená pro
mládež, devíti- až ètrnáctileté úèastníky letních QRP
táborù. Mladí se QRP setkání zúèastní na závìr svého
týdenního odborného pobytu v Q-klubu.

Tradièní jarní setkání OK QRP klubu v Chrudimi
budou pokraèovat i nadále v obvyklých termínech.

Na setkání s Vámi se tìší organizátoøi setkání

Petr, OK1DPX, ok1dpx@qsl.net, Milan, OK2HWP, ok2hwp@qsl.net 
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Pozvánka na QRP setkání Pøíbram
14.-15. listopadu 2003

4. èervence 2003 skonèila v Ženevì ètyøtýdenní konfe-
rence, která se po nìkolika desetiletích zabývala i pro-
blematikou amatérské služby. Amatérské služby se týkaly
následující body:
- rozšíøení pásma 40 m,
- zmìny èlánku 19 Radiokomunikaèního øádu,
- revize èlánku 25 Radiokomunikaèního øádu a
- kmitoètový pøidìl pro družicové radary se syntetickou

aperturou (SARs) v pásmu 70 cm.
Po dramatických diskusích, kdy se øada delegací zasazo-
vala o to, aby byl zachován souèasný stav, se podaøilo
prosadit odsunutí rozhlasové služby v regionech 1 a 3
z úseku 7100-7200 kHz a toto pásmo v tìchto regionech
pøidìlit amatérské službì. V regionu 2 má amatérská služba
výhradní úsek 7000-7300 kHz. Rozhlas pak v regionech 1
a 3 bude využívat úsek 7200-7450 kHz a v regionu 2 7300-
7400 kHz. Tato zmìna vstoupí v platnost 29. bøezna 2009,
což je z pohledu ITU standardù relativnì velmi krátká doba.
Zde je nutno zdùraznit, že tento výsledek vznikl na základì
øady kompromisù a obsahuje øadu poznámek s ohledem na
fixní službu, která v øadì zemí používá toto pásmo na
primární bázi (øada arabských zemí, Irán, Japonsko atd.). I
Japonsko a Korea pùvodnì podporovaly rozšíøení až v roce
2015, ale pouze za pøedpokladu sdílení s pevnou a mobil-
ní službou. Dále je nutno zdùraznit i to, že nikdy v minu-
losti nebyla pøesunuta rozhlasová služba na krátkých
vlnách proto, aby uvolnila kmitoèty službì jiné.

Èlánek 19 Radiokomunikaèního øádu se týká tvorby
volacích znaèek. Revize tohoto èlánku zvýší povolovacím
orgánùm možnosti pøidìlování volacích znakù. Znaèka
nyní je tvoøena prefixem (národní znak a jedno èíslo) tak,
jak tomu bylo dosud, a sufixem, který mùže obsahovat až
ètyøi znaky, z nichž poslední musí být písmeno. Napø.
OK1234A, OK123AB, OK12ABC, OK1ABCD. OK1 je pre-
fix a ostatní kombinace sufix. Pøi zvláštní pøíležitosti
mùže pro krátkodobé použití sufix obsahovat i více než 4
znaky (viz nedávno použité znaèky GB90RSGB). K tomu,
aby toto ustanovení mohlo u nás platit, je však zapotøebí
novela vyhlášky MDS è. 200/2000 Sb.

Èlánek 25 Radiokomunikaèního øádu je specifický pro
amatérskou a amatérskou družicovou službu. Nové znìní
podle pramenù IARU je:

Èlánek 25 - Amatérská služba

Èást I - Amatérská služba

25.1 § 1 Radiová  komunikace mezi amatérskými stanice-
mi rùzných zemí mùže být povolena, jestliže k tomuto zpù-
sobu jedna z administrací nevznese námitky.

25.2 § 2 1) Vysílání mezi amatérskými stanicemi rùzných
zemí musí být omezeno na komunikaci odpovídající pod-
mínkám amatérské služby, definovaným v è. 1.56, a na
poznámky osobního charakteru.

25.2 A 1) Vysílání mezi amatérskými stanicemi rùzných
zemí nesmí být kódováno, aby se zamezilo zveøejnìní jeho
významu; výjimku mohou mít øídící signály pøenášené
z pozemské øídící stanice na vesmírnou stanici amatérské
družicové služby.

25.3 2) Amatérské stanice mohou být použity pro
mezinárodní komunikaci pro tøetí osoby pouze v nouzových
a katastrofálních pøípadech. Administrace mohou stanovit
použití tìchto provizorií v souladu se zákony.

25.4 zrušeno

25.5 § 3 1) Administrace mohou stanovit, zda osoba
žádající o povolení k obsluze amatérské stanice musí nebo
nemusí dokázat schopnost vysílat a pøijímat texty ve
znaèkách Morseovy abecedy.

25.6 2) Administrace musí ovìøit provozní a technic-
kou kvalifikaci každé osoby, která chce obsluhovat
amatérskou stanici. Vodítko pro standardy oprávnìní mohou
najít v souèasné verzi Doporuèení ITU-R M. 1544.

25.7 § 4 Maximální výkon amatérské stanice mùže
stanovit pøíslušná administrace.

25.8 § 5 1) Všechny související èlánky a naøízení
ustanovení, úmluvy a pøedpisù se vztahují na amatérské
stanice.

25.9 2) Bìhem vysílání musí amatérské stanice
v krátkých intervalech vysílat svou volací znaèku.

25.9A Administrace jsou podporovány v tom, aby
uèinily patøièné kroky k tomu, aby amatérským stanicím byla
umožnìna pøíprava na komunikaèní potøeby k podpoøe
nouzových situací.

25.9B Administrace mùže stanovit, zda povolí nebo
nepovolí osobì, která získala licenci obsluhovat amatérskou

stanici u jiné administrace, obsluhovat amatérskou stanici,
když se tato osoba doèasnì nachází na jejím území. Mùže
stanovit podmínky nebo omezení.

Èást II - Amatérská družicová služba

25.10 § 6 Ustanovení èásti I tohoto èlánku se stejnì týka-
jí amatérské družicové služby.

25.11 § 7 Administrace, které povolí amatérské družicové
službì vesmírnou stanici, jsou povinny zabezpeèit, aby byly
zøízeny pøíslušné pozemské øídící stanice pøed jejím
vypuštìním, aby pøípadné rušení od stanice amatérské
služby mohlo být okamžitì ukonèeno (viz è. 22.1).

Konference projednávala požadavek na kmitoètový pøídìl
pro SAR v pásmu 70 cm. IARU bylo proti tomuto
požadavku. Výsledkem jednání je kmitoètový pøídìl 432-
438 MHz na sekundární bázi, tj. SARs v regionu 1, kde
má amatérská služba kmitoètový pøídìl na primární bázi,
by nemìly amatérskou službu rušit. Zvláštì pøi splnìní
stanovených podmínek limitù podle doporuèeni ITU-R
SA.1260.

Tolik struèný pøehled výsledkù WRC-03, které se týka-
jí amatérského vysílání. Podrobné informace o jednání,
které poskytovala delegace IARU bìhem jednání, najde
zájemce na http://www.crk.cz/CZ/PREDPISAKTC.HTM .

<3507>ü

Svìtová radiokomunikaèní konference
(WRC-2003) a její dopady na amatérskou službu

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

Zprávièky
CEPT v Øecku

Na základì ovìøených informací z Ministerstva
dopravy a spojù Øecka bohužel musím opravit mnou
døíve vydanou informaci o používání pásma 6 m v SV
na základì dohody CEPT. 

Aèkoliv v nové platné vyhlášce není zmínìn zákaz
používání tohoto pásma cizinci, jiné naøízení pocháze-
jící z armádních kruhù cizincùm ZAKAZUJE používat
pásmo 6 m vzhledem k tomu, že se jedná o sdílené
pásmo s armádou a amatérská služba není v tomto
pásmu primární.

Olda OK1YM, ex SV/OK1YM a J41YM

Oprava 
V minulém èísle jsme uvedli chybný e-mail Jiøího
Peèka, OK2QX. Omlouváme se a uvádíme správný: 
j.pecek@micronic.cz.



se koná v nedìli 12. øíjna 2003 od 8:00 do 12:00 hod. ve
velkém sále pivovaru Pøerov. Pro prodejce bude sál
otevøen od 7:30 hod.

Po dohodì s Èeským radioklubem bude na setkání
zajištìna mimoøádná dodávka QSL lístkù - pro èleny ÈRK
nebo pro ty, co mají QSL službu u ÈRK zaplacenou.
Požadavky pøebírá do 10. záøí 2003 na KV a VKV
kroužcích a PR Bohouš Spáèil, OK2MBN.

Srdeènì všechny zveme.
Radioklub OK2KJU, Pøerov
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O manažerech
Vojtìch Krob, OK1DVK, qsl@crk.cz, QSL manažer

Je to obehrané téma. Mnohé z níže uvedených informací
byly již zveøejnìny. Mám v záznamu manažery, kteøí
zásadnì vyžadují IRC, „only direct“, pøípadnì skrytì nebo
veøejnì požadovaný poèet „green stamps“. Týká se to
hlavnì stanic AI6V, WZ8D, W8CNL, N0JT, 4S7EA,
K3IPK, W3HC, VK9NS a øady dalších.

Novì se dovídám, že Antonie F6FNU své byro uzavøel.
Naopak Adam SP5JTF sdìluje, že dìlá manažera sta-

nicím 3W7CW, XV2M, XU7AAS a YI9CW. Jeho syn sbírá
prošlé telefonní karty - zkuste využít místo IRCù.

Z VP2V (British Virgin Insel) se nám lístky vrátily -
ptejte se po manažerech.

Z Maroka nám pøišly zpìt dvì zásilky, pøestože jsme
zkoušeli adresy z oficiálního seznamu IARU.

Ozer TA2RC sdìluje, že TA2KI zøídil místní QSL bureau,
nebo� údajnì oficiální „outgoing“ bureau nepracuje. Pøesto
jsme obdrželi od TRAC zásilku 6. kvìtna, loni 2. èervence.
Neoficiálnì došly od TA2KI dva balíèky, jeden minulý rok,
jeden letos.

Z manažerù, od nichž jsme obdrželi bìhem roku QSL,
je tøeba jmenovat K8PYD, KU9C, FW5ZL, G3TFK,
CT1END, W3PP, OKDXA (pøevzal nyní QSL službu za
pátý distrikt USA), YL2GN, UN7C, obèas dojdou lístky i
od W3HNK.

Pøes upozornìní znaèná èást našich HAMù tyto informa-
ce ignoruje a marnì pak èeká odpovìï na své QSL-lístky.

Požadavky na úhradu práce a poštovného uvedených
manažerù jsou jistì oprávnìné, nemají-li dostatek spon-
zorù; výdaje by hradili z vlastních kapes. Stejná situace je
u expedic, pokud nenajdou movitého donátora. Charakter
našeho koníèka se postupem doby mìní a je stále ná-
kladnìjší a to pak pøináší i tyto nepøíjemné dùsledky.
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Zprávy z QSL služby
Prosíme všechny ètenáøe, aby tlumoèili svým známým
potøebu nahlásit na QSL službu vydané contestové
znaèky a to, na koho posílat QSL lístky. V poslední dobì
se objevilo v závodech mnoho nových znaèek a už zaèí-
nají pøicházet lístky. Prosíme pro upøesnìní nahlásit i
starší CALL.

Totéž platí i pro nové radioamatéry, posluchaèe,
popøípadì pro zmìnìné znaèky. Také se nám vracejí
nedoruèitelné zásilky, kdy amatér zmìní adresu a nesdìlí
novou. Staèí zavolat tlf na èíslo 266 722 253. Dìkujeme.

Za QSL službu Lenka, OK1-35943, a Lída, OK1VAY.

Silent Key 
Miroslav Vohralík

Radioklub OK1KHL Holice - CB sekce a
Automotoklub Holice oznamují smutnou zprávu, že
jejich øady navždy opustil v úterý 5. 8. 2003 ve vìku
51 let Miloslav Vohralík, organizátor CB aktivit a
vydavatel Výzvy na kanále.

Milan byl èlenem Radioklubu OK1KHL Holice od
vzniku CB sekce pøi radioklubu. Byl neúnavným orga-
nizátorem jarních CB setkání v Holicích na Kamenci a
propagátorem radioklubových aktivit. Jeho odchodem
ztrácí radioklub OK1KHL Holice velmi dobrého èlena.
Budeme na nìj stále jen v dobrém vzpomínat.

Radioklub OK1KHL Holice pøi AMK Holice

Josef Hartman, OK1AHN

2. 7. 2003 nás ve vìku 89 let opustil Josef Hartman,
OK1AHN, z Rychnova nad Knìžnou. S radio-
amatérstvím zaèínal zaèátkem ètyøicátých let a byl za-
kládajícím èlenem kolektivní stanice OK1KPP

v Rychnovì nad Knìžnou. Vìnoval se provozu na KV i
VKV pásmech, technice a v radioamatérských
kroužcích vychoval øadu mladých radioamatérù.
V posledních letech se vìnoval hlavnì provozu na
VKV na pøevadìèi OK0C. 30. èervna v 19.40 hod. za-
psal do svého deníku spojení s OK1XHV - spojení
jeho poslední.

S Josefem se rozlouèili rychnovští amatéøi 8. èer-
vence 2003.

Kdo jste ho znali, vìnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku.

Za rychnovské radioamatéry OK1DEU

Mirek Louèka, OK2PFI

S hlubokým zármutkem jsme obdrželi zprávu o úmrtí
èlena našeho radioklubu OK2KFU a kamaráda Mirka
Louèky OK2PFI ze Zastávky u Brna.

Zemøel náhle ve vìku 58 let dne 4. 9. 2003. Jeho
znaèka umlkla, ale vzpomínky na výborného kamará-
da a radioamatéra zùstanou. Kdo jste jej znali, vìnujte
mu prosím tichou vzpomínku.

Josef, OK2BZ

- Na radnici byla v pátek odpoledne starostou pøijata
24èlenná radioamatérská delegace, složená ze zá-
stupcù poøadatelù, Èeského radioklubu i zahra-
nièních hostù setkání. Pøijetí byl pøítomen i zástupce
krajského hejtmana Ing. Michal Rabas.

- Pøijely oficiální delegace poøadatelù radioama-
térských setkání v Tatrách na Slovensku, v Záhøebu
v Chorvatsku a z družebního radioklubu Lipsko.

- Mimoto pøijely skupiny i jednotlivci z Polska,
Slovenska, Rakouska, Bulharska a Nìmecka.

- Zaznamenali jsme nìkolik vzácných zahranièních
návštìvníkù, jako napø. VA3OK, VE3TV, VA3KO,
DK3SN, DL1YD, DL4FF, N4YF, PA7PYY, PA7TWO,
HB9LDU, OE1AOA. 

- Celkem bylo na setkání 3577 platících návštìvníkù,
neplatících (dìti a dùchodci) 492, dalších úèastníkù
(èestní hosté, poøadatelé, prodejci) pak asi 300.
Celková úèast byla tedy více než 4300 osob.

- V pátek veèer byl táborák v ATC hojnì navštíven. Ani
déš� neodradil návštìvníky, kterým hrála živá hudba,
bylo i opékání prasete a chlazené pivo.

- Také letos byl vydán k setkání SBORNÍK 2003, ten-
tokrát v ponìkud tenèím provedení za podstatnì nižší
cenu. Bylo opìt vydáno CD Ham Radio - tentokrát už
ètvrté v poøadí.

- Celé sobotní dopoledne patøilo pøedávání rùzných
diplomù, pohárù a medailí. Nejdøíve to bylo za KV
soutìže, pak za VKV aktivity a bìhem poledne za
rùzné soutìže v pásmech CB.

- Odpolední program ve velkém sále kulturního domu
patøil nejdøíve pøednášce s názvem Slunce, cykly,
vlny, lidé a pøedpovìdi o sluneèní erupèní aktivitì a
oèekávaných podmínkách od Franty OK1HH.

- Dále následovala prezentace expedice a závodního
provozu v CQWW Contestu na Borneu z listopadu
2002.

Holice 2003 - ohlédnutí
Nìkolik zajímavostí z prùbìhu 14. mezinárodního setkání radioamatérù

Sveta Majce, OK1VEY, klub@ok1khl.cz

UPOZORNÌNÍ !
Nová èlenská èísla

Vážení pøátelé, možná jste si povšimli, že poèínaje tímto
èíslem Radioamatéra se na adresním štítku objevilo
pøed Vaším jménem nìkolik èíslic. Jedná se o Vaše
nové evidenèní èíslo èlena, které si, prosím, dobøe
zapamatujte nebo zapište, nebo� bude mimo jiné letos
poprvé užíváno jako variabilní symbol pro platbu èlen-
ského pøíspìvku. Vìøíme, že tato zmìna Vám usnadní
jeho platbu a nám následnou identifikaci. 

Petr Èepelák, OK1CMU
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Blahopøání OK2GE
80 rokù života se dožívá dne 25. záøí 2003 Vlastimil
OK2GE. Mnoho elánu do dalšího vysílání mu pøejí
pøátelé ranního meteokroužku na 3749 kHz. Zde se
OK2GE každý den hlásí a zahajuje tak své „ranní
vysílání a poslouchá“. 

Posluchaè Franta a OK2BJJ, OK2BFI, OK2PJJ, OK2BQX,
OK2DMQ, OK2BAQ, OK1UHQ, OK1AIL, OK1POY, OK1AGW,

OK2MBN, OK2BMB, OK2BL a OK2JOW, ze Slovenska
OM3CKC, ze Švédska SM4EWP a z Nìmecka DH4RAE

Klubové zprávy



- A poslední akcí ve velkém sále kulturního domu byla
prezentace expedice  ST0RY - Súdán 2003. Velmi
známí nìmeètí radioamatéøi Dietmar DL3DXX a Falk
DK7YY pøiblížili úèastníkùm, jak to dnes vypadá
s radioamatérskou èinností v této nám málo známé
konèinì svìta.

- Na travnaté ploše vlevo od kulturního domu mohli
zájemci mimo jiné shlédnout ukázku radio-
amatérského provozu v podání juniorských operátorù
stanice OK1KHQ z Chocnì pod vedením Jardy
OK1DUO

- V sokolovnì byla opìt v provozu klubová vysílací
stanice s pøíležitostným volacím znakem OK5H.

- Velkému zájmu se v klubovnách kulturního domu
opìt tìšila výstava historických zaøízení ze zaèátkù
radioamatérské èinnosti a dále výstava odznakù
s radioamatérskou tématikou od Zdeòka HB9LDU.

- V minulých letech byl pro rodinné pøíslušníky
zajiš�ován zájezd. Letos mohli v rámci doplòkového
programu navštívit velký cirkus Berousek na stadionu
v tìsné blízkosti areálu setkání.

- Na bleším trhu v sokolovnì bylo za oba dva dny
obsazeno celkem 98 stolù.

- Parkovací plochy kolem kulturního domu byly využity
na bleší trh z aut a pod pøístøešky. Za oba dna bylo
obsazeno celkem 389 parkovacích míst.

- Organizaèní zajištìní setkání pøipravovalo pìtièlenné
øeditelství, vlastní realizaci akce pak zajiš�ovalo pøes
50 èlenù radioklubu i dalších brigádníkù.

- Výstavní a prodejní stánky se letos pøemístily do
nevyužitého sousedního prùmyslového objektu.
Pøestože pøístup do tohoto objektu byl na první
pohled klikatý, stánky byly hojnì navštìvovány.

- Opìt témìø 500 úèastníkù setkání pøespalo pøedevším
z pátku na sobotu jak v autokempinku, tak ve stu-
dentských domovech a okolních motorestech.
Ukázalo se však, že bylo mnoho tìch, kteøí se neumìjí
(nebo nechtìjí umìt) ve slušném ubytovacím zaøízení
chovat. Poøadatelé pak museli uhradit spoustu
napáchaných škod. To bude zøejmì dùvod, proè poøa-
datelé nebudou na pøíští rok zajiš�ovat ubytování.
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Mimochodem, tento èlánek není konstrukèním návodem.
Pokud se rozhodnete, že zaènete stavìt a s tìmito anté-
nami experimentovat, mám pro vás dva návrhy:

První: sežeòte si veškerou dostupnou literaturu,
pojednávající o této problematice. CQ Communications
vydalo tøi tituly: Lew McCoy on Antennas, napsal Lew
McCOy, W1ICP, The W6SAI HF Antenna Handbook,
napsal Bill Orr, W6SAI, a The Quad Antenna, kterou na-
psal Bob Haviland, W4MB. Mimoto ARRL vydala nìko-
lik knih o anténách, vèetnì ARRL Antenna Handbook,
kde je mnoho odkazù i velmi dobrých konstrukèních
návodù. Nìkteré z nich se velmi dobøe ètou a byly
vydány už po nìkolikáté. Existuje také velmi dobrý
Practical Antenna Handbook, který napsal Joe Carr,
K4IPV (Tab Books). (Pozn. pøekl.: U nás je nejznámìjší
knihou Antennenbuch, kterou napsal Karl Rothammel,
DM2ABK.)

Druhý návrh: existuje mnoho poèítaèových programù,
které modelují antény a jsou výhodné pro stanovení
zisku a smìrového diagramu. Tyto programy jsou mimo
rámec mého zájmu, takže by bylo ode mne pošetilé dávat
nìjaká doporuèení. Najdìte si nìkterého amatéra, který
už tyto programy použil, a položte mu pár otázek.
Nauèíte-li se používat nìkterý modelovací program,
ušetøí vám to hodiny a hodiny èasu promarnìného špl-
háním po stožáru a nastavováním antény. Informace o
tìchto programech najdete napø. v inzerci v èasopisu CQ
i v jiných amatérských publikacích.

Antény pro mì vždy pøedstavovaly v mnoha smìrech
magická zaøízení: Nikdy si nejste jisti, že skuteènì chodí
a nikdo opravdu nemá dùkazy pro to, proè chodí.
Mimoto je záhadou, odkud pøišly. Nìkteøí øíkají, že
„oktagonální transderivaèní sentoidní“ anténu vyvinul
jakýsi lodní radiooperátor, vyvržený na opuštìném

ostrovì blízko afrických bøehù bìhem druhé svìtové
války. Jiní však stoprocentnì vìdí, že tajný projekt byl
pøedán pradìdeèkovi pøítele jeho pøítele od návštìvníkù
z UFO. Zcela zaruèenì!

U antén Yagi a quad však víme, kdo je vyvinul a kdy.
Víme také velmi dobøe, proè a jak fungují. Nìco takového
je v historii antén mimoøádný fakt, vìøte mi!

Yagi

Anténa Yagi se skládá z buzeného prvku (v podstatì
rezonanèního dipólu) a jednoho nebo více parazitních
prvkù. Od dob Marconiho znají radiotechnici vliv para-
zitních prvkù na vyzaøovací diagram rezonanèní antény.
V roce 1926 však dva vìdeètí pracovníci tokijské univer-
sity, Dr. Yagi a Dr. Uda, navrhli, postavili a vyzkoušeli
rùzné smìrové antény pøidáním parazitních prvkù
k dipólu. Je-li parazitní prvek delší než prvek buzený,
nazývá se reflektor. Reflektor si pøedstavte jako zrcadlo,
které odráží signál, smìøující pùvodnì zpìt, smìrem
dopøedu. Pøi vhodné vzdálenosti se odražený signál
pøiète k signálu buzeného prvku, takže anténa vykazuje
vìtší zisk v opaèném smìru, než je umístìn reflektor.

Je-li je parazitní prvek kratší než prvek buzený, nazývá
se direktor. Signál direktoru se pøièítá k signálu
buzeného prvku zhruba ve stejném rozsahu jako v pøí-
padì kombinace reflektor-buzený prvek, výsledný signál
je ale zesílen ve smìru od direktoru dopøedu.

Pánové Yagi a Uda dále zjistili, že zisk antény
s takovým uspoøádáním je možné dále zvýšit, umístíme-
li k buzenému prvku na stejné ráhno reflektor i direktor
souèasnì. Délka reflektoru i direktoru se liší od délky
buzenému prvku pouze o nìkolik procent.

Pro smìrová spojení i pro rozhlasové vysílání se do
roku 1928 komerèní zájmy soustøeïovaly na experimen-

tování s anténami Yagi (ubohý pane Udo - být druhý ve
dvojici èasto znamená, že na vás obyèejná populace
zapomene a vzpomínají jen historici). V roce 1935 vyšel
v QST èlánek, který napsal dnes již mrtvý M. P. Mimms
(tehdy W5BDB), v nìmž popisoval dvouprvkovou anténu
Yagi pro 20 metrù s velkým odstupem prvkù. Nazval ji
„støíkaèka signálu“. Èlánek upoutal pozornost amatérù
po celých Spojených Státech. Hliníkové trubky se tehdy
tìžko shánìly - aby se snížily náklady, používaly se tedy
jen pro oba prvky a zbytek byl ze døeva, což bylo na
dnešní pomìry dost tìžkopádné. Ale chodilo to a bylo
možné s tím otáèet. Dny rombických antén, které tehdy
kralovaly, byly seèteny.

Komerèní dvouelementové provedení je ještì dnes
stále k dostání, zvláštì pro 40 metrù. Další experimen-
tování ukázalo, že zmenšením vzdálenosti mezi buzeným
prvkem a reflektorem se opravdu zvyšuje zisk. Hliníkové
trubky se staly bìžným zbožím, takže nikdo nepoužívá na

Antény Yagi a Quad  
struèný pøehled

Peter O’Dell, WB2D, podle CQ 8/2000 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Antény Yagi a quad pøedstavují typické koncepce smìrových antén a v amatérských kruzích se
diskutuje, která z nich je lepší. S anténami Yagi i s quady pro krátké vlny amatéøi experimen-
tují již nìkolik desítek let a diskuse o jejich vlastnostech mají èasto spíše emocionální než
technickou nebo vìdeckou úroveò. Oba typy antén, pokud jsou postaveny správnì, pracují
velmi dobøe, ale každý z nich má své pøednosti i nedostatky. Obì tyto antény jsem bìhem let
používal a byl jsem s nimi velmi spokojen. Takže místo toho, abych se pokoušel vás
pøesvìdèit o tom, že jedna z nich je lepší než druhá, chci vám jen nabídnout struèný pøehled. Jednoduchá tøíprvková jednopásmová anténa Yagi

Nejprodávanìjší tøípásmová Yagi pro 10, 15 a 20 metrù - A3 World
Ranger firmy Cushcraft.
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podpìrnou konstrukci prvkù døevo. Jednou jsem ale
vidìl Yagi pro 80 metrù, kde bylo ráhno sestaveno ze
stožárových dílù (Rohn 25). Jednalo se však o soutìžní
stanici, kategorie s velkým výkonem, takže pro normál-
ního amatéra žijícího ve mìstì s pozemkem o velikosti
poštovní známky to mùže být jen fantazie.

Po druhé svìtové válce zájem o smìrovky pro KV
prudce stoupl. Z ohromné váleèné techniky se stalo
výprodejní zboží a hnací síla k rozšíøení amatérského
vysílání po celém svìtì. Z výprodejních motorù typu
„prop pitch“ bylo možno snadno udìlat rotátory. Yagi
antény se stavìly pøedevším pro 10, 15 a 20 metrù. Bylo
to krátce pøed tím, než „všichni“ zaèali experimentovat
s vícepásmovými Yagi anténami.

Jedním z nejvíce používaných øešení bylo a je dodnes
pøidání trapù do všech prvkù. To ovšem pøedstavuje
urèitý kompromis: ideální odstup mezi prvky je závislý
na délce vlny, takže vzdálenost, pøi které je nejvìtší zisk
na 20 metrech, znamená horší výsledky na 15 a 10
metrech. Mimoto jsou ještì ovlivnìny další vlastnosti
antény, jako jsou pøedozadní pomìr a širokopásmovost.
Je rovnìž možno pøidat více prvkù. Kdo chce na nì-
kterém pásmu používat víc než tøi prvky, pøidává víc
direktorù než reflektorù.

Exploze komerènì vyvíjených a vyrábìných antén se
projevovala na konci padesátých, šedesátých a na
zaèátku sedmdesátých let. Øekl bych, že typickou
amatérskou smìrovkou v tomto období byla tøíprvková,
tøípásmová anténa (pro 10, 15 a 20 metrù), ale byly
k dostání i tøípásmové smìrovky se šesti i více prvky.

Stanice, zamìøené na závodìní a DX provoz, volily
vždy jednopásmové antény. Ideální stav by byl takový,
kdyby pro každé pásmo existoval jeden stožár a
jednopásmová anténu. Tam, kde je prostor pro stavbu
stožárù omezený, je oblíbeným uspoøádáním tvar
pøipomínající vánoèního stromek, kdy jsou antény
umístìny na stožáru jedna nad druhou. Z konstrukèních
dùvodù je nejvìtší anténa umístìna na stožáru nejníže -
odtud ta podobnost s vánoèním stromeèkem. O tomto
uspoøádání amatéøi obèas mluví jako o „stohování“
antén, to ale není technicky pøesné. Stohování antén zna-
mená, že na stožár umístíme nad sebe s urèitým fyzic-
kým a elektrickým odstupem dvì antény pro stejné
pásmo. Antény smìrují stejným smìrem a výsledný zisk
je v tom smìru pak v porovnání s jedinou anténou vìtší.

Na KV není èasto možné mít otoèný stožár, který by
byl dost vysoký pro montáž stohovaných antén. Jedním
øešením, které mùžete najít u závodních stanic, je pak
umístìní smìrovky v patøièné úrovni nad terénem na

boku stožáru. Taková smìrovka je pevnì natoèena do
smìru, ve kterém je možné udìlat nejvíce spojení. 

Takové uspoøádání mohou mít na pøíklad stanice
na východním pobøeží Spojených státù s anténou
pevnì nasmìrovanou na Evropu. Když je pásmo
otevøené na Evropu, otoèná anténa Yagi se tam na-
smìruje a dálkovì ovládaný spínaè propojí pevnou
anténu s otoènou anténou vhodnou délkou napá-
jecího vedení. Pro tento smìr pak takto vznikne sto-
hovaná soustava a závodní stanice pak má v Evropì
ještì silnìjší signál, než by mìla, pokud by pracovala
s každou anténou zvláš�. Když se podmínky na Evropu
zhorší, pevná anténa se odpojí a otoèná se použije pro
spojení s tou èástí svìta, kam je pásmo otevøeno.
(Další možnost pro ty, kteøí mají dostatek prostøedkù,
je otoèný stožár.)

Jaká je dnešní „typická“ anténa Yagi? Nejsem si
jistý, zda lze takový pojem odpovìdnì definovat. Pøed
pøíchodem WARC pásem v osmdesátých letech to
byla nejpravdìpodobnìji ta tøípásmová tøíprvková
Yagi smìrovka, o které už byla øeè. Tyto tøípásmové
antény byly ladìny buï pro SSB nebo CW èást
každého pásma.

Po uvolnìní tøí nových WARC pásem pro amatéry -
30, 17 a 12 m - museli výrobci antén usednout znovu ke
kreslícím prknùm, protože poèet pásem, které by mìly
být v ideálním pøípadì zahrnuty do návrhu, byl najednou
dvakrát vìtší. Mimoto se znovu objevil zájem postavit
antény širokopásmovìjší, aby se pokryla jak CW, tak i
SSB èást pásem.

Poèítaèovì vytvoøený návrh umožnil nové generaci
konstruktérù navrhnout a výrobcùm dodat na trh takové
antény, o kterých by ještì jejich otcové pøísahali, že je
nemožné je realizovat. Rùzní návrháøi použili rùzné pøí-
stupy: Nìkteøí vypustili trapy a experimentovali s lineární
zátìží. Jiní zjistili, že širokopásmovost je možné zvýšit
použitím dvou buzených prvkù, napájených log-period-
ickým zpùsobem. A vývoj pokraèuje.

Pokud uvažujete o koupi víceprvkové vícepásmové KV
antény, zjistìte si dobøe, kolik prvkù je na kterém pásmu
aktivních. Anténa mùže mít celkem tøeba 15 prvkù, ale
pouze tøi nebo ètyøi z nich jsou na daném pásmu aktivní.
Tady je opìt nejdùležitìjší zisk na každém pásmu.

Quad

Historie quadu je dùkazem vynalézavosti amatérù a snad
i božské inspirace. V roce 1939 odjela do Quita, hlavního
mìsta Equadoru, skupina technikù, aby postavili
misionáøskou radiostanici HCJB, která by pracovala v

pásmu 25 metrù. Nejen, že je Quito
v tropech, ale leží také asi 3000
metrù nad moøem. Pro stanici byla
vyvinuta a postavena ètyøprvková
smìrovka Yagi. Bohužel, kombi-
nace velkého výkonu, vlhkosti
v džungli a velké nadmoøské výšky
zpùsobila nìco neoèekávaného:
koronární výboj, který staèil na to,
aby se roztavily konce hliníkových
prvkù antény. Clarence Moore,
W9LZX, jeden z technikù, navrhl
doèasné øešení: upevnit na konce
prvkù hliníkové plováky ze
záchodových splachovadel, aby se
zmenšila lokální intenzita pole a tím
i korona; bylo ale jasné, že anténu
bude tøeba navrhnout znovu.

Moore v roce 1942 odjel s haldou technické literatu-
ry na dovolenou. Na samotì zaèal uvažovat o skládaném
dipólu. Co by se stalo, kdyby se skládaný dipól rozvinul
do ètyøúhelníku? Vrátil se do Quita a rychle zkonstruoval
smyèkovou anténu s parazitními prvky. Tak pøišel na svìt
quad. Všichni byli spokojeni, že korona, která od
poèátku nièila Yagi antény, úplnì zmizela.

Druhý quad postavil Moore pro svou stanici HC1JB
pro práci v pásmu 20 m. Jeho vynikající signály vyvolaly
mnoho žádostí ostatních stanic o popis antény. Quady se
brzy rozšíøily po celém svìtì. Moore se pozdìji vrátil do
USA a na anténu cubical quad mu byl udìlen patent.

Quady mají zisk a pøedozadní pomìr shodné nebo i
pøíznivìjší než Yagi stejných rozmìrù a poètu prvkù.
Vícepásmový quad se postaví jednoduše tak, že se prvky
vyšších pásem vloží dovnitø konstrukce již existujícího
prvku - nebo pro nižší pásmo vnì kolem existujícího
prvku. Není tøeba se zabývat trapy. Problémy s prostorem
zabraným anténou však zùstávají stejné jako u Yagi.
Nìkteøí konstruktéøi quadù to øešili naklonìním rozpìrek
(nevodivých nosníkù, které podpírají napnuté drátové
prvky) podél ráhna. Vhodným úhlem je možné dosáh-
nout lepšího prostorového kompromisu.

Jednou z nejvìtších nevýhod quadù v porovnání
s anténami Yagi je jejich vìtší náchylnost k poškození
v dùsledku vlivù poèasí, zvláš� v oblastech s množstvím
ledu a snìhu. Také stohování antén quad témìø nepøi-
padá v úvahu. Každé pásmo vyžaduje mimoto samostat-
ný napájecí kabel nebo dálkové pøepínání napájeèe k jed-
notlivým anténám. Quady se navíc nìkdy sousedùm
nelíbí tolik, jako Yagi. Výhodou quadu je možná
jednodušší konstrukce než u Yagi, hlavnì pøi vícepás-
movém provedení. Komerènì je nabízeno nìkolik tìchto
produktù za rozumné ceny. A když pro vás není nìkteré
z pásem zajímavé, z celé konstrukce jeho prvky prostì
vypustíte, aniž by došlo k nìjakému rozladìní antény
apod.

V osmdesátých letech mìl jeden mùj pøítel tøípás-
mového quada, postaveného podle ARRL Handbook. Já
jsem mìl pìtiprvkovou anténu na 10 metrù. Dìlali jsme
na deseti metrech spojení, když ostatní pøísahali, že je
pásmo mrtvé. Budu na to myslet, až pojedu na další
amatérské setkání a podívám se po Handbooku z konce
sedmdesátých let.

<3537>üJednoduchá tøíprvková anténa cubical quad

Dvouelementová tøípásmová anténa quad Cubex MKII
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Elektrony a fotonové vlny
Všechny normální atomy s výjimkou vodíku obsahují urèitý poèet
elektronù - od 2 do 92, obíhajících jejich jádra po drahách, kterým
odpovídá rùzná energetická úroveò. Tyto hladiny si mùžeme pøed-
stavit jako dráhy rùzných planet kolem Slunce, s tím rozdílem, že
každá taková dráha, orbita, mùže - na rozdíl od drah planet ve
sluneèní soustavì - obsahovat víc než jednu „planetu“ - tedy elek-
tron - a že rùzné „planety“ - elektrony - mohou rychle pøecházet
z jedné orbity na jinou.

Pùsobí-li na atom nìjaká vnìjší energie, napø. teplo, mùže zpù-
sobit, že elektron pøejde na okamžik na vyšší hladinu; když se pak
vrací zpìt na hladinu pùvodní (obr. 3), vyzáøí stejné množství
energie, které pøedtím získal, ale ve formì elektromagnetické vlny.
Tato vlna nesoucí vyzáøenou energii se nazývá foton a mùžeme si
ji pøedstavit také jako urèitý „balík“, paket, jistou dávku energie.
Fotonové vlny se šíøí do okolí spojitì s tím, jak oscilují hodnoty
intenzit odpovídajícího magnetického (sever-jih, N/S) a elektrické-
ho (+/-) pole, tedy jinými slovy - jak se periodicky mìní, kmitají
s kmitoètem (frekvencí), která závisí na množství energie uvolnìné
elektronem pøi jeho návratu z vyšší hladiny na pùvodní hladinu
nižší. Když je øeè o magnetické složce tohoto vlnìní, pøedpokládá
se, že je vždy souèasnì pøítomna i složka elektrická a naopak. Tyto

dvì vlny jsou vždy fázovì posunuty o 90 stupòù (když velikost
jedné intenzity v daném okamžiku dosahuje maxima, druhá je
v nule).

Kmitoèet, frekvence, je definován jako poèet zmìn nìjaké
velièiny (poèet cyklù, kmitù, vibrací, støídání kladného a
záporného, severního a jižního, nahoru a dolù nebo dozadu a
dopøedu) za jednu sekundu. Jednotkou kmitoètu je jeden cykl za
sekundu - jeden Hertz (Hz). Fotonové energetické vlny se
mohou z urèitých aspektù jevit jako kvanta, urèité èástice energie.
Pro jednoduchost se ale budeme na fotony v tomto textu dívat jako
na vlny energie, šíøící se smìrem od zdroje. Velmi dobøe se pøed-
stavì objektu vyzaøujícího fotony všech možných kmitoètù blíží
Slunce.

Abychom o fotonech zjistili více, zaèneme u našich oèí. Uvnitø
našeho oka je sítnice. Na jejím povrchu se vyskytují tøi rùzné typy
fotonových receptorù citlivých na rùzné barvy, které se nazývají
èípky. Jejich rozšíøený konec smìøuje dopøedu. Jakmile nìjaký
foton urèité barvy vycházející z pozorované osvìtlené scény projde
oèní èoèkou a dopadne na nìkterý ze zmínìných citlivých èípkù, je
energie fotonové vlny pøevedena na nervový signál, který pak po-
stupuje dál do mozku.

Elektøina je všude - 2
Bob Schrader, W6BNB, pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

V první èásti èlánku jsme si vysvìtlili, jak se projevují atomy a molekuly pøi vedení elektrického proudu, jak na sebe
vzájemnì elektricky pùsobí rùzné èástice a jak záporné elektrické náboje odpuzují jiné záporné náboje, ale pøitahu-
jí náboje kladné a naopak. Zjednodušenì jsme popsali nìkteré èástice vyskytující se v atomech nebo projevující se
v elektrických jevech. Øekli jsme si, že veškerá hmota se skládá z elektronù, + kvarkù, - kvarkù a neutrin. To nás
pak vedlo k objasòování dalších pojmù. Zjednodušenì jsme popsali, k èemu dochází z hlediska elektrických dìjù,
napájíme-li z baterie žárovku. Diskutovali jsme také, jak se liší pevné látky, kapaliny a plyny, èím se odlišuje hmota
a antihmota a jaký je rozdíl mezi statickými elektrickými (elektrostatickými) a magnetickými silami. Struènì jsme
také probrali nìkteré z èástic, z nichž jsou složena atomová jádra kteréhokoli atomu a vysvìtlili jsme, co znamená
pojem ionizace a co jsou èástice alfa a beta, s nimiž se setkáváme pøi popisu radioaktivity. Nakonec jsme popsali
lehké leptony, skupinu èástic zahrnujících elektrony a neutrina - èástice, které se ve vesmíru vyskytují nejèastìji.
To vše nás pak pøivádí k teorii elektrostatických - elektromagnetických vln, u kterých zavádíme pojem fotonù, které
tvoøí zcela bìžnou souèást našeho každodenního života.

Jamboree On The Air
Jan Havelka, OK1SZA, národní JOTA organizátor, dzavy@post.cz

Vážení pøátelé,
ve dnech 18.-19. 10. 2003 se bude konat již 46. roèník mezi-
národní skautské akce Jamboree On The Air (JOTA), které se
každoroènì zúèastòuje pøes pùl milionu skautù ze všech koutù
svìta. V principu se jedná o klasické jamboree, jehož úkolem je
spojovat skautky a skauty, národy a kultury, a umožnit vzájemnou
výmìnu skautských myšlenek, kulturních, místopisných a jiných
znalostí a poznatkù. Snahou je, aby se domluvil kdokoliv s kýmko-
liv, a to využitím svìtových jazykù, které se nejen mladí lidé
v dnešní dobì houfnì uèí. Jedná se tedy o akci zábavnì-vzdìlávací
s významem pro celý svìt. Nezávisle na rase, pohlaví, náboženství
a politické pøíslušnosti spojuje skauty a skautky po celém svìtì.

Jako prostøedek ke komunikaci zde slouží amatérské rádio.
A zde je to propojení s námi - radioamatéry. Tímto vás co nej-
srdeènìji žádám o pomoc pøi organizaci JOTA. V OK se nalézá
jen pár skautských radioklubù a o nìco málo více aktivních
radioskautù. Oddíly, které ve svých øadách žádného radioamatéra
nemají, pøicházejí o možnost zúèastnit se JOTA. Pokud proto víte
o nìjakém oddílu ve svém okolí a máte chu � rozšíøit poèet JOTA
stanic v OK, kontaktujte ho a domluvte se. Vzhledem k tomu, že
OK callbook je veøejnì dostupný, je také možné, že oddíl zkon -
taktuje vás.

Co se od vás tedy pøi JOTA oèekává? Nejprve se s oddílem
dohodnìte, kdy budete vysílat (JOTA probíhá od 18. 10. 00:01 do
19. 10. 2003 23:59 místního èasu). Nainstalujte anténu a stanici
u nich v klubovnì, v terénu, nebo je pozvìte do svého hamshacku.
Vysvìtlete jim základní pravidla práce na pásmu, udìlejte pár
ukázkových spojení a nechte je vysílat pod vaším dohledem a
znaèkou  + /J. Pro JOTA je snížena vìková hranice, což umožòuje
vysílat i tìm nejmenším. Vysílat mùžete všemi druhy provozu na
všech pásmech podle vaší tøídy. Všechna spojení se samozøejmì
zapisují do stanièního deníku, po skonèení JOTA se pouze vyplní
jednoduchý statistický formuláø a odešle NJO (to už je ale spíše
starost oddílu).

Jak vidíte, není to nic nároèného a odmìnou za vaše dvouden-
ní nepohodlí budou spokojení a rádiem okouzlení skauti a spous-
ta QSO se skauty z celého svìta (samozøejmì záleží na vašem
zaøízení).

A vás ostatní prosím o maximální trpìlivost s nezkušenými
operátory na pásmu bìhem JOTA.

Veškeré další informace vám rád poskytnu osobnì, popø. je
naleznete na http://www.scout.org/jota (anglicky) nebo
http://www.rosomaci.org/jota (èesky). Pøedem díky za pochopení
a spolupráci.

S pozdravem a 73!

Jan Havelka, OK1SZA, Platónova 20
143 00 Praha 12 - Modøany, tel. 241 766 486

<3516>ü

Soukromá
inzerce

Prodám PC sestavu, vhodnou pro
PAKET: Pentium 133-16/540 HDD +
Color monitor + klávesnice. Cena 1200
Kè. OK2JLG, 604 622 489.

Koupím elky GU33b, GU34b. Jaroslav
Holík, Vícenice 68, 676 02 Mor.
Budìjovice. tel. 724 084 381.

Prodám pøijímaè SSB/CW 3,5 a 14
MHz, sestavený a naladìný modul, PLL a
LCD displej. Popis viz www.emgola.cz
nebo Radioamatér è. 2/2000. Cena 1500
Kè. Info: OK2USM via PR,
m_smid@quick.cz.

Prodám dualband ruèku FT-50r. Je ve
vynikajícím stavu, osazena „lepší“
klavesnicí FTT-12 (CTCSS, TSQ, DCS,
DTMF, PAGE, ARTS, VOICE REC...)
s pøíslušenstvím - kožené orig. pouzdro,
battery case na 4x tužk. bat. Mikrofoní
redukce, redukce SMA-BNC, G/DL
manuál, programovací kabel k PC a soft -
ware ADMS... Cena 6700,-. Kontakt:
608964651 nebo ok1css@volny.cz.

Prodám TCVR HW 100, CW/SSB 3.5-
28 MHz, 100W, CW filtr 500 Hz +
náhradní sada elektronek + nový zdroj.
Dále prodám TCVR M160 - CW + dig.
stupnice + PA 100 W vèetnì náhradních
elektronek. Vše 100% funkèní. Cena
dohodou. Josef  Nikodem, OK1FJN,
Podmokly 71, 342 01 Sušice. Tel. 376
528 988, 603 727 546.

Koupím èasopisy Radioamatérský
zpravodaj r. 1991, Radiožurnál (sloven-
ský) 1993-97. Stanislav Vacek,
Støekovská 1344, 182 00  Praha 8.

Prodám ant. transmatch MFJ 969 -
1,8-50 MHz, 30-300 W PSV + WAT-
METR + 50  Ω zátìž, balun 4:1 + manuál
6500 Kè. Balun 1:1 50 Ω/3000 W - 350
Kè, ocel lano pozink prùm 4 mm, pozink
100 m á 10 Kè, RE 125 C párované á 200
Kè ICOM CP12 INPUT 12-16 V/output
12 V/2 A, mobilní držák pro IC706, 200
Kè. Jiøí Mates, Na Nábøeží 135, 736 01
Havíøov - Mìsto.

Prodám KV RX KENWOOD R-1000.
Rozsah 0-30 MHz LSB, USB, úzká a
široká AM. Atenuátor, napájení: AC 220
V, DC 13,8 V + konvertor 28/144 MHz.
(Pro info RX-u je v Radioamatérovi
1/2003 na stranì 9, obr. 6.) Cena: 6000
Kè. OK1FFA nebo OK1NFA tel.: 723 159
939, 607 243 310.

Koupím nový od prodejce nebo málo
používaný TRX FT 920 (za nový odmìna
v podobì inkurantu), nebo i jiný TRX FT
1000…, TS, IC, pøípadnì odprodám
nìco z inkurantù na dotaz. Jaroslav
Kotora OK1JQP, Námìstí 36, 335 61
Spálené Poøíèí, tel.: 371 522 203, 9-16
hod., 371 594 480 po 19 hod., mobil 736
154 508.

Koupím ext. repro KENWOOD SP-
230 (pro TS-830S/530SP). Cenu pøedem
respektuji. Tel.: 603 979 479 nebo veèer
241 732 468.
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Vlnová délka versus kmitoèet

Jev vlnìní projevující se u nìjaké fyzikální velièiny
mùžeme popsat buï kmitoètem nebo vlnovou délkou.
(Vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí vlna ve vakuu
nebo v nìjakém prostøedí po dobu èasového úseku,
bìhem nìhož probìhne jeden cykl). Vlnová délka mùže
sloužit jako jiný zpùsob vyjádøení kmitoètu nìjaké
velièiny. Èím vìtší je kmitoèet, tím kratší je vlnová délka.
Èípky, buòky v našem oku citlivé na barevné svìtlo,
reagují na fotonové vlny elektromagnetického záøení
s kmitoètem cca 400 000 000 000 000 Hz, tedy 400 THz;
vyvolají elektrochemický signál, který je v našem mozku
registrován jako èervená barva. Uvedený kmitoèet
mùžeme vyjádøit také pomocí vlnové délky - cca 740 mi-
liardtin metru = 740 nm. Hodnotu kmitoètu pøepoèítáme
na odpovídající hodnotu vlnové délky podle vzorce

λ [nm] = 300 000 / f [THz].
V základních jednotkách lze tento vzorek vyjádøit tak,

že vlnová délka λ (v metrech) je rovna rychlosti svìtla c
(v metrech za sekundu) dìlené kmitoètem f (v Hertzech),
tedy λ = c / f . V dalším textu budeme pro pøehlednost
používat jen pojem kmitoèet, i když pøi popisu svìtelných
jevù se obvykle používá pojem vlnové délky. (Dùvod,
proè vìdci stále používají pro popis svìtelných jevù, kdy
se jedná o kmitoèty vìtší než 300 GHz, pojem vlnové
délky, není jasný; dávno ve 30. letech minulého století
bylo dohodnuto, že rádiové vlny budou popisovány kmi-
toètem, u nìhož - na rozdíl od vlnové délky - existuje
pevný výchozí bod - nula. Vlnové délce 600 m odpovídá
kmitoèet 500 kHz.)

Elektromagnetická vlna o kmitoètu 400 THz poskytuje
prostøednictvím našeho oka vjem èervené barvy. Èípky
citlivé na kmitoèet 500 THz produkují signál, který
vnímáme jako zelenou barvu, èípky citlivé na 645 THz
vysílají do mozku signál barvy modré. Kmitoèet cca 800
THz vnímáme jako barvu fialovou. Duha vzniká v dùsled-
ku odrazu sluneèních fotonù všech kmitoètù na vnitøním
povrchu deš�ových kapek, kde se odrážejí optické vlny
s kmitoètem odpovídajícím èervené, oranžové, žluté,
zelené, modré a fialové barvì - ale i další vlny s vìtšími
nebo nižšími kmitoèty, které náš zrak neumí detekovat.

Fotony pøedstavují šíøící se vlnu; èím vìtší vzdálenost
urazí od zdroje, než dopadnou do našeho oka, tím menší
výkon náš „detekèní orgán“ pøijme - pak vnímáme menší
intenzitu svìtla.

Fyzikální základy vidìní

Na sítnici existují kromì èípkù citlivých na barvu i další
receptory, tyèinky, které jsou citlivé pouze na jas nebo
na poèet fotonù, které na nì dopadají (jako elektromag-
netická vlna). K aktivaci tyèinky staèí jen jeden foton,
kdežto k aktivaci èípku je jich zapotøebí více. Na sítnici

existuje cca 18krát víc tyèinek než èípkù. Tyèinky jsou
v porovnání s èípky nejen citlivìjší na dopadající fotony,
ale nervový signál od nich prochází do mozku rychleji
oproti slabšímu signálu z èípkù. Vidìní v noci nám
zajiš�uje signál produkovaný tyèinkami, i když pøedmìt
vyzaøuje nebo odráží fotony jedné nebo i nìkolika barev.
Signály z èípkù i z tyèinek jsou pøevádìny ganglii a
bipolárními buòkami na elektrochemické signály, které
dále procházejí zrakovými nervy; ty se spojují v malé
oblasti na zadní stìnì oka do provazce optického nervu,
vedoucího pak do mozku.

Žádní dva lidé nemají na sítnici shodný poèet èípkù
citlivých na barvy nebo tyèinek a nemají je ani shodnì
uspoøádány, zejména v nejcitlivìjší malé oblasti sítnice,
nazývané žlutá skvrna. Pravdìpodobnì také velmi
málo lidí vnímá objekty ve zcela pøesnì shodném
barevném podání.

Jsou-li èípky citlivé na èervenou, zelenou a modrou
barvu vhodnì stimulovány, je výsledným vjemem barva
bílá. Televizní stanice vysílají pouze signály odpovída-
jící èervené (R), zelené (G) a modré (B) barvì ve vhodné
kombinaci jejich intenzit, aby poskytly barvu bílou, dále
nejrùznìjší barvy vnímané okem a nakonec èernou - to
v pøípadì, kdy nejsou vysílány žádné fotony odpovídající
R, G nebo B signálùm. V TV pøijímaèi se posunuje mo-
dulovaný, svou intenzitu mìnící, velmi tenký svazek
elektronù, a dopadá na jednotlivá místa vnitøní èelní
stìny obrazovky, kde jsou v urèitém geometrickém uspo-
øádání naneseny tøi speciální fosfory, schopné emitovat
R, G a B fotony (ale tøeba také fotony rentgenova záøení).
Tyto fotony pak vycházejí z obrazovky a po dopadu do
oka vyvolávají optický vjem. Aby se omezilo vyzaøování
fotonù rentgenova záøení, pøidává se do skla obrazovek
olovo a vycházející rentgenovo záøení má pak tak malou
intenzitu, že televizor lze považovat za bezpeèný.

Barvoslepým lidem chybìjí funkèní èípky citlivé na R,
G nebo B fotony nebo na nìkterou jejich kombinaci.
(Èípky oèní sítnice nejsou ve skuteènosti citlivé pøesnì
na kmitoèty odpovídající barvám R, G a B, ale základní
struèný popis odpovídá skuteènosti).

Pokud nìjaký pøedmìt pohlcuje fotony všech viditel-
ných kmitoètù a nevyzaøuje žádné, jeví se nám jako
èerný. Když odráží fotony odpovídající všem viditelným
barvám, jeví se nám jako bílý - jasný. Odráží-li fotony
všech kmitoètù, ale s malou intenzitou (tedy odráží-li
fotonù R, G i B jen málo), jeví se nám jako šedivý. Z uve-
dených úvah je jasné, proè bílou, šedivou a èernou
nepovažujeme za barvy.

Fotony jiného záøení než viditelného svìtla

Fotony o kmitoètu menším, než na který jsou citlivé èípky
v našem oku, nazýváme fotony infraèerveného záøení

- jejich kmitoèet je menší, než kmitoèet záøení èervené
barvy, tedy menší než 400 THz. Moderní elektronické
digitální signály vedené velmi tenkými optickými
vlákny z køemenného skla jsou èasto neseny infraèer-
venými fotony, i když k tomu lze využít i fotony jiných
kmitoètù. Výkon pøenášený tímto zpùsobem bývá vìtši-
nou v rozmezí miliwattù nebo mikrowattù. Optimální
kmitoèet, pøi nìmž je pøenos optickým vláknem nejlepší,
je urèen chemickým složením skla, z nìhož je zhotoveno
vlákno. Napø. existence molekul vody v materiálu optic-
kého vlákna zpùsobuje silný útlum pøenosu fotonù
s kmitoètem kolem 215 THz.

Zmínìné jevy jsou zahrnovány do oblasti nazývané
kvantová optika . Zde se setkáváme i s lasery.
Laserový paprsek pøedstavuje úzký, silnì smìrovaný
proud fotonù jediného kmitoètu, obvykle ve viditelné
oblasti spektra nebo na nìjakém kmitoètu blízkém. Èelo
vlny laserového svazku je rovinné, u vlny nedochází
k žádné disperzi. Lasery mohou generovat výkony, které
leží mezi mikrowatty a kilowatty.

Elektrická odporová topná tìlesa pøevádìjí energii
uspoøádaného proudu elektronù do záøení ohromného
množství fotonù. Nejvìtší èást energie fotonù vyzaøo-
vaných topnými tìlesy odpovídá kmitoètùm neviditel-
ného záøení v blízké infraèervené oblasti. Fotony
elektromagnetických vln mohou také zpùsobit vznik
fononù, mechanických kmitù atomù nebo molekul
v našich tkáních; pokud tyto fonony aktivují nervová
zakonèení pod povrchem naší kùže, vzniká vjem tepla.
Èervené svìtlo vydávané rozžhavenou spirálou elektrick-
ého topného tìlesa odpovídá fotonùm ponìkud vìtších
kmitoètù, než fotonùm blízké infraèervené oblasti. Okem
vnímáme tyto fotony jako èervené záøení, ale i zde, jsou-
li pøevedeny na fonony v naší kùži, je vnímáme také jako
teplo.

Pokud mají fotony kmitoèet ponìkud vìtší než
odpovídá viditelnému svìtlu (tedy nad cca 800 THz),
nazýváme odpovídající záøení ultrafialovým . Ještì
vìtším kmitoètùm odpovídá záøení X - rentgenové záøení,
gama záøení a nakonec kosmické záøení (obr. 4).

U fotonù platí dùležitý vztah: èím vìtší je jejich kmi-
toèet, tím více energie nesou. Bìžné denní dávky fotonù
viditelného a infraèerveného záøení mohou zahøát naši
kùži, ale normálnì ji nepoškozují. Ultrafialové, rentgen-
ové, gama a kosmické záøení je škodlivé. I intenzivní tok
fotonù modrého nebo fialového záøení mùže poškodit
sítnici a žlutou skvrnu v našem oku. Èervené nebo
oranžové sluneèní brýle pùsobí jako dolnopropustný filtr
a umožòují prùchod pouze viditelného záøení s menšími
kmitoèty.

Na horním konci elektromagnetického spektra (pokud
dnes známe) jsou tzv. kosmické paprsky. Vznikají ve ves-
míru pravdìpodobnì jako dùsledek výbuchù supernov,
které vyvrhují do prostotu vodík, hélium a další atomová
jádra a èástice alfa. Protože tyto èástice jsou kladnì
nabité, jsou pøi své cestì vychylovány rùznými magne-
tickými poli. Dopadnou-li do zemské atmosféry, vyvolá-
vají vznik ionizovaných vrstev v horní atmosféøe a mohou
zpùsobit produkci fotonù s velkým kmitoètem, tedy
s extrémnì vysokou energií.

Postupujeme-li opaèným smìrem od blízké pøes
støední po dalekou infraèervenou oblast, pak èím je kmi-
toèet fotonù menší, tím menší mají tyto fotony efekt na
živé organizmy i na naše tìlo. Avšak i v oblasti mikrovln
nebo v daleké infraèervené oblasti - øeknìme od 300
MHz výše - mùže být výkon nìkolik wattù škodlivý.
Naprosto jasným pøípadem je napø. prostor uvnitø

Obr. 3. Energie
z vnìjšího zdroje mùže
vymrštit elektron na
vyšší energetickou
hladinu. Když pak elek-
tron pøeskakuje zpìt na
hladinu pùvodní, vyza-
øuje opìt energii ve
formì fotonu.
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mikrovlnné trouby. Nejlepším místem k pobytu také
rozhodnì není prostor pøed parabolickými anténními
reflektory. Zaøízení pro vysokofrekvenèní diatermii, což
jsou prakticky vysílaèe s výkonem nastavitelným až do
cca 200 W, pracují v rozsahu kmitoètù 17-30 MHz a
používají se v medicínì k prohøívání tkání uvnitø tìla; pøi
nevhodném nastavení výkonu mohou mít rovnìž
škodlivé úèinky.

O rádiových vlnách z antény vìtšinou neuvažujeme
jako o proudu fotonù, ale je zøejmé, že tyto vlny jsou opìt
jen fotony s pomìrnì nízkým kmitoètem, generované vf
proudem - støídavým tokem elektronù v anténním vodièi.

Lze jednoduše vypoèítat, že stowattová žárovka vyza-
øuje za sekundu kolem 25 x 1019 (tedy 25 následováno
19 nulami) fotonù infraèerveného, viditelného a ultrafia-
lového záøení. Naše tìla jsou stále bombardována nes-
mírným množstvím fotonù, pøes den i v noci, kdy spíme
v teplém tmavém pokoji. To „v teplém pokoji“ znamená,
že fotony dlouhých vlnových délek, vyzaøované stìnami
místnosti, podlahou atd. jsou v naší kùži transformovány
na fonony, které vnímáme jako pocit tepla.

Je možné, že èinnost integrovaných obvodù a jiných
elektronických souèástek budoucnosti bude místo na
dìjích spojených s elektrony založena na interakcích
fotonù; rychlost èinnosti takových souèástek by pak
mohla být podstatnì vìtší než dnes.

Mnoho atomù a molekul mùže vykazovat jev fluores-
cence, tedy mohou vyzaøovat fotony, jsou-li vybuzeny
nìjakou energií, napø. svazkem letících elektronù.
Optickou fluorescenci pozorujeme, když letící elektrony
narážejí na atomy plynu nebo na molekuly látek nazý-
vaných fosfory uvnitø fluorescenèních lamp, neonových

trubic, v nìkterých LED diodách nebo v obrazovkách
v osciloskopech, TV pøijímaèích nebo monitorech poèí-
taèù. Aurora - polární záøe - je fluorescenèní záøení
atomù plynù v horní atmosféøe, vybuzených nárazy pro-
tonù, iontù a elektronù; ty jsou vyvrženy pøi sluneèní
erupci mnoho hodin pøedtím, než se jako složka tzv.
sluneèního vìtru dostanou až k Zemi.

Pokud je drát protékaný elektrickým proudem z látky,
jejíž atomy mají ve svých vnìjších elektronových drahách
po nìkolika elektronech, které se mohou uvolnit, je
taková látka dobrým vodièem elektrického proudu;
mají-li naopak málo vnìjších elektronù, které by se
mohly pøi pøiložení vnìjšího elektrického pole ve vodièi
pohybovat, budou prùchodu elektrického proudu spíše
bránit. Pak o takovém vodièi øíkáme, že má urèitý elek-
trický odpor. Látky, v nichž neexistují žádné volné elek-
trony, které by se pod vlivem vnìjšího elektrického pole
mohly pohybovat, se nazývají izolátory. Pøi dostateènì
velkém pøiloženém napìtí mùže ale i izolátor zaèít prud-
ce vést proud - dochází k prùboji.

V souvislosti s vytváøením rùzných funkèních vodi-
vých drah v integrovaných obvodech a elektronických
souèástkách, jejichž rozmìry se stále zmenšují, se kon-
struktéøi a výrobci snaží o vytvoøení vodivých drah nebo
mùstkù, které by mìly jako extrém tlouš�ku jen jedné
nebo dvou monoatomárních vrstev. Napø. pøi testování
zlata a olova jako materiálù pro vodivé monoatomární
vrstvy se ukazuje, že zlato, které jako objemový vodiè
vykazuje velmi dobrou elektrickou vodivost, má v jed-
noatomové vrstvì pomìrnì velký odpor; to je zpùsobeno
tím, že zlato má ve vnìjší elektronové dráze k dispozici
pro vedení proudu pouze jeden elektron. Olovo za stej-
ných podmínek vykazuje odpor menší, protože má
valenèní elektrony tøi, i když v objemovém stavu má
v porovnání se zlatem odpor cca osmkrát vìtší.
Maximální hodnota proudu, který by mohl protékat jed-
noatomovou vrstvou, aniž by došlo k její destrukci, je
øádovì jedna desetitisícina ampéry (to reprezentuje prù-
tok kolem 628 000 000 000 000 elektronù za sekundu),
což k zajištìní funkce moderních tranzistorù a inte-
grovaných obvodù postaèuje.

Zvláštnosti kvarkù

Vra�me se zpátky k elektronùm a k elementárním èás-
ticím. Dalším zjištìním moderní fyziky je tvrzení, že v ato-
mových jádrech existuje šest velmi dùležitých èástic,
nazývaných kvarky. Pøedstava kvarkù mùže pomoci pøi
popisu vzniku rùzných jaderných èástic. Kvarky lze se-
stavit do tøí párù, kterým lze pøiøadit i urèitý elektrický
náboj:
první skupina: up kvarky (+2/3) a down kvarky (-1/3)
druhá skupina: pùvabné (charm) kvarky (+2/3) a

podivné (strange) kvarky (-1/3)
tøetí skupina: horní (top) kvarky (+2/3) a spodní

(botom) kvarky (-1/3).
Jistì uznáte, že tyto názvy jsou zvláštní, to ale nebu-

deme nyní rozebírat. Tøi z uvedených kvarkù - Up, pù-
vabné a horní - (zkratkou „uct“ kvarky) mají necelistvý
náboj +2/3, takže skupina uct kvarkù má celkový náboj
+6/3, tedy +2. „dsb“ skupina kvarkù by mìla celkový
náboj -3/3, tedy -1 (žádný z tìchto kvarkù ale neobsahu-
je žádný elektron!).

Sdružíme-li všech šest kvarkù dohromady, budou mít
celkový náboj +1 a budou tvoøit deuteron, jádro tìžkého
vodíku H2.

V systematice kvarkù budou dva up a jeden down
kvark (uud) mít náboj +2/3 - 1/3 = +1 a budou tvoøit pro-

ton. Dva down a jeden up kvark (ddu) budou mít náboj
-1/3 - 1/3 + 2/3 = 0 a budou tvoøit neutron. Na tìchto
pøíkladech je vidìt, co jaderní fyzici myslí tvrzením, že
všechna hmota se skládá pouze z elektronù, up kvarkù,
down kvarkù a neutrin.

Z kvarkù mohou být složeny i další èástice jako hadrony,
baryony a bosony. Pokud by se podaøilo najít „Higgsùv“
boson, mohlo by to vyøešit otázku, proè se uhmoty proje-
vují gravitaèní pùsobení a jak vzniká gravitace.

Je zajímavé, že elektrony a protony mají neomezenou
dobu života, kdežto neutrony, jsou-li vyjmuty z atomo-
vého jádra, podléhají tzv. beta-rozpadu a s poloèasem
cca 15 minut se samovolnì rozpadají na proton, elektron
a antineutrino.

Zatímco kvark a nìjaký antikvark mohou být tìsnì
spojeny a vytváøet èástici zvanou mezon, spojíme-li
elektron a pozitron, tedy hmotu a antihmotu, budou
navzájem anihilovat a uvolní se fotony s extrémnì vel-
kou energií v rozsahu kmitoètù gama nebo kosmického
záøení. Tato idea pak vede k pøedstavì, že by se ve vhod-
né aparatuøe nechal interagovat vodík a antivodík. Tak by
se uvolnila energie dost velká k tomu, aby mohla
„zapálit“ termonukleární fúzi, tedy reakci, ekvivalentní
dìji, probíhajícímu ve vodíkové bombì. Fyzici již umìjí
antivodík pøipravit a snad není vzdálená doba, kdy bude
možno tyto atomy po nìjakou dobu udržet bez kontaktu
s jinými atomy v magnetické komoøe. Mohl by to být
krok k øízenému získávání energie, jejíž velikost by staèi-
la k pohon nìjaké vesmírné lodi a k dosažení rychlosti,
rovné až polovinì rychlosti svìtla. Vìdci zatím nenašli
odpovìdi na všechny související technické problémy, ale
intenzívnì se jimi zabývají. Pøi uvedené rychlosti by ves-
mírné plavidlo doletìlo k naší nejbližší hvìzdì alfa
Centauri, vzdálené cca 4,3 svìtelného roku, v rozumné
cestovní dobì 8,6 let, samozøejmì bez lidské posádky na
palubì. Informace o této hvìzdì a planetách, které kolem
ní pøípadnì obíhají, by se pak mohly dostat zpìt na Zemi
po zhruba 13 letech.

Kdo ví, jaké fantastické vìci povstanou skládáním
hmoty a antihmoty nebo využíváním fotonù v oblastech,
o jejichž budoucích aplikacích se dnes zatím vùbec
neuvažuje.

Nìkteré nízkoteplotní experimenty pøi teplotách
blížících se absolutní nule teploty ukazují, že v silném
magnetickém poli se elektrony chovají neoèekávanì. Je-
li velmi ochlazený elektron bombardován fotony, obèas
se rozpadne na dvì elektrina. V takových velmi neobvyk-
lých podmínkách se ukazuje, že èástice, o kterých se
domníváme, že jejich vlastnosti známe dnes dobøe, se
v extrémních podmínkách mohou chovat úplnì jinak.
Podobnì jako u elektronù mùže dojít k tomu, že další
èástice, dnes považované za základní, se mohou jevit
jako složené z ještì menších èástic a ze sil.

Mimoøádnì exotické jaderné èástice a síly, které jsme
zde zmínili, za normálních podmínek v pøírodì nepo-
zorujeme a setkáváme se s nimi pouze pøi radioaktivních
dìjích nebo reakcích, k nimž dochází pøi vzájemných
srážkách jaderných èástic. Zøejmì ale v urèitém
okamžiku vývoje vesmíru existovaly a daly vznik jádrùm
atomù všech prvkù, které jsou dnes v našem svìtì kolem
nás.

Jak je vidìt, základy pro náš obdivuhodný svìt elek-
tøiny, elektroniky a fyziky položili již staøí Øekové svými
pøedstavami o atomech.

<3514>ü

Obr. 4. Kmitoètové spektrum elektromagnetického záøení
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Co je to PLT?

PLT je novì vyvinutá širokopásmová technologie. Je to
cesta, jak pøenést rychlá data po elektrovodné síti.
Jsou dva druhy PLT:
Pøístupové PLT je urèeno pro poslední kilometr, tedy
pro trasu mezi transformaèní stanicí a domem zákazníka.
V transformaèní stanici jsou data vložena do elektrovod-
né sítì a pøeneseny do všech objektù, které jsou napáje-
ny stejnou kabelovou sekcí.
Domovní PLT propojuje poèítaèe v síti uvnitø domu
nebo úøadu, pøièemž využívá silové rozvody k propojení
sítì.

PLT signál obsahuje širokopásmovou vysoko-
frekvenèní energii, zpravidla v kmitoètovém rozsahu 2-
26 MHz. Vzrùstající šíøe pásma a pøenosová rychlost
posouvá horní hranici tohoto pásma stále výše.

Proè je PLT problémem?

PLT používá elektrovodné sí�ové kabely, které nebyly
navrženy k pøenosu vysokofrekvenèní energie. Proto tuto

energii vyzaøují. K náhradì ztrát je potøeba pøivádìt
v transformaèní stanici dostateènou energii. PLT se
nachází v domovních rozvodech bez ohledu na to, pøeji-
li si to nebo ne. Signály jsou pøítomny 24 hodin dennì.
S masovým rozšíøením PLT znaènì zvýší pozadí
vysokofrekvenèního rádiového šumu. Vyšší šumové
pozadí sníží možnosti pøíjmu slabých signálù.

Jak ovlivní vysoké vyzáøené úrovnì
amatérské rádio?

V blízkosti silových kabelù se zvýší šum pozadí. Velikost
tohoto zvýšení bude záviset na dohodnutých standar-
dech. Následující graf ukazuje úrovnì vyzaøování
v dBmV/m ve vzdálenosti 3 m od rozvodných kabelù
podle limitù NB30 a podle uvažovaných posledních
návrhù limitù.

Poslední návrhy limitù vyzaøování mohou zpùsobit
v neprùmyslových zástavbách zvýšení vysokofrekven-
èního šumu pøibližnì o 60 dB poblíž PLT kabelù.

Šíøení rušení od PLT
prostorovou vlnou pøináší
nebezpeèí obecného zvýšení
šumového pozadí.

Je nyní PLT dostupné?

PLT není obecnì v Evropì
komerènì využíváno, i když
v øadì pøípadù bylo zkušeb-
nì zapojeno. Vyzaøované
úrovnì byly zjištìny nepøi-
jatelnì vysoké a zcela
nekompatibilní s požadavky
ochrany rádiového spektra,

jedineèného, neocenitelného a nenahraditelného pøírod-
ního zdroje.

Existují standardy vztahující se k PLT?

Ne v tomto okamžiku, i když soubor standardù pro vyza-
øování pro telekomunikaèní sítì jako koncept vydala
spoleèná pracovní skupina ETSI/CENELEC. Ty definují
limity vyzaøování, kterým PLT systémy mají vyhovovat.
IARU je zapojeno do této skupiny, avšak zájmy uživatelù
rádiového spektra jsou velice rozdílné od zájmù operá-
torù PLT, národních administrací i energetických
spoleèností.

Bìhem diskusí k tìmto problémùm byly navrženy
rùzné limity vyzaøování, vèetnì tìch, znázornìných
v pøedcházejícím grafu. Tlakem operátorù PLT a
Evropské komise byly tyto limity progresivnì zmírnìny a
staly se více nevýhodné pro uživatele rádiového spektra.

Co mùžeme dìlat?

Mùžete pomoci:
- Nauèit se poznat PLT rušení
- Zjiš�ovat, jsou-li ve vaší oblasti PLT zaøízení
- Sledovat PLT rušení
- Podporovat národní amatérskou organizaci v poža-

davcích na mìøení provozovaných PLT systémù
- Upozoròovat na všechna rušení národní administraci

i amatérskou organizaci
- Upozoròovat na prodej a použití nepovolených PLT

zaøízení národní administraci i amatérskou organizaci
- Upozornit veøejnost (tj. posluchaèe rozhlasu i média)

na nebezpeèí rušení PLT pro uživatele rádiového
spektra

- Sdìlovat vaše stanoviska Evropské komisi (i toto se
nás brzy bude týkat). Odpovìdná osoba je:
Erkki Liikanen,
Commissioner for Enterprise and the Information
Society,
Rue de la Loi / Wetstraat 200,
B-1049 Brussels, Belgium

Více informací:
http://www.rsgb.org/emc/pltnew.htm
http://www.arrl.org/tis/info/HTML/plc/
http://darc.de/referate/emv/plc/
http://www.veron.nl/maine.htm 
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PLT - telekomunikace po elektrovodné síti a
budoucnost komunikace amatérské služby na

krátkých vlnách
Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@crk.cz

O tom, že problém PLT nelze pøehlížet, svìdèí leták, který pod stejným názvem zpracovalo IARU a
který byl rozdáván úèastníkùm letošního setkání HAMRADIO ve Friedrichshafenu. V následujícím
èlánku vás s ním seznámím.

Vysokofrekvenèní šumové
pozadí a navrhované
úrovnì vyzaøování

Vysíláme ze zahranièí
Milan Èerný, OK1DJG, info@allamat.cz

Poslední dobou je stále èastìji slyšet na pásmech kom-
binace xx/OKxxx. Vysílání z ciziny je možné pøi rùzných
pøíležitostech, nejèastìjší z nich bývá ale dovolená.
Vynikající možnosti nám nabízí Chorvatsko, které je do-
stupné autem, a to i s vìtším množstvím materiálu.
Prùjezdy pøes EU, Slovinskem i vjezd do Chorvatska je
bezproblémový, kopii koncese samozøejmì sebou.
Vysílat lze prakticky kdekoli, rodina se zabývá koupáním
a náš HAM se mùže vìnovat svému koni.

Osvìdèený postup, ovìøený pøibližnì 15 rùznými
akcemi, je asi tento: Jestliže není nic domluveno pøedem,
je vhodné po pøíjezdu peèlivì okouknout situaci, udìlat
si pøedbìžný plán umístìní antén, zkontrolovat elektroin-
stalaci a uzemnìní, pøedbìžnì vyhodnotit možnost
rušeni TV a radia a navštívit majitele objektu. Není pod-
statné, zda je to hotel, motel, bungalovy, soukromé uby-

tování nebo jen autokemp. Jazyková bariéra není v Chor-
vatsku pøíliš tvrdá, majitel má rád slušné, solventní a
stálé hosty, ale nemiluje pøíliš velké problémy. Proto na
nìho jdeme pomalu, opatrnì testujeme situaci a s vyu-
žitím všech našich diplomatických i tekutých schopností
ho pøesvìdèujeme, že pravì my jsme Ti, na které dlouho
èekal a že naše radioamatérské vysíláni je vlastnì pøí-
jemné zpestøení i pro nìho a jeho okolí. Je nutností, aby
plnì pochopil náš cíl a porozumìl všemu, co bude
následovat. Vyvarujeme se tím tomu, že nám pøed kon-
cem našeho upoceného snažení oznámí, že to takhle
nejde a vše musí dolu. Proto je potøebné ho opatrnì upo-
zornit na všechny možné problémy spojené s instalací
antén, rušením, atd. Zvláštì v odlehlých místech a na
ostrovech bývá elektrický rozvod poddimenzovaný a
poblikávání svìtel i obrazovek v celé oblasti nebývá
právì pøíjemný dùsledek plného vytížení našeho kon-
cového PA.

Sousedské vztahy bývají obèas pøekvapivì horší než u
nás, závist a èasto i pováleèné problémy ještì silnì
pøetrvávají a tak je dobré, vyžaduje-li to instalace antén a
situace, navštívit „nedobrého“ souseda osobnì. Vìzte, že
proti vám on nic nemá a nesete-li pøed sebou nìjaké
èeské pivo, bude s vámi hovoøit s úsmìvem.
Pochopitelnì se vše øeší snadnìji v øídké soukromé zá-
stavbì, než v mohutném hotelovém komplexu. Optimální
jsou ostrovy, kde si místní lidé hostù mnohem více váží
a je snadnìjší se domluvit, ale také vysílání z IOTA
vzbuzuje na pásmech mnohem vìtší pozornost a i se 100
W a drátovkou lze vyvolat slušný „pile-up“. Také cenové
šoky tam pro nás nebudou tak veliké, jako na turisticky
zaplaveném pobøeží. Pozor na uzemnìní, to zde mùže být
problém - z praxe nedoporuèuji používat vodovod, již se
mì povedlo vyhnat spolubydlící ze sprch. Je-li však zøej-
mé, že vytipované místo není to pravé oøechové, je dobré
podìkovat za ochotu a hledat jiné, vhodnìjší. Urèitì
najdete!



Radioamatérské souvislosti

Radioamatér 5/200310

SV8 - prázdninová
miniexpedice
Petr Spáèil, OK1FCJ, p.spacil@ctipro.cz

Každoroènì letní dovolenou vybírá XYL. Letos by tomu
nebylo jinak, ale oznámila, kdy se dovolená musí vybrat,
a byl to poslední týden v èervenci - a s ním IOTA contest.
Aèkoliv jsem o tomto závodu døíve moc nevìdìl, rozhodl
jsem se, že letošní dovolená bude s nádechem vysílání a
tak plážové opalování bude pro mne stravitelnìjší.

Pøípravy zaèaly výbìrem lokality, tedy ostrova, který
by byl akceptovatelný z hlediska finanèního, ale i
dopravní dostupnosti, možnosti relaxace, CEPT licence,
relativní vzácnosti a nevyžadoval by nutnou nìko -
likamìsíèní pøípravu na speciální expedici. Volba
nakonec padla na øecký ostrov Thassos, IOTA reference
EU 174.

Výbìr destinace také samozøejmì záležel na nabídce
renomovaných cestovních kanceláøí (CK). Tentokráte
jsem aktivnì vybíral. Výbìr byl dán konstrukcí hotelu,
tedy nejlépe s plochou støechou a s pøístupem k ní.
Nutností byl pobyt v nejvyšším patøe. Volba padla
nakonec na malý penzión Krystal, kde obrázek naznaèo-
val možnost pøístupu na støechu. Bohužel CK odmítla
sdìlit telefonní kontakt na delegáta v místì a tak se jelo
naslepo.

Po výbìru letoviska a zaplacení zájezdu 2 mìsíce pøed
vlastním pobytem zaèaly úvahy co si vzít sebou, aby se
to vešlo do 20 kg ekonomické tøídy. Ideální se nabízel
mobilní/portable TCVR YAESU FT857 (HF/VHF/UHF)
s výkonem 100 W na KV. Váha i se spínaným zdrojem
byla cca 4 kg. YEASU nabízí také aktivní tuner FC 30,
který ovšem váží další 1 kg, ale nakonec se bìhem
provozu velmi osvìdèil. Anténní vybavení bylo pomìrnì
dlouho nejasné, ale nakonec jsem mìl možnost si
vypùjèit od OK1RD jeho Cushkraft R7000 expedièní ver-
tikál a za to mu patøí velký dík. Hlavní anténa byla, ale
ještì jsem vzal LW 28 m na pásma 40 èi 80 m. K tomu
všemu notebook s WIN98 a software DX4WIN na nor-
mální práci a WRITELOG na práci v závodì.

Když jsem shromáždil všechny „nezbytné“ nutnosti
vèetnì koax. kabelu, náhradních drátù, pájky, MFJ a
YAESU tuneru, vertikálu (8 kg), náøadí, konektorù,
mìøáku atd., byl jsem témìø na 20 kg. Naštìstí notebook
a kabela s TCVR/zdroj/tuner šly jako pøíruèní zavazadlo a
tak do zavazadlového prostoru šlo nìjakých 10 kg, což
bylo akceptovatelné.

V Praze na letišti již žádné pøekvapení nebylo. Jen
nikdo nechápal, proè si na dovolenou vezu tak velký
sluneèník, že se musel dát do sekce speciálních
nadrozmìrných zavazadel. Problém nebyl ani pøi
prohlídce osobních zavazadel. Sleèna u rentgenu jen
nechápavì kroutila hlavou a nechtìla ani otevøít tašku
s krabièkami na dovolenou. Po pøíletu do Kavala se mùj
sluneèník jaksi neobjevil. V okénku baggage claim
(reklamace zavazadel) nikdo nebyl a v celé pøíletové hale
se vyskytovala jen jedna paní, která nechápavì kroutila
hlavou nad tím, cože to postrádám. Po deseti minutách
jednání s nìkolika pracovníky se volá do oddìlení
zavazadel a nachází se mùj sluneèník. Cesta na ostrov
byla otevøená.

Po hodinové cestì trajektem a autobusem se
dostáváme do penziónu Krystal, pokoj èíslo 7 v druhém
patøe. Lépe jsem si ani sám vybrat nemohl, dál od jiných
pokojù a otevøená cesta na støechu ze schodištì. Z okna
koukám na zahradu a tak bude i kam natáhnout LW.
Zatímco XYL vše sama (nepøíliš nadšenì) vybaluje, tedy
až na HAM krabièky a zbyteènosti, já ještì veèer natahu-
ji nedoèkavì LW a instaluji TCVR s tunerem. První testy
na 40 m nic moc. Záhada se záhy objevila - chybìjící
zemnìní. V druhém patøe se tìžko hledá, ale dobøe
posloužila trubka na vodu, vedoucí od støešního zásob-
níku a zároveò boileru. Na recepci hotelu na dotaz, zda si
mohu na støechy dát anténu, paní s úsmìvem prohlásila,
že není žádný problém.

Následující den od rána skládám s pomocí XYL ver-
tikál; ta by se sice radìji vidìla u moøe, ale chápe
dùležitost této èinnosti. Zaèínám první QSO pod znaèkou
SV8/OK1FCJ/P. Dostavuje se velmi pøíjemný pile up a

tak krátím spojení bez obligátního jména a QTH.
Následující den je ještì nutné dodìlat dipól na 20 m.
QRV od 10 m až po 80 m. Pásmo 80 m s LW anténou
chodilo velmi špatnì a vzhledem k panujícím pod-
mínkám 10 m a 12 m pásmo bylo skoro stále uzavøené -
nosná komunikace se tak pøesunula na pásma od 40 do
15 m. 

Denní harmonogram rodinné dovolené se musel
vhodnì dìlit mezi koníèek a èas trávený s XYL, jinak by
docházelo k zásadním problémùm. A tak se vìnuji zálibì
tak 3 až 5 hodin. Výjimku tvoøil IOTA contest, kde jsem
dopøedu oznámil, že budu 24 hodin mimo normální
provoz a bylo to pochopeno.

Pro IOTA contest jsem použil OL8R CEPT licenci.
Znaèka SV8/OL8R/P je pøeci jen èitelnìjší, než plná
domácí znaèka. Se 100 W výkonu a vertikálem (pøípadnì
dipólem nebo LW) jsem nemìl moc šancí na dovolávání
na násobièe, na které byl pile up, ale staèilo to na
vytvoøení pile up na vlastní výzvu. A tak po ètyøiadvaceti
hodinách, dvou hodinách spánku a pøestávce na snídani
s XYL se objevuje v logu 1320 QSO a cca 725 000 bodù
s minimem spojení na 10 m a 80 m pásmech. Chybí
násobièe, ale pocit být na druhé stranì pile up je pøíjem-
ný. Mimo závod jsem navázal cca 1150 QSO.

Má první dovolenková expedice skonèila s relativním
úspìchem, teï už zbývá navrhnout speciální QSL lístek
pro SV8 a pøemýšlet, kam vyrazit pøíštì. Díky všem za
spojení a body bìhem závodu.
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Já jsem loni i letos absolvoval (9A5DJ/P) období
okolo IOTA závodu ze stejné a tím pádem i ovìøené
lokality, která je dostupná všem OK/OM radioamatérùm
i jejich rodinám. Je to ostrov Pašman, 20 minut trajek-
tem ze Zadaru na ostrov Ugljan a dále 10 km pøes most,
vesnièka Zdrelac, IOTA EU 170, IOCA CI-085. Pøibližnì
950 km, smìr Graz, Zagreb, Karlovac, Plitvická jezera a
Zadar. Dvoupatrový domek, kde dole bydlí majitel a nad
ním je situováno 10 dvou až ètyølùžkových plnì
vybavených apartmánù s možností vaøení a pøistýlky.
Ubytovací ceny dohodou, cca 20-30 Euro na den za celý
apartmán. Pan domácí je velice milý èlovìk, strojní
inženýr, jeho koníèkem je poslech zahranièního roz-
hlasového vysílání na KV. Bezproblémová výstavba i

dost dlouhé drátové antény, dipólu, Windomky atd.,
jakéhokoli samonosného vertikálu a dokonce lze instalo-
vat i KV Yagi s rotátorem. Další z celé øady výhod je
samostatné napájení pøímo z rozvadìèe a možnost uzem-
nìní na hromosvod. Avšak naprosto vynikající je rozlehlá
støešní terasa, mimochodem s nádherným výhledem na
Zadar a dominantní pohoøí Velebit, kde lze situovat
antény s velmi krátkými napájecími svody a v jejímž støe-
du stojí malá kamenná budka se sprchou. Tady je možné
v pohodì umístit veškeré vysílací zaøízení a pracovat tak
oddìlenì od okolí, zcela v klidu.

Pro ostatní a rodinné využití se v místì nabízí
samoobsluha, rybárna, ovoce, dvì restaurace, obecní

úøad, malý pøístav a velice pìkná píseèná pláž, vhodná i
pro velmi malé dìti.

Další ovìøené lokality, pøíhodné na bezproblémové
vysílaní i pìknou dovolenou, jsou na ostrovech Vir a
Murter - oba jsou dostupné z pevniny mostem.

Více informací a pomoc pøi zamluvení pobytu rád
poskytnu.
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OK-OM DX Contest
je letos již 8.-9. 11.!
Podmínky na str. 27.
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Jedním z nejdùležitìjších hledisek pøi stavbì a hodno-
cení vlastností antény je používat ji v podmínkách a
prostøedí, kdy je parametry antény možno vìrohodnì
mìøit. Výrokù o tom, jak dobøe nìkteré antény „chodí“ je
tolik, kolik je v zimì snìhových vloèek. Toto téma je, tak
èi onak, na pøedním místì diskusí, které jsem vedl od
roku 1978 na každém fóru nebo v klubu. Kolikrát už jsme
slyšeli nìkoho øíkat, že jeho anténa skuteènì „chodí“.

Grafické vyjádøení vztahu mezi úèinností
antény a uspokojením

Co znamená slovo „chodí“? Odpovìï je: více èi ménì
„chodí“ cokoli. Doufám, že budete souhlasit, že toto
tvrzení je naprosto pravdivé. Podstatné je, jak dobøe to
„chodí“ - a tak se dostaneme k nìjakému charakteri-
zování úèinnosti anténního systému a k možnému
vyjádøení závislosti nìjak definované míry „uspokojení“
nebo „potìšení“ z práce s urèitou anténou na jejím zisku,
pøíp. dalších parametrech. Grafické vyjádøení tvaru
takové závislosti mùže vypadat tak jako na obr. 1 a
v dalším se o tomto grafu budeme odvolávat jako na graf
úèinnosti a uspokojení.

Poprvé jsem myšlenku, že „chodí“ cokoli, vyslovil na
ARRL Pacific Division Convention na podzim roku 1998.
Byla pøijata dobøe a byl jsem požádán, abych mùj referát
kompletnì upravil. Upravený materiál jsem poprvé uvedl
bìhem ARRL Southwestern Division Convention na
podzim 1999, pak jsem jej dále rozšíøil a pøednesl o
nìkolik týdnù pozdìji v pøeplnìném sále bìhem ARRL
Pacific Division Convention. Když jsem zaèal
promítáním prvního obrázku s mottem „Chodí cokoli“,
pokrèilo se mnoho oboèí. Vypadalo to jako úlet, protože
jsem se vždy zamìøoval na co nejvìtší úèinnost.

Pokraèoval jsem pøíkladem mé první antény, která mi
umožnila na 40 metrech v pásmu pro nováèky pracovat
s celým západním pobøežím USA. Mìl jsem znaèku
WV6KUQ a psal se rok 1959. Byla to jednoduchá anté-
na: kovová sí�ka v oknì mé ložnice. Dìlal jsem spojení a
myslel jsem si, že „chodí“ dobøe. Mùj profesor na støed-
ní škole, dnes už zemøelý „Doc“ Gmelin, W6ZRJ, mnì
taktnì naznaèil, že to asi ta nejlepší anténa nebude a že
by bylo vhodné ji zlepšit. Pøivedl mì k prvním zkouškám
na koncesi a pozdìji byl i mým uèitelem fyziky. Na jeho
návrh a s pomocí otce (otec i matka mì v mých dobro-
družstvích povzbuzovali a podporovali) jsme postavili
Widomku. Byla jednoduchá a nepotøebovali jsme koax-
iální kabel. Windomka urèitì nebyla nejlepší, ale pøed-
stavovala obrovské zlepšení oproti té sí�ce v oknì. Mé
pøedstavy o rozsahu úèinnosti anténního systému se
znaènì rozšíøily.

Zjištìní toho jasného rozdílu mezi sí�kou a
Windomkou vzbudilo mùj dlouhotrvající zájem o antény.
Rozdíl v úèinnosti mezi tìmi dvìma anténami by bylo
možno normálnì komentovat asi takto: „Jù! S tímhle to
bude lepší zábava!“. Windomka mi umožnila udìlat první

spojení mimo náš stát s jiným nováèkem ve mìstì
Delavan, Wisconsin. Bylo to asi 3 000 km a mluvili jsme
spolu déle než 30 minut. Potom jsme doma postavili
vertikál na 40 metrù tak, že jsme na døevìný rám pøiváza-
li silný izolovaný vodiè. Zemní systém tvoøila jedna tyè
(jak jsem pozdìji zjistil, nebylo to pøíliš úèinné).Tato
anténa mi umožnila udìlat mùj první DX s JA2CMD.
S další otcovou pomocí jsme postupnì postavili
dvouprvkovou tøípásmovou anténu s trapy, kterou se
nám podaøilo instalovat na desetimetrový teleskopický
stožár na støeše. Podle mých takto získaných zkušeností
jsem si myslel, že to musí být ta nejlepší možná anténa.

Tento dojem byl samozøejmì mylný - byla to pouze
nejlepší z antén, které jsem doposud používal. Byla to
moje osobní, omezená pøedstava a urèitì nevyjadøovala
pøesné hodnocení skuteèné situace. I když se to mùže
zdát divné, trvalo mi roky, než jsem si uvìdomil, že vìtši-
na amatérù prochází stejným procesem poznávání jako
já. Dnes, dokonce i s pøes množství anténáøské literatury
na rùzná témata, tato mezera mezi pøedstavou a realitou
zùstává. Já jsem se zamìøil na tu realitu v roce 1983.

Spolu s Gary Caldwelem, VA7RR, (tehdy WA6VEF)
jsme odletìli na CQ WW CW Contest na ostrov Saipan
(AH0C). Pøedtím jsem už dvakrát vysílal z jižního konce
tohoto ostrova a používal jsem již existující antény, které
tam postavili zamìstnanci Far East Broadcasting
Company (FEBC), Byrd Brunemeier a Don Bower. Když
jsme nainstalovali stanici, zeptali se nás, jestli bychom
se radìji nepøestìhovali na severní konec ostrova a
použili FEBC antény pro rozhlas na krátkých vlnách. Ty
byly umístìny na skalním útesu Marpi Cliff, asi 130
metrù nad hladinou oceánu. Naše rozhodování trvalo asi
dvì sekundy.

Na ostrov jsme sebou tehdy pøivezli (novou) typickou
tøípásmovou trapovanou
anténu a desetimetrový
stožár. Mìli jsme sebou
také asi 350 metrù koax-
iálního kabelu. Od FEBC
jsme mìli k dispozici tøi
antény TCI-611
(záclonové anténní sous-
tavy), navržené pro
provoz mezi 8 a 18 MHz
(používali jsme je na 40,
20, 15 a 10 metrech).
Každá z nich tehdy (v
roce 1982) stála asi 300
tisíc dolarù a skládala se
ze dvou stožárù 73 metrù
vysokých, mezi kterými
bylo 61 sfázovaných
dipólù. Za každým
dipólem byl pasivní prvek
a pøepínáním se hlavní

lalok posouval ze strany na stranu. Byl to obrovský
anténní systém. Naše stanice jsme nainstalovali v hlavní
provozní budovì, s ovládáním na velkém panelu za námi.
Tyto záclonové antény mìly zisk 21 dBi a pøedozadní
pomìr 20 dB. Naše tøípásmová anténa mìla zisk asi 8,5
dBd neboli 10,6 dBi. Zjištìní, že k dosažení dalších (teo-
retických) 10 dB zisku oproti trapované tøípásmové
anténì je potøeba tolik materiálu (a penìz) bylo pro nás
ohromující.

Od té doby lituji, že jsem tenkrát sebou nemìl mag-
netofon, abych se rozdìlil o zážitek, daný rozdílem mezi
naší trapovanou tøípásmovou anténou a tìmi záclonami.
Bìhem práce jsme poslouchali na naši anténu. Slunce už
zapadlo za obzor Pacifického oceánu, když Gary navrhl,
abychom se pøipojili na záclonu pro 15 metrù. Bylo
pozdì veèer, když jsme pøipojili koaxiální balun 1:4
k otevøenému napájecímu vedení, které vedlo k jedné ze
záclon. Byli jsme pøipraveni ke klasickému porovnávání
„toto je anténa A, toto je anténa B“, ale pásmo bylo témìø
mrtvé. Pøipojili jsme k anténnímu pøepínaèi napájecí
vedení k záclonì, pøepnuli - a to, co jsme slyšeli, nás
ohromilo: pásmo bylo plné rùzných signálù. Vypadalo to
jako v poledne. Bylo to jako rozsvítit svìtlo v tmavé míst-
nosti. Mìli jsme neuvìøitelné spojení s HZ1AB, které
zùstane v mé pamìti navždy.

Pro výkon 100 W do našich antén jsme porovnávali
signály s jinou stanicí na ostrovì Guam, která mìla 1 kW
a vìtší tøípásmovou anténu. Rozdíl mezi anténami byl
neuvìøitelný. HZ1AB øíkal, že obì tøípásmové antény jsou
S7 a záclona je pøi nejmenším S9+40 dB. Rozdíl na S-
metru byl tedy asi 50 dB.

Rozdíl v úrovni signálu je možné èásteènì zdùvodnit
polohou a spádem skalního útesu. Našich 100 W a
tøípásmová anténa se jevily stejnì jako kilowatt na ostro-
vì Guam, takže poloha skalního útesu vyrovnala rozdíl
mezi výkony, tedy asi tìch 10 dB. Ale jak naše anténa, tak
i záclona smìrovaly stejnì. Abych tímto porovnáním
uspokojil každého, udìlejme nereálný pøedpoklad, že
rozdíl mezi umístìním záclony a naší tøípásmové antény
(vzhledem ke stejnému skalnímu útesu) pøedstavuje 30
dB. Zbytek je ale stále ještì 20 dB a ten musí být zpù-
soben rozdílem v úèinnosti tøípásmové antény a záclony.

Reálný pozorovaný rozdíl mezi anténami se natolik
lišil od technických specifikací, že nìco nedávalo smysl.
Naše úvahy o úèinnosti vyjádøené ve formì grafu jsme
silnì zjednodušili pro mezní pøípady dosažitelné pouze

„Chodí“ prakticky cokoli...
Thomas H. Schiller, N6BT, podle QST 7/2000 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Potìšení z amatérského vysílání je pøímo úmìrné vaší anténì. I když jako anténu,
která „chodí“, lze možná použít skuteènì cokoli. 5. února 2000 jsem udìlal na
první zavolání spojení s N0PG v Iowì a bylo to moje první spojení na žárovku. Další byla s KB9TQI,
Indiana, N0IJ, Minnesota, K4CIH, Alabama, WA9TPQ, Illinois, N5MT, Texas, KB0MZG, Kansas a
KX9DX, Illinois jsem udìlal v závodì 10/10, zatímco jsem odbíhal k vysílaèi od práce na zahrádce.
Nejdelší spojení na žárovku 150 W, upevnìnou na kùlu v plotì, bylo s Indianou. Bylo to pøíjemné
pøekvapení a tìch pøekvapení pøišlo ještì víc.

Obr. 1. Graf vztahu mezi potìšením a úèinností antén
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se základními anténními systémy, používanými v radio-
amatérské praxi. Snaha pochopit pozorované rozdíly
v úèinnostech mì vedly k návrhu, stavbì a vyhodnoco-
vání stovek antén. Toto úsilí dalo odpovìï na otázky o
úèinnosti a bylo poèátkem a jádrem filozofie projektování
antén, které se od té doby vyrábìjí a prodávají pod
názvem „Force 12“.

Projekt „žárovka“

Graf úèinnosti a uspokojení formuluje obecný prùbìh
závislosti uspokojení z provozování radioamatérských
aktivit na úèinnosti a parametrech celého systému naše-
ho zaøízení. Protože ale všechna dnes dostupná zaøízení
jsou sama o sobì velmi dobrá, mohou být rozdíly v úèin-
nosti nakonec zpùsobeny stejnì zejména anténním sys-
témem. Základním cílem projektu „žárovka“ bylo vyjádøit
kvantitativnì vlastnosti antén (zisk v dBi) a uvést tyto
hodnoty do nìjakého vztahu k jejich skuteèné úèinnosti.
Základní grafické vyjádøení vztahu mezi úèinností -
ziskem antény a uspokojením z jejího používání je na
obr. 1. Prùbìh závislosti v tomto grafu vychází z názorù
mnoha kvalifikovaných zasvìcených odborníkù, vèetnì
typických amatérù, DXmanù, závodníkù a výrobcù.

Graf je urèen k charakterizování prùbìhu závislosti
mezi vlastnostmi antén a dosaženým uspokojením
z komunikace. Nezahrnuje úplnou prezentaci všech typù
antén ani toho, èeho je možné dosáhnout. Antény, uve-
dené na vodorovné ose grafu ale pøedstavují dobrý
pøehled a struèný charakteristický výbìr možností, které
se u amatérù vyskytují. Informace v grafu nezahrnují
vyzaøovací úhel, který je ovšem velmi dùležitý pro DX
provoz - ne každý se ale o DX provoz zajímá. Obr. 1 by
mìl charakterizovat prùbìh relativního zvyšování
„uspokojení“ z amatérského radia podle toho, jak zlepšu-
jeme úèinnost antény.

Zhruba uprostøed vodorovné spodní osy grafu
je uveden dipól umístìný ve výšce asi 1/3 až 1/2
vlnové délky. Jedná se o efektivní anténu s hori-
zontální polarizací, která navíc vykazuje pøídavný
zisk v dùsledku odrazu vysílaného signálu od
zemì. Dipól je smìrový (jeho osmièkový vyzaøo-
vací diagram znamená další zisk a zlepšuje pøíjem
- minimální boèní pøíjem snižuje šum). Otoèný
dipól funguje velmi pùsobivì, zvláštì na nižších
pásmech, kde i zdánlivì malé zmìny mohou mít za
následek velké zlepšení. Nejèastìjší konfigurací
dipólu pro 80 a 40 metrù je dipól invertovaný.
Pokud natáhneme vodorovný pøímý dipól ve stejné
výšce, v jaké by ležel vrchol dipólu invertovaného,
je výsledkem asi tøiceti pokusù zjištìní, že pøímý
dipól bude asi o 6-10 dB lepší.

Oblast více vpravo od dipólu se vztahuje k hodnotì
zisku 13 až 14 dBi, což je asi o 6 až 7 dB víc, než má
dipól. Tyto parametry mùže mít velmi dobøe navržená
Yagi anténa s minimální délkou ráhna asi 1/2 délky vlny
(pro pásmo 20 m tedy asi 10,5 m). Ještì více napravo
jsou na grafu anténní systémy s vìtším ziskem. Nejvìtší
KV anténní soustavy pro amatéry dosahují velmi zøídka
zisku 20 dBi, vèetnì zisku odrazem od zemì. Takový zisk
má tøeba soustava šesti stohovaných antén Force 12 C-
3s ve výškách 9-55 m na 58 m vysokém otoèném
stožáru u N7ML, nebo víceprvkový vertikální anténní
systém nad slanou moøskou vodou u 6Y2A/4M7X.

Smìrem k levé stranì grafu na obr. 1 jsou uvedeny
spíše velmi málo úèinné antény. Pokud bychom se
v grafu pohybovali od støedu smìrem vlevo, bude se
úèinnost a zisk zmenšovat a možnost udìlat QSO a nìco

slyšet bude rychle klesat. Zcela vlevo je v grafu uvedena
žárovková anténa. Než k ní ale od dipólu dojdeme, pohy-
bujeme se mezi anténami, které nejsou úèinné v dùsled-
ku úmyslného nebo neúmyslného špatného návrhu nebo
mají malou úèinnost napø. kvùli prostorovým omezením
pøi instalaci apod.

Všimneme-li si ještì pozornìji stupnice na vodorovné
ose grafu, pak podle mého nejsvìdomitìjšího odhadu
budou mít typické amatérské antény (umístìné nikoli ve
volném prostoru) zisk v rozmezí -5 až +13 dBi. Tento
rozsah odpovídá málo úèinným vertikálùm až úèinným
Yagi anténám instalovaným v pøimìøené výšce a sou-
visející informace jsou uvedeny v obr. 2. Uvìdomte si, že
uvedené rozmezí není pøíliš široké: 18 dB. U lidí s velmi
omezenými prostorovými možnostmi pro instalaci
antény bude toto rozmezí ještì širší. Pro dipól ležící
zhruba ve støedu grafu pak díky sklonu køivky mùže rozdíl
nìkolika dB do plusu nebo mínusu znamenat podstatný
rozdíl ve výsledku. Yagi antény a jiné antény s horizon-
tální polarizací tìží z toho, že pøi umístìní ve vhodné
výšce nad zemí mají zisk vìtší o odraz od zemì a to mùže
pøedstavovat k uvedeným èíslùm pøírùstek až 4-5,5 dB.
U antén s vertikální polarizací zisk v dùsledku zemního
odrazu nenarùstá a blízkost zemì naopak obvykle zna-
mená vìtší ztráty energie (pokud anténa není umístìna
nad slanou moøskou vodou).

Je dùležité mít na pamìti, že uvedený graf platí pro
oba konce spojovací cesty. Spojení se èasto uskuteèní
proto, že na jednom konci je úèinný anténní systém,
který má dostateèný zisk se správným vyzaøovacím
úhlem, takže kompenzuje nedokonalost antény na
druhém konci a tím spojovací cestu uzavøe.

A jak je to s uspokojením, resp. s potìšením z nava-
zování spojení? Máme-li anténu s úèinností zhruba ekvi-

valentní horizontálnímu dipólu, daøí se nám dìlat spojení
a s amatérským vysíláním si užijeme hodnì radosti.
S ménì úèinnou anténou jsme sice schopni dìlat spo-
jení, ale posouzení aktivity na pásmech bude omezené.
Pokud si myslíte, že jste na této úrovni, zkuste nìco lep-
šího. Nìco, co bude „chodit“ lépe.

Uvedené myšlenky i vlastní graf vás nechtìjí
pøesvìdèovat o tom, že s horší anténou než je dipól
nemùžete dosáhnout dostateèného uspokojení. Avšak i
když máme možnost nìkoho slyšet a udìlat s ním spo-
jení, neznamená to ještì, že naše uspokojení je
dostateèné. Mìli bychom posoudit možnosti našeho
anténního systému a zamyslet se nad grafem úèinnosti a
uspokojení, abychom mohli zvážit, zda není možné
udìlat ještì další krok, postavit jiné antény a vyzkoušet
je, stejnì jako jsem postupoval v minulosti já.

O kolik musí být anténa „lepší“ a jak se tento rozdíl
projeví v provozu? Graf na obr. 3. zobrazuje hypotetic-
kou spojovací cestu a vztah mezi parametry antén na
obou koncích.

Budeme-li uvedené grafy posuzovat z hlediska
provozní praxe, mùžeme konstatovat, že

úèinnìjší anténa znamená
- vìtší možný dosah,
- delší dobu otevøení pásma pro spojení a
- vìtší potìšení z vysílání.

Žárovková anténa

Napadlo by nìkoho, že zcela vlevo na našem grafu
mùžeme umístit obyèejnou žárovku použitou jako
anténu? A pøece je to pravda. Copak taková „anténa“
skuteènì „chodí“? Samozøejmì! Jak už jsem øekl na
zaèátku, „chodí“ cokoli. Rozdíl je pouze v úèinnosti (a
uspokojení a potìšení).

Jednou jsme se sešli u kávy a tøí note-
bookù, abychom projednali strategii
našeho závodního týmu (6Y2A, 4M7X).
Vedoucí týmu, Kenny Silverman, K2KW,
se s námi podìlil o své zkušenosti se
žárovkou pøed mnoha lety. Byl v místnos-
ti a vyuèoval morseovku. Jako umìlou
zátìž k vysílaèi používal žárovku. Rozhodl
se, že se podívá na nìkteré amatérské
pásmo, zda nìco uslyší. Samozøejmì
udìlal nìkolik spojení na 20 metrech.
Všichni jsme se tomu smáli a bylo jasné,
že žárovka umístìná v místnosti je ta
nejhorší anténa, jakou mùže èlovìk
použít.

Pøi pøípravì grafu pro obr. 1. jsme se
rozhodli, že žárovku umístíme na vodo-
rovné ose úplnì vlevo. Technický redak-
tor èasopisu QST, Dean Straw, N6BV,
jeden z èlenù týmu a konstruktér antén po
více než 25 let, souhlasil s odhadem
zisku - 18 dB oproti dipólu; tato hodnota
se také potvrdilo, alespoò na pásmu 10
metrù. Všimnìte si, že rozdíl mezi
dipólem a ve svìtì bìžnì používanými
anténami je mnohem menší, než mezi
dipólem a žárovkou. Já sám jsem svým
nejvìtším kritikem, takže teï byl èas tu
žárovku vyzkoušet.

Pokraèování na stranì 17

Obr. 2. Porovnání úèinnosti nìkterých antén

Obr. 3. Porovnání ziskù potøebných na obou stranách spojové cesty k úspìšnému
navázání spojení
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Ing. Jaromír Buksa, OK2UFW

Pokraèování z minulého èísla

Dešifrování probíhá obráceným postupem. Opakováním
popsaného postupu se obdržela dvojitá transpozice. Oba
kroky pøedstavovaly šifrovací systém s vysokým stup-
nìm bezpeènosti, ale pouze za pøísného dodržování
zásady, že heslo se nesmí použít opakovanì, což se ale
naneštìstí pro uživatele èasto stávalo. Luštìní tøí depeší
zašifrovaných stejným heslem (v krajním pøípadì i dvou)
je úplnì stejné, jako øešení køížovkáøské lištovky: depeše
se napíšou na pruh papíru pod sebou, rozstøíhají se na
proužky a pøesouváním proužkù se hledá text. Mohlo by
se namítnout, že pøi použití moderní výpoèetní techniky
nemohlo být vyhledání správné kombinace písmen
žádným problémem. Všechny kombinace bylo možno
prozkoušet, ale uvìdomme si, že poèítaè vytvoøil 65!
kombinací (symbol n! - faktoriál - pøedstavuje èíslo,
které vznikne vynásobením èíslic 1 až 65 - 1 x 2 x 3 x 4
x 5…x 65 - v našem pøípadì by takto vzniklo devadesá-
timístné èíslo).

Za urèitých podmínek, napø. pøi znalosti delšího pøed-
pokládaného slova, lze zkoušením rùzných rozmìrù ta-
bulky luštit i jednotlivé depeše jednoduché transpozice.
Dvojitá transpozice byla v kombinaci s jednotkovým
pøipoèítávání hesla hojnì používána ještì za druhé svì-
tové války pro spojení paravýsadkù na území
Protektorátu. Právì pro nedodržování základních
pravidel používání byla Nìmci úspìšnì luštìna. Jako
heslo byly používány úseky ze smluvené knihy.

Dalším, zhruba stejnì starým transpozièním klíèem,
byla tzv. Fleisnerova møížka. Šifrovací pomùcka vznikla
vystøíháním nìkterých políèek ze ètvercové møížky, tøeba
8 x 8. Møížka se pøiložila na papír a text se psal do vol-
ných políèek zleva doprava; møížka se pak pootoèila o 90
stupòù, až se vypsal celý text depeše. Postup luštìní byl
obdobný jako u transpozice.

Substituèní systémy

Autorství jednoduché zámìny (substituce) se pøipisuje
již G. J. Cezarovi. Zašifrovaný text si ponechal statistické
vlastnosti jazyka, èehož se využívalo pøi luštìní depeší o
délce prakticky již 100 písmen. Postup luštìní: text se
napsal do souvislých øádkù na tvrdší list papíru, zazna-
menala se èetnost jednotlivých znakù, bigramù i tri-
gramù. Jako první se vyhledaly samohlásky podle
pravidelného støídání a barevnì se zakroužkovaly. V šifr-
textu se vyhledaly opakující se bigramy a trigramy a
podtrhaly se. Tužkou se pod jednotlivé znaky napsala
pøedpokládaná písmena otevøeného textu a dìlaly se
pokusy objevit otevøený text. Pøi tìchto pokusech se
maximálním zpùsobem uplatòovala mazací guma.
Úspìšnost luštìní závisela na délce šifrovaného textu,
obtížnì se luštil text, obsahující zkratky. Stejným zpù-
sobem se luštil šifrtext zašifrovaný zpùsobem více znakù
za písmeno. Odhalení tohoto systému pøi využití statis-
tických kritérií nebylo složité. Pro rozšíøení poètu znakù
za jeden existovala øada možností, napø. tabulka 5 x 10:

Luštìní systému jednoduché substituce bylo základ-
ním úkol kryptoanalýzy, protože koneèná fáze podstatnì
složitìjších systémù vede na jednoduchou substituci pøi
pokusech o jejich luštìní.

Luštitelùm bylo možno ztížit práci vkládáním tzv. kla-
maèe na smluvená místa textu.

Složitá substituce

Zakladatelé modernìjší kryptografie Johannes Trittheim,
G. B. Porta a Francis Bacon se vìnovali tvorbì
složitìjších systémù substituce. Novì vytvoøené systémy
byly podstatnì obtížnìji luštitelné, avšak bezpeèné neby-
ly. Složitost vedle zvýšení bezpeènosti pøinesla jednu
velkou nevýhodu: systémy pøi používání byly náchylné
na chybování šifrantù. Chybnì zašifrovaná depeše
musela být opakována a tato skuteènost podstatnì ule-
hèovala luštitelùm práci.

Základem každé složité substituce byla tabulka, tvoøe-
na tøemi èástmi: znaky otevøeného textu, znaky šifrového
textu a znaky hesla. Nejèastìji používanou byla tabulka
Vigenére, která se podstatnì pozdìji stala i základem
nìkterých moderních šifrovacích strojù. Tabulka má
rozmìr 26 x 26 znakù.

Šifrování probíhalo tak, že v horní øádce se vybírala
písmena otevøeného textu, v levém sloupci se vybírala
písmena hesla a na jejich prùseèíku písmena šifrtextu.
Jako heslo byl používán zpravidla text ze smluvené knihy
do délky 20 písmen. Pokud se pro zašifrování depeše
použil náhodnì vytvoøený sled znakù o délce depeše a
použil-li se tento sled jen jednou, byl výsledkem abso-
lutnì bezpeèný šifrovací klíè.

Pro zjednodušeni používání Vigenérovy tabulky
vytvoøil J. B. Porta následující pomùcku:

Zvýšení bezpeènosti mohlo být dosaženo zmìnou
poøadí písmen v abecedì bud podle smluveného hesla,
nebo náhodnì.

Luštìní složité zámìny

Pokud vzniklo podezøení, že získaný šifrtext byl
zašifrován nìkterým z uvedených systémù, nastoupil test
periodiènosti, který odhalil délku hesla.

Jednoduchý pøíklad luštìní šifrtextu zašifrovaného
systémem Porta s použitím pøedpokládaného slova.
Daný šifrtext:

TMUYB QHZVW QXIWX TBKPM ZCQTX JHCLM
UGHKL FPZPV XGWNI QUMGI HMGNH MGSSB
CNLTG WSX

Test periodiènosti ukázal na délku hesla 4. Šifrtext se
rozepsal na délku 4. (U krátkého textu mohl však test
periodiènosti ukázat i na násobky délky hesla).

Správnost stanovení periody potvrdilo opakování tro-
jic HMG na vzdálenost 4 a MU na vzdálenost 7 x 4 .

Pøedpokládané slovo bylo VLASTNOST. Jak mohlo
toto slovo být umístìno v textu?

Ve všech ètyøech možnostech se musely hledat
bigramy (ST), které stály bezprostøednì za sebou. Zbyly
dvì možnosti:

Jako jednoznaènì správnou se ukázala být varianta b),
protože v 1. sloupci dávala šifra G jednou V a podruhé T
u varianty a). Písmena O a T se pøiøadila odpovídajícím
znakùm podle èetnosti. Jelikož systém Porta používal
reciproké abecedy, šifra A dávala v otevøeném textu U,
pak U odpovídalo A. Po dosazení všech písmen z pøed-
pokládaného slova VLASTNOST do tabulky bylo možno
rekonstruovat celé abecedy. Tento popis luštìní uvádí
pro luštitele nejpøíznivìjší pøípad. Pøi neznalosti
jakéhokoliv pøedpokládaného slova byl pro úspìšné
luštìní nutný šifrtext o délce minimálnì 400 znakù.

Systém autokláv

Spoèívá na pøipoèítávání otevøeného textu nebo šifrtextu
jako hesla. Podle toho se nazýval autokláv otevøený text
a autokláv šifrtext. Šifrování bylo zapoèato smluveným
heslem napø. ABECEDA:

Heslo: ABECEDA FLHHPYCDJJXJAAIARMP
Text: SYSTEMPORTAPOUZIVARECIPROKO
autokláv šifrtext
Šifra: FLHHPYCDJJXAJIARMPIRYVKKI

Luštìní autoklávu s použitím šifrtextu jako hesla bylo
velmi jednoduché. Muselo se vzít v úvahu, že je k dis-
pozici celé jednoslovné heslo. To se posouvalo krok po
kroku, až se objevil otevøený text. Naprosto odlišná byla
situace se šiframi, zašifrovanými systémem s otevøeným
textem - luštìní jedné depeše bylo velmi obtížné,
zpravidla k luštìní napomohla chyba šifrujícího, kdy
musela opravená depeše být zaslána znovu.

Pøíznivá situace nastala pøi získání více depeší,
zašifrovaných stejným heslem. Luštìní se pak zakládalo
na skuteènosti, že pøi nadepsání depeší nad sebou tvoøi-
la písmena zašifrovaná základním heslem jednoduché
zámìny a dále se mohlo znát pøedpokládané slovo u jed-
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noho telegramu. Vyluèovací metodou s pomocí pøedpo-
kládaného slova se nalezla èeskému jazyku odpovídající
zámìna. Potvrzené pøedpokládané slovo se sunulo
celým šifrtextem tak dlouho, až se objevil èitelný text.
Nejsložitìjší pøípad nastal pøi luštìní pouze jednoho
telegramu se znalostí jednoho pøedpokládaného slova.
Metoda spoèívala v tom, že pøedpokládané slovo se opìt
sunulo celým textem. V každém posunu se ze známého
otevøeného textu a šifrtextu získalo heslo, èitelný text. Ani
autokláv otevøený text nebyla bezpeèná šifra. Uvádìné
operace bylo možno svìøit poèítaèi a zprávy luštit bez
jakýchkoliv doplòkových znalostí.

Luštìní složité substituce s rozházenou
abecedou

Pro luštìní tohoto systému se používaly nìkteré obraty
z teorie permutací. Permutace množiny písmen (v našem
pøípadì 26) mezinárodní abecedy je prosté zobrazení této
množiny na sebe samu, napø.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
NXMUWVRAPBJOSKEFHLDGYTZOIC
v cyklickém zápisu:
ANKJBXOEWZCMSDUYIPFVTGRLQH

S permutacemi lze provádìt jednoduché matematické
operace, násobení, mocniny, souèin však není komuta-
tivní. Postup luštìní, uvedený shora pro srovnanou
abecedu nebylo možno použít. U neznámé abecedy
nebyly známy vzdálenosti mezi jednotlivými dvojicemi
písmen. Pro úspìšné luštìní bylo tøeba získat nìkolik
depeší, zašifrovaných stejným heslem. Pomocí pøedpo-
kládaných slov bylo možno získat nìkolik dvojic o stej-
ných vzdálenostech. Na základì tohoto poznatku bylo
možno sestavit èásteènou a posléze úplnou jedno-
cyklovou permutaci. Z této permutace se vytvoøilo 12
lichých mocnin, což pøedstavovalo 12 kryptologicky
ekvivalentních øešení, jedno z nich znamenalo hledanou
rozházenou abecedu.

Pokraèování pøíštì
<3515>ü

DX expedice
Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Podmínky šíøení na KV se vlivem stále klesající
sluneèní èinnosti zhoršují a tak se mi DX rubri-
ka píše èím dál tím hùø.

Pøi pøíležitosti 35. výroèí navrácení nìkterých ostrovù
patøících do souostroví Ogaswara je od èervna opìt
v provozu klubová stanice JD1YAB a její operátoøi jsou
velice aktivní. Slibují, že potvrdí QSL došlé i pøes buro.
Pokud chcete QSL direct, tak via JA1MRM.

Po Tichomoøí stále cestuje Vladimír UA4WHX. V èer-
vnu se ozýval pod znaèkou V73VV a poèátkem èervence
pak jako 5W0VB ze Západní Samoi a z ostrova Niue jako
ZK2VB. Posléze se pøesunul na Papuu a Novou Guineu
jako P29VVB.

Z ostrova Tuvalu pracovali pod znaèkami T21MY a
T21YL Mike, KM9D, a Jan, KF4TUG. QSL via OM2SA.

Michal, OM2DX, se opìt vrátil do Bagdádu a pracuje
pod znaèkou YI/OM2DX. QSL na jeho otce OM3JW.

Baldur, DJ6SI, musel po tøech dnech z bezpeènost-
ních dùvodù opustit Somálsko, odkud pracoval pod
znaèkou T5X.

Z Botswany se poèátkem èervence ozvali IN3ZNR,
IK2ANI a AA4NN pod znaèkami A25FV, A25AN a
A25NN. Potom se pøesunuli do Lesotha a používali
znaèky 7P8NR, 7P8AD a 7P8NN. QSL na jejich domácí
znaèky.

Z Lesotha se rovnìž ozvala již døíve avizovaná skupina
amatérù z USA, a to 7P8CF (K5LBU), 7P8IZ (W0IZ),
7P8DA (K4SV), 7P8MJ (W5MJ), 7P8NK (VA7DX),
7P8TA (WW5L), 7P8LA (N2LA) a 7P8KA (K2DXV). Výèet
znaèek jsem úmyslnì uvedl celý, aby bylo jasné, kam
poslat QSL lístky.

Z Kambodže vysílali poèátkem srpna Danny, M0GMT,
a Oliver, DJ9AO. Používali znaèky XU7ACT a XU7ACU.

Od SV2ASP/A pøišla zpráva, že jeho TCVR je neo-
pravitelný. A tak, dokud mu nìkdo nedaruje jiný, je Mt.
Athos nedosažitelný.

Novým QSL manažerem VQ9DX je NE8Z. Bude mít i
staré deníky.

Z Iránu se z klubové stanice EP3PTT obèas ozývá
Láïa, OK1LO. QSL na jeho domácí znaèku.

Z Pacifiku se ozývali FO/G35WH a FO/G4MFW.
Philovi, G3SWH, byla skuteènì zapsána do povolení
znaèka G35WH a tak ji také používal. Oba pracovali jak
z Francouzské Polynésie, tak i z ostrova Austral. QSL na
jejich domácí znaèky.

Snad nejúspìšnìjší byla expedice do Mali TZ6RD,
kterou organizoval Julio, EA5XX. Operátory byli XE1L,
N6TQS, I8NHJ, EA5KM, EA5RD a již jmenovaný EA5XX.
Na velké støeše budovy v Bamaku postavili smìrovky,
vertikály a dipóly na spodní pásma. Práci jim dost
znemožòovaly èasté bouøky a výpadky elektrického
proudu. QSL via EA4URE.

Z Ázerbájdžanu pracoval Axel, DL6KVA, jako 4K0CW.
Není to nic vzácného, ale QSL jsou jisté i pøes buro.
Požaduje QSL na jeho domácí znaèku.

Ze Swazilandu se ozvali K4SV jako 3DA0SV a VA7DX
jako 3DA0WC. QSL na jejich domácí znaèky.

Pod znaèkou 3B9ZL se z ostrova Rodriguez ozýval
Guy, FR5ZL. QSL jen direkt na jeho domácí znaèku.

Z ostrova St. Paul pracovala skupina W/VE amatérù
pod znaèkou CY9A.

Z ostrova Pitcairn se ozýval VP6LJ. Byl tam již pøed
nìkolika lety a nyní se tam má zdržet déle než jeden rok.
Zatím není známo, kam posílat QSL lístky.

Dovolenou v Malawi trávil Nick, G4FAL. Ozýval se
èasto, a to i na 30 a 40 m ve veèerních hodinách. QSL
pochopitelnì na jeho domácí znaèku.

Z St. Pierre a Miquelon pracovali FP/K9OT a
FP/KB9LIE. QSL na jejich domácí znaèky.

Z Guinei stále pracuje 3XY1L. Zdrží se tam asi do
konce roku. QSL na UY5XE.

Michal, OM2AQ, který již nìkolik let pracuje ve
službách OSN, získal nyní znaèku 4W2AQ a mohl by se
brzy objevit na pásmech.

Z ostrova Temotu se ozýval JA1PBV jako H44V.
Z Jižních Cookových ostrovù pracovala skupina

amatérù z USA. Používali znaèky ZK1TOO (K6KM),
ZK1KAT (AA9GA), ZK1ZOO (K9ZO) a ZK1TTT (K2KW).

Henk PA3AWW bude pracovat po dobu svého pra-
covního pobytu v nemocnici v Ghanì jako 9G1AA

V Malawi je nyní i G0JMU a pracuje jako 7Q7HB. QSL
jen direkt na G0IAS.

Zaèátkem záøí se má objevit jako VK9XAB z ostrova
Christmas Andy, G3AB. Tentokráte však bude používat
jenom 100 W a drátové antény.

V budovì OSN v Iráku pracoval v dobì atentátu i Ghis,
YI/ON5NT. Zatím je známo jenom to, že byl evakuován
do Jordánska.

V druhé polovinì øíjna mají z ostrova Cocos-Keeling
pracovat DJ5IW, DL2RMC, DM5TI a DL5AS pod znaèka-
mi VK9CT a VK9D; zaèátkem listopadu pak z ostrova
Christmas pod znaèkami VK9XW, VK9XM, VK9XT a
VK9XA. V provozu budou mít tøi stanice. QSL za všech-
na spojení s nimi via DL2RMC.

V øíjnu se chystá DJ9ZB, EA5BYP, EA5FO a EA5YN na
ostrov Annabon (3C0).

Do Myanmaru se v øíjnu chystá skupina DL operátorù.
Již mají pøidìlenu znaèku XZ7A.

Na øíjen také chystá na ostrov Pratas expedici
Taiwanský radioklub. Chtìli by pro ní získat i ètyøi
zahranièní operátory.

Pro nás však asi bude nejzajímavìjší expedice na
ostrov Kure. Budou pracovat asi 10 dnù a v provozu
bude 4-6 stanic. Mají vìnovat zvláštní pozornost Evropì
- máme se tedy na co tìšit!

Expedice na ostrov Banaba se má uskuteènit na jaøe
pøíštího roku. Bude obsazena špièkovými operátory.
Budou používat znaèku T33C.

<3511>ü

Soukromá inzerce
Prodám KV lineár KVZ 1 vè. zdroje, prototyp, 3,5-28 MHz
vè. WARC, nové elky 3-500 C, 2ks náhr., náhr. žhav. trafo,
dokument., málo využ. (29 980 Kè). FM TRX R2FH 144-146
MHz a konc. zes. RMH2 18 W, mikro, dokum. (1980 Kè),
elbug s dìlenou pamìtí, výr. USA typ LOGIKEY pro contesty,
EME, vy QRQ atd. zatím pouze vybalen, dokum. (4 000 Kè),
pro sbìratele lab. zdroj 0-12 0-24 0-6 V TESLA (200 Kè),
orig. repro stolní k FT 227 (FT101…atd.) (700 Kè), TTR-1
s tov. x-tal filtrem 9MHz (900 Kè), h. m. singl. past. (140
Kè). DL6WU 432 MHz Yagi 23 el. (550 Kè). OK1XN, tel.: 235
318 413 a 603 523 789.

Prodám patice pro elektronky 802, 813, G813, GU13, 828,
OS70/1750. Pastièky pro klasické klíèování, pastièku pro
skvízové klíèování. Ferritové tyèky Siemens pro rozsah KV
prùmìr 10 mm, délka 25 mm, též i jiné rozmìry, velké, malé,
nejmenší i pro VKV, seznam a charakteristiky k dispozici.
Souèásti, elky a servisní dokumentaci pro lambdu 4 a 5. J.
Cipra, U Zeleného ptáka 12, 148 00  Praha 4. Tel.: 271 912
022.

Prodám stavebnici tribanderu pro 20-15-10m „Spider
Beam“ (viz Radioamatér 4 a 5/2003) obsahující veškerý
potøebný materiál. Zcela nová, cena 300 Euro nebo 9600 Kè.
Martin Huml, QRL 241 481 028, huml@radioamater.cz.

OK-OM DX Contest
je letos již 8.-9. 11.!
Podmínky na str. 27.
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Jak pracovat s Evropou - metoda LLDXT

- Pokud oèekáváte pile-up, je nejdùležitìjší pracovat
splitem. I když vás bude nìkolik stanic opakovanì
volat na vašem kmitoètu, poslouchejte jen na kmitoè-
tu, který pevnì stanovíte. Na CW požadujte napø. vždy
1 nebo 2 up, na SSB tøeba 5 up.

- Pro split nepoužívejte celé pásmo, ušetøíte si žádosti
a komentáøe, abyste rozsah splitu zúžili.

- Zahajujete-li práci provozem split, opakujte svoji
znaèku nejménì pøi pìti dalších spojeních a oznamuj-
te, že pracujete splitem. Nedìlejte už žádné spojení se
stanicemi volajícími na vašem kmitoètu a nikdy
nepracujte s žádnou stanicí pod 1 up na CW a pod 5
up na SSB.

- Dostáváte-li od stanic reporty s poznámkou, že jste
rušeni, zvažte, zda nebude lepší zmìnit váš volací
kmitoèet. Oznamte volajícím stanicím, že mìníte kmi-
toèet - pøeladí se za vámi a èetnost spojení opìt
naroste. Nesnažte se dosáhnout toho, aby se rušící
stanice odladila - jako DX stanice v tomto boji
neuspìjete; pokud nìjaký místní „policajt“ zaène
tohoto operátora odhánìt, bude to ještì horší, protože
to upoutá pozornost volajících stanic.

- Budete-li mít štìstí, budou volající stanice dávat celou
svoji znaèku - i když je úplnì normální, že stanice
z jižní Evropy mají ve zvyku dávat pouze svùj suffix.

Žádost, aby vás protistanice volaly celou znaèkou
pomùže asi tak na dvì další spojení, pak se všichni
vrátí znovu pouze k suffixùm. Nesnažte se zmìnit svìt,
nepodaøí se vám to.

- Udìlejte spojení s každou stanicí, i když nemáte její
celou znaèku a dejte jí co nejdøíve report. Pøi pile-upu
s Evropou neèekejte, až budete mít celou znaèku.
Jakmile zachytíte alespoò dvì písmena, dejte report.
Ano, já vím, že to znamená další relaci, ale uvidíte, že
tímto zpùsobem zaène èetnost spojení stoupat.
Stanice, které obyèejnì neustále volají, budou mít èas
zavolat jen jednou, protože když to zkusí podruhé, vy
už si vymìòujete report s jinou stanicí. Operátoøi
upraví zpùsob volání podle vašeho provozu a poznají,
jak DX stanice pracuje. Jakmile dáte nìjaké stanici
report, soustøeïte se na ni, dokud neudìláte spojení
kompletní. Nevzdávejte to! Jakmile dojdete k závìru,
že tam ta stanice už není, vyšlete NIL QRZ nebo
øeknìte Nothing heard QRZ. Neøíkejte jen QRZ,
protože to znamená, že mùže volat kdokoliv. Když
stanice neodpovídá pøi CW, vyšlete její znaèku nebo
její èást s RST znovu a znovu, dokud nepøijmete celou
znaèku. Když vyšlete èást znaèky protistanice
s otazníkem, všichni budou volat, ale když uslyší, že
dáváte report, budou èekat. Moc tomu nerozumím, ale
funguje to.

- Když se vám situace vymkne z rukou, protože nikdo
neposlouchá, dejte QRX QRX QRX a poslouchejte, zda
je na kmitoètu ticho. Pokud není, dávejte dál QRX
QRX QRX, dokud všichni nezmlknou; pak zavolejte
stanici, kterou chcete udìlat.

- Jestliže všichni volají i dál na kmitoètu té stanice,
kterou chcete udìlat, dávejte QRX QRX QRX, dokud
nebude klid; pak dejte LIST OR QRT LIST OR QRT.
QRT je magický kód. Uvidíte, že všichni zaènou
poslouchat.

- Jestliže se ani pak nezaènou chovat slušnì, splòte to,
co jste øekli a skonèete. Vyšlete DE dvakrát svoji
znaèku NOW QRT NOW QRT TNX FER QRM.

- Pøelaïte se na jiné pásmo nebo na jiný kmitoèet na
stejném pásmu, nebo se pobavte poslechem na
vašem volacím kmitoètu a poslechnìte si, jak napada-
jí jeden druhého, že ruší; pak se pøelaïte. Stanice si
zvyknou na tento postup a bude to èím dál lepší.

- Nikdy nediskutujte s rušícími stanicemi nebo s poli-
cajtem. Vy jste šéf a musíte si udržet vedoucí pozici.
Pokud toho nejste schopni, asi se potøebujete sami
zamyslet, proè k tomu došlo a zaèít znovu na jiném
kmitoètu.

- Na CW mùžete vysílat rychle, ale jen takovou
rychlostí, jakou jste sami schopni pøijímat.

- Potvrïte vždy pøijatou znaèku, aby volající stanice
vìdìla, že je v deníku. Jsem si jistý, že mnoho DX
operátorù nebude s touto metodou bezvýhradnì
souhlasit. Rád zaènu na toto téma diskutovat. Jsem
schopen udìlat v pile-upu s Evropou 4 stanice za
minutu, což - myslím - není špatné, ale je to díky
používání uvedeného zpùsobu provozu. Samozøejmì,
že když není pile-up velký, mùžete pracovat bez splitu
a pøijímat kompletní znaèky po celou dobu.

Doufám, že moje zkušenosti budou moct využít i další
expedice a že se zmìní jejich špatné mínìní o evrop-
ských radioamatérech.
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Jak zvládat evropský pile-up
Rob Snieder, PA5ET (døíve PA3ERC), podle contesting.com pøeložil Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Vrátil jsem se z DX expedice v Karibské oblasti a byl jsem èlenem týmu poslední
DX expedice TI9M, kde byl jeden z cílù pracovat s Evropou na všech KV pásmech.
Mnoho èlenù DX expedic ví, že udržet poøádek a pracovat s Evropany pøimìøenou rychlostí je velmi
obtížné: nepøetržitì volají, neposlouchají, ruší na vašem volacím kmitoètu, atd. Pokusil jsem se
proto popsat zpùsob, který jsme používali v Low Land DXpedition Team (LLDXT) a který se nám
osvìdèil. Doufám, že zveøejnìní následujících informací mùže èlenùm budoucích expedic napomo-
ci v efektivnìjší práci s Evropany, využívat nejvìtší možnou rychlost a zvládat situaci.

AO7 - trochu historie nikoho nezabije

AMSAT-OSCAR 7 byl vypuštìn na obìžnou dráhu 15.
listopadu 1974. Byl, podobnì jako jeho pøedchùdce a
doèasný souputník AO6, výsledkem mezinárodní
spolupráce radioamatérù z Nìmecka, Kanady, USA a
Austrálie. AO7 pracoval úspìšnì 6,5 roku, dokud jej
porucha akumulátorù nevyøadila v roce 1981 z provozu.
Bylo tedy naprosto neuvìøitelným pøekvapením, když 21.
èervna 2002 v 17:28 UTC Pat, G3IOR, zcela náhodnì
zaslechl telemetrický maják na kmitoètu 145,973 MHz!
Tehdy ještì netušil, že se jedná právì o AO7, nebo� ten
byl již pøes 20 let pokládán za ztraceného a Pat samozøe-
jmì nemìl k dispozici ani aktuální data potøebná pro
predikci pøeletù. A tak se po dvou desetiletích AO7 opìt
zázraènì vrátil do provozu! Stalo se tak zøejmì díky tomu,
že po dlouhé dobì se samovolnì odstranil zkrat v aku-
mulátorech a družice je nyní schopná plného provozu,
pokud je ovšem napájena energií bezprostøednì
dodanou sluneèními èlánky - z toho vyplývá, že je

funkèní pouze v okamžiku, kdy se nachází nad osvìtle-
nou stranou Zemì.

AO7 - základní popis:

Jméno: AMSAT-OSCAR 7 (Phase-IIB)
Nasa Catalog Number: 7530
Start: 15. listopadu 1974
Nosná raketa: Delta 2310

AO7, aneb èíslo 7 ještì žije...
Tomáš Krejèa, OK1DXD, ok1dxd@centrum.cz

Pro mnoho radioamatérù je pøedstava provozu pøes družice spojená s velkou investicí do anténních
systémù, složitých rotátorù pro smìrování ve dvou osách a s potøebou nároèných výpoètù pøi predik-
ci pøeletù. V pøípadì veterána, družice AMSAT Oscar 7, je tomu - alespoò v módu A - pøesnì naopak.
Budete pøekvapeni, jak málo staèí, abyste byli QRV i tímto druhem provozu!

Fotomontáž ilustrující pohyb družice AO7 nad zemským povrchem - zdroj AMSAT
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Provoz
Místo startu: Vandenberg Air Force Base, Lompoc,
California
Hmotnost: 28,6 kg
Obìžná dráha: 1444 x 1459 km
Sklon dráhy k rovníku: 101,7 stupòù
Rozmìry: Osmihran vysoký 360 mm o prùmìru 424 mm
Módy: A, B, a C
Majáky:
29,502 MHz (200 mW) vysílá, je-li družice v módu A, 
145,972 MHz (200 mW) vysílá, pokud je družice v módu
B a C [low power mód B], 
435,100 MHz (problém: pøepíná výkon nekontrolovanì
mezi 400 mW and 10 mW), 
2304,1 MHz (40 mW) vyžaduje zapnutí pozemní øídicí
stanicí 
Lineární transpondéry (pøevadìèe):
Transponder I: Mód A 
Typ: lineární, neinvertující
Uplink: 145,850-145,950 MHz
Downlink: 29,400-29,500 MHz
Pøevodová rovnice:
Downlink (MHz) = Uplink (MHz) - 116,450 MHz +/-
Doppler 
Výkon: 1,3 W PEP (na zaèátku života družice)
Transponder II: Mód B a Mód C (low power) 
Typ: lineární, invertující
Uplink: 432,125-432,175 MHz 
Downlink: 145,975-145,925 MHz 
Pøevodová rovnice:
Downlink (MHz) = 578,100 - uplink (MHz) +/- Doppler 
Výkon: 8 W PEP v módu B (na zaèátku života družice),
2,5 W PEP v módu C 

Družice AO7 - zdroj AMSAT

Jak na to…

Na pøíjem v módu A - tedy DownLink v pásmu 29 MHz -
staèí obyèejný dipól, který je dokonce v okamžiku, kdy je
družice výše nad obzorem lepší, než smìrová anténa
s nízkým vyzaøovacím úhlem. Své pokusy zaèneme
poslechem družicového majáku, který vysílá telemetrická
data CW provozem na kmitoètu 29,502 MHz. V okam-

žiku, kdy je družice alespoò 20 stupòù nad obzorem na
osvìtlené stranì zemìkoule, je signál majáku slyšet
s velice slušným odstupem od šumu, jak se mùžete sami
pøesvìdèit ze záznamu (zvukové WAV soubory jsou na
serveru www.radioamater.cz v èásti download).

Pokud jste skuteènì v dosahu družice a pøesto na
29,502 MHz nic neslyšíte, mùže to být zpùsobeno také
tím, že je družice právì v módu B - pøesvìdèíte se o tom
poslechem majáku na kmitoètu 145,972 MHz +/- nìko-
lik kHz díky Dopplerovu posuvu kmitoètu. V tomto pøí-
padì byste museli mít pøipraven TX na 433 MHz s patøiè-
nou smìrovou anténou. Pokud neslyšíte ani tento maják,
mùže být družice v módu C (stejný jako mód B, snížený
výkon) nebo D - maják 2,3 GHz - ten nebyl ale nikdy
pozemní stanicí aktivován kvùli obavám z interference
s jiným službami v okolí kmitoètu 2,304 GHz

V pøípadì, že jste zachytili signál majáku (viz soubor
AO7 Beacon A.WAV), který vysílá telemetrii pøibližnì
rychlostí asi 22 WPM, máte skoro vyhráno! Telemetrická
data mají následující formát (zaèátek je vždy „synchroni-
zován“ skupinou znakù HI HI):
HI HI
100 176 164 178
280 262 200 254
375 358 331 354
453 454 461 459
541 501 552 529
600 600 601 651
HI HI

V rámci vašich experimentù se
také mùžete pokusit o dešifrování
telemetrických dat - viz tabulka
AO7 TLM.XLS (autoøi Jim White
WD0E, a Jan King, W3GEY) -
najdete ji také na serveru
www.radioamater.cz. Zároveò
vyzkoušejte, zda se pøes družici
sami slyšíte. Pro zaèátek Vám
bude bohatì postaèovat vše-
smìrová GP anténa pro pásmo
145 MHz - opìt tedy bez nutnosti
nastavení elevace a azimutu - jak jednoduché! Podle
mých testù staèí v pøíhodných obletech (elevace alespoò
20 stupòù) výkon již od 5 W! Pokud tedy zaklíèujete váš
FM handheld a vyšlete nosnou alespoò o takovémto
výkonu, máte reálnou šanci se slyšet zpátky a zároveò
nadìji udìlat QSO! Nalaïte si odpovídající kmitoèty pro
Uplink a DownLink, vyšlete nìkolik sérií teèek a snažte
se na pøijímací stranì zachytit Vaše signály. Pøi troše
štìstí se Vám to jistì podaøí!

Praktická rada è. 1: snažte se naladit vysílaè (UpLink)
na støed pøenášeného pásma, zde jsou signály nejsilnìjší
a nebudete potøebovat pøíliš velký výkon.

Praktická rada è. 2: nejprve si ještì krátce pøed vlast-
ním pøeletem zkontrolujte, že kmitoèet, který jste si
vybrali pro poslech (DownLink), je èistý, bez
prùmyslového èi jiného rušení, a to v šíøce +/- nìkolik
kHz - poèítejte dopøedu s tím, že Váš signál kvùli
Dopplerovu posuvu bude „driftovat“.

Praktická rada è. 3: používejte pokud možno CW -
nejen že zvýšíte šanci na zachycení vašeho signálu, ale
navíc budete šetøit energii, tolik potøebnou pro provoz
AO7; nikdy nevysílejte fone FM - na to není AO7 oprav-
du stavìný!

Pokud máte TRX, který lze øídit pøes interface poèí-
taèem, pak pomocí DLL modulu programu WiSP dokáže
poèítaè automaticky kompenzovat posun kmitoètu zpù-

sobený Dopplerovým efektem (až nìkolik kHz bìhem
jednoho pøeletu) - dobøe je to patrné na dalším záznamu
- viz soubor AO7 CQ OK1DXD.WAV .

Programy pro predikci

Osobnì používám program SatScape, kromì standard-
ních funkcí pro výpoèet pøeletù satelitù umí zobrazit
zemìkouli v prostorovém tøírozmìrném pohledu vèetnì
vybraných satelitù. Toto zobrazení navíc ukazuje dráhy
satelitù se zachováním mìøítka mezi vzdáleností od
povrchu a velikostí Zemì - to umožòuje lépe urèit
okamžik, kdy AO7 vystupuje ze zemského stínu a zaèíná
být funkèní. Dále umožòuje pøes interface ovládání kmi-
toètu TX - užiteèná je pøedevším automatická korekce
Dopplerova posuvu frekvence.

Pøehled dalších programù pro predikci polohy družice
najdete na serveru www.amsat.org. Pokud si nechcete
instalovat žádný program s nutností pravidelnì korigo-
vat Kepleriánská data satelitù, zkuste server Heavens-
Above, ten Vám vypoète vhodné pøelety i pro AO7.
Každopádnì si pøedem zjistìte alespoò pøibližné
zemìpisné souøadnice Vašeho QTH.

Ukázka informaci z programu SatScape

Závìr

Díky oživení AO7 si mùžete snadno vyzkoušet kouzlo
satelitní komunikace s opravdu minimálním vybavením.
V souèasné dobì je na satelitu velmi slabý provoz a tak
nebudete „gumováni“ silnými signály jiných stanic. Co
øíkáte, nevyzkoušíte to také? Udìlejte si ještì pár zají-
mavých spojení, než ta stará dobrá „plechovka“ odejde
nadobro! Pro SKED mne mùžete kontaktovat na
ok1dxd@centrum.cz nebo na paket radio BBS OK0PPL.

Užiteèné linky:
www.radioamater.cz - zvukové záznamy ve formátu WAV,
XLS dekodér telemetrie pro AO7
www.amsat.org - server organizace AMSAT vìnovaný
radoamatérským satelitùm
www.experthams.net/ao7 - „neoficiální“ stánky zájemcù
o provoz pøes AO7, on-line log uskuteènìných QSO a
pozorování majákù AO7
http://www.satscape.co.uk/ - program SatScape pro
predikci satelitù
http://heavens-above.com/ - on-line predikce pøeletù
satelitù

<3510>ü
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Provoz

„Chodí“ prakticky cokoli …

Dokonèení ze strany 12

Zkušenosti s žárovkou

Použil jsem transceiver TS-850S a žárovku 150 W. Žárovku
- anténu (nebo spíše zátìž?) jsem umístil ve výšce asi 120 cm
na porcelánový sokl, upevnìný na døevìný sloupek plotu.
Žárovku jsem napájel pøes proudový balun Force 12 B-1
s pøívody dlouhými asi 7 cm a napájecí vedení bylo 9913
Flex, pro zmenšení ztrát. Balun jsem použil proto, abych mìl
jistotu, že vedení nebude vyzaøovat. Pomìr stojatých vln na
žárovce byl 4:1 a vestavìný tuner to lehce pøizpùsobil.
Pozdìji jsem použil externí tuner, abych opravil menší zmìny
impedance, zpùsobené zahøíváním vlákna žárovky.

Poprvé jsem použil žárovku bìhem závodu 10/10 v roce
2000. Všeho všudy jsem vysílal jen hodinu. Všechna spojení
jsem udìlal ze støedozápadní èásti Spojených státù.
Experimentování ukázalo, že když se S-metr vychýlil na S-3,
mìl jsem jistotu, že spojení udìlám. Hodnì spojení jsem
udìlal na první zavolání, bez opakování a bez komentáøe o
slabém signálu. Bylo jasné, že protistanice mìla anténní sys-
tém s dostateèným ziskem, takže danou vzdálenost se daøilo
pøeklenout. Pøece jen to „chodilo“. Pamatuji se, že jsem
velmi èasto slyšel, jak dobøe to „chodí“ na základì poètu
zemí, které jsem udìlal. Možná, že by to mohlo být i lepší.

Blížil se ARRL DX CW. Jezdím závody víc než 35 rokù, ale
ještì nikdy jsem nemìl tak hrozný pocit, že mám špatné
vybavení, abych se nìkoho dovolal. Byla sobota dopoledne
a déš� s vìtrem nedovoloval dìlat nic venku. Zdálo se mi, že

je èas se podívat na pásmo. Slyšel jsem nìkolik DX stanic,
jak jedou pile-up. První, koho jsem zkusil, byl V46KP.
Zavolal jsem ho rychlostí 180 znakù za minutu a on okamžitì
odpovìdìl. Na první zavolání. Perfektní! Bylo to jako kdy-
bych mìl normální anténu. Nejenže to byl mùj první DX se
žárovkou, ale zároveò i nejvzdálenìjší. Bìhem závodu jsem
moc nevysílal, ale první den jsem na 10 metrech udìlal 14
zemí. Vzal jsem sebou deník na veèeøi na radioklub v Paso
Robles a Larry, W7CB, zjistil, že mi schází jen Afrika, abych
mìl všechny svìtadíly. Aha! Další pobídka!

Usoudil jsem, že nejlepší možností jak udìlat Afriku by
mohlo být spojení s Jimem Neigerem, ZD8Z, protože používá
antény s velkým ziskem, nasmìrované na USA. Slunce zaèí-
nalo vycházet a já jsem ladil po pásmu s „žárovkovou“ anté-
nou. Mimochodem, s touto anténou je pásmo velmi tiché.
Nìkoho jsem slyšel. Je to urèitì on. ZD8Z mìl potíže udržet
svùj kmitoèet volný a poslouchat mezi nìkolika evropskými
stanicemi. Jeho signál byl na S-metru slabší než S1, takže po
zkušenostech se žárovkou jsem vìdìl, že musím poèkat, až
se podmínky zlepší. Asi za pùldruhé hodiny bylo slunce už
úplnì nad obzorem a signály ZD8Z dosahovaly ve špièkách
S3/S4. Musel jsem volat nìkolikrát, ale nakonec to vyšlo:
První spojení se všemi svìtadíly na žárovku. Byl jsem silnì
motivován, mìl jsem vel-kou chu� pokraèovat, ale bylo ještì
potøeba udìlat venku nìjakou práci, než zaène znovu pršet.
Usoudil jsem, že každou hodinu je potøeba si trochu od-
dechnout. Pøi pøerušovaném provozu jsem nakonec udìlal
28 zemí a 41 stanic.

Dodnes je moje nejdelší spojení na 10 metrech s ZD8Z.
Všechno udìlané z Kalifornie s „holým“ transceivrem a

žárovkou. Porovnáním „žárovkové antény“ s ostatními anténa-
mi zjistíte, že pouze asi dvì stanice dosáhnou na S-metru S6-
S7, což znamená, že na pìtielementové jednopásmové Yagi
anténì to bude S9+25 dB. Typická úroveò nutná pro spojení je
mezi S1 až S3, což dìlá S9+10 dB na anténì Yagi. Ojedinìle je
možné i spojení se stanicí o síle menší než S1 a urèitì to bude
zásluhou úèinného anténního systému a nerušeného prostøedí
na druhé stranì. Jasná zásada je, že když neuslyšíte mnoho sil-
ných signálù, anténní systém je neúèinný.

Závìr

Spojení se všemi kontinenty uskuteènìné bìhem nìkolika
hodin pøes žárovku jasnì ukazuje, že „chodí“ opravdu
všechno. Zaøazení žárovky do grafu úèinnosti je v tomto
experimentu dùležité. I když použití žárovky bylo možno chá-
pat jen jako legraci, urèitì by to nepodpoøilo mùj zájem o
amatérské vysílání, pokud by to byla moje jediná anténa.
Pøipojení kilowattu by mi umožnilo udìlat víc spojení, ale
poslech by lepší nebyl. Kdybych mìl doma jen tuto ubohou
anténu, nemìl bych ponìtí o spoustì stanic na pásmech.
Pokud bych mìl dvì antény, jedna by urèitì byla lepší a
rychle bych zjistil rozdíl v jejich úèinnosti.

Èím úèinnìjší je vaše anténa, tím více spojení udìláte a
tím z našeho nádherného koníèka získáte více uspokojení a
potìšení. Pøi pohledu na obr. 2. je jasné, že dipól je velmi
dobrá anténa a mít dvouelementovou Yagi nás dlouhodobì
zaøadí do svìtové tøídy.

I když „chodí“ cokoli, nìkteré antény urèitì „chodí“ lépe
než ostatní.

<3520>ü

Vysokorychlostní multimediální rádio -
HSMM (High Speed Multimedia Radio) je
založeno na tom, co je komerènì známo
jako RLAN technologie1 (Radio Local Area
Network - rádiová místní datová sí�).
Podívejte se na obr. 1. Každý poèítaè
(desktop, laptop nebo palmtop) má pøipo-
jenou pomìrnì levnou (za ménì než 100 $)
jednotku transceiver/anténa. Rádiové pøe-
vádìèe, nazývané nódy a komerènì známé
jako pøístupové body (AP - Access Points)
jsou roztroušeny vokolí domova nebo
kanceláøe, aby pøijímaly rádiové signály.

V takové situaci už nejsou znázornìné
poèítaèe omezovány v pohybu - nejsou
omezeny existencí pøípojného kabelu. A
stejnì jako u vašeho mobilního telefonu

jste stále pøipojeni - vyrazíte-li za mìsto,
mùžete ztratit signál jednoho nódu, ale pøe-
bere vás další. Nesmíte se jen vzdálit pøíliš.
Tahle RLAN rádia s malými anténami a
QRP transceivery nejsou ovšem navržena
pro práci se slabými signály. Jejich typický
dosah v budovì je menší než cca 65 m.

Jak to funguje

Jaké technologie umožòují funkènost
RLAN? Rádiová èást obsahuje mikrovlnný
transceiver s malým výkonem, který využívá
modulaci s rozprostøeným pásmem (SS -
spread spectrum): modulaèní kmitoèty
zaberou velice široké pásmo signálu, ale
výkon vysílaný na libovolnì voleném kmi-
toètu je souèasnì omezen. Takové trans-

ceivery SS odpovídají normì IEEE 802.11b
a signál zabírá šíøi pásma 22 MHz (11 MHz
na každou stranu od støedního kmitoètu).

Ke komunikaci s pøístupovým bodem AP
je pak v klasickém PC nebo laptopu použita
malá vestavìná anténa. Zaøízení pracující
v normì IEEE 802.11b (komerènì známá
jako WiFi) využívají kmitoèty v pásmu 2,4
GHz. Norma musí být stanovena s dostateè-
nou odolností, aby vyhovovala i z hlediska
neurèitosti rádiového prostøedí a dokázala
se vyrovnat s problémy, s nimiž se v drá-
tových sítích vùbec nesetkáváme. Jedná se
tedy o „manželství“ rádiových a soft-
warových technologií, využívaných pøímo
v prvním sledu vývoje sítí.

Co má tohle všechno spoleèné
s amatérským rádiem?

Transceivery IEEE 802.11b, nìkdy nazý-
vané WiFi zaøízení, pracují ve skuteènosti
v rozsahu amatérského pásma 13 cm a
nad ním. Jak to, že využívají kmitoèty
amatérských pásem? Všechna tato bezdrá-
tová zaøízení jsou provozována podle
pøedpisu FCC Part 15 (FCC - Federal
Communications Committee - telekomu-
nikaèní úøad v USA). To znamená, že jsou

to nekoncesovaí uživatelé pásma, jako
takoví nesmí zpùsobovat rušení
uživatelùm koncesovaným (radioama-
térùm) a musí strpìt jimi zpùsobované
rušení. FCC Part 15 se takto vypoøádává
se sdílením rùznými službami. Radio-
amatéøi mohou využít výhod dostupnosti
levného hardwaru IEEE 802.11b a používat
jej v amatérské službì (podle Part 97). To
pak vede tøeba k pøedstavì vaší vlastní
rádiové sítì, provozované s pomìrnì
velkým výkonem a s vysoce ziskovými
anténami a napojené do sítì celostátní.

Na obr. 2 je znázornìna stejná techni-
ka jako v obr. 1; je vidìt, jak je v rozlehlé
oblasti schopno komunikovat prostøed-
nictvím pøenosu dat, zvuku a videa víc
amatérù. Starší amatéøi si vybaví, že
úprava komerèních FM zaøízení pro
pásmo 2 m umožnila v sedmdesátých
létech prudký rozmach FM pøevádìèù.

Praktické použití

Co kdybychom takovou sí� skuteènì
umìli vybudovat? K èemu by nám byla? 

To se dozvíte na www.radioamater.cz
v èásti Download.

<3513>ü

Vysokorychlostní multimediální
rádiový pøenos

Kris I. Mraz, N5KM, podle QST 4/2003 pøeložil Václav Kohn, OK1VRF, vkohn@quick.cz

Pokusy se soubìžným pøenosem datových, audio a video signálù demon-
strují realizovatelnost levné technologie, využívající malý výkon pro nové
amatérská rádio - „Hinternet.“

Obr. 2

Obr. 1
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Kmitoètová závislost indukènosti na
feritovém toroidu

Informaci o tom, jak se mìní indukènost cívky na feri-
tovém toroidu a její ztráty s kmitoètem, nám øíkají
prùbìhy komplexní permeability µk. Výrobci feritových
materiálù je publikují v katalozích. Pøíklady prùbìhù jsou
na obr. 1. Reálná èást komplexní permeability µl urèuje
indukènost cívky. Na nízkofrekvenèních kmitoètech se µl

rovná poèáteèní permeabilitì µi (initial), která je uvede-
na v katalogu. Míèko µi nebo µp - ve školních uèeb-
nicích µr (relativní) - je ono míèko, o kterém hovoøíme
v kroužcích na pásmech. Míèko z katalogu nám øíká,
kolikrát bude indukènost L na nízkofrekvenèním kmitoè-
tu - standardnì 10 kHz/0,1 mT/25 oC - vìtší, než
indukènost téže cívky L0 bez jádra. To samé, ale v závis-
losti na kmitoètu, nám øíká køivka prùbìhu reálné èásti
komplexní permeability µl. Jak vidíme ze vztahu (1), je
shodná s kmitoètovým prùbìhem indukènosti L a tedy i
s kmitoètovým prùbìhem cívkové konstanty
(souèinitelem indukènosti nebo èinitelem indukènosti
jádra) AL. Mìjme proto na pamìti, že i hodnota AL platí
pro 10 kHz, resp. jen do kmitoètu fk, jak uvidíme dále.
V tabulce 1 jsou násobitelé pro obvykle používané
materiály, kterými musíme na rùzných kmitoètech vyná-
sobit indukènost zmìøenou nf RLC metrem nebo spoèí-
tanou ze známé AL konstanty, pøímo z katalogového
„míèka“ a rozmìrù jádra, z poèítaèových programù nere-
spektujících komplexní permeabilitu [1] nebo z tabulek
(napø. [2]), abychom dostali skuteènou indukènost na
kmitoètu, kde budeme cívku používat.

Závislost jakosti Q na kmitoètu

Ze vztahu (1) je také zøejmé, že imaginární èást kom-
plexní permeability µll urèuje ztráty v jádru. Pokud ve
vztahu (1) podìlíme hodnoty reálných a imaginárních
èástí komplexní permeability, dostaneme kmitoètovový
prùbìh èinitele jakosti jádra Q - viz vztah (2). Není sice
úplnì stejný s prùbìhem jakosti cívky Q na feritovém
toroidu, zanedbáme-li ale rozdíl, mùžeme v prvém pøi-
blížení jakost cívky Q a èinitel jakosti jádra Q považovat
za jedno a totéž. Pøi našem zjednodušení tedy klesne
jakost cívky na Q = 1 na kmitoètu, kde se protínají
prùbìhy reálné èásti µl a imaginární èásti µll komplexní
permeability. Kmitoèet, kde se prùbìhy protínají, jsem
nazval fQ1 - viz obr. 1a. Tento kmitoèet nám øíká, že jádro
na tomto a vyšším kmitoètu pro malou jakost již
nemùžeme použít na cívky pro ladìné obvody, ale jen na

rùzné tlumivky a aperiodické transformátory. Jakost
s kmitoètem dále klesá pod jednièku. Kmitoèty fQ1 pro
rùzné feritové materiály jsou v tabulce 1.

kde µk - komplexní permeabilita, µl - reálná èást
komplexní permeability - urèuje indukènost cívky na
toroidu, jµll - imaginární èást komplexní permeability -
urèuje ztráty v jádøe, L - indukènost cívky na toroidu, L0
- indukènost téže cívky bez jádra, R - ztrátový odpor jádra
(ne vinutí), Q - èinitel jakosti jádra (pøibližnì rovný
jakosti cívky na jádru).

Do jakého kmitoètu je indukènost
kmitoètovì nezávislá?

Obr. 1b ilustruje èastý pøípad: prùbìh reálné èásti kom-
plexní permeability µl je do urèitého kmitoètu soubìžný
s osou x a tedy indukènost se do tohoto kmitoètu
nemìní. Tento kmitoèet jsem nazval fk. U nìkterých
materiálù se neobjevuje vodorovná èást
prùbìhu reálné èásti µl, ale již od nízkých kmi-
toètù køivka mírnì klesá nebo mírnì stoupá.
V tìchto pøípadech uvažuji v tabulce 1 jako
kmitoèet fk takový, kdy je odchylka indukènos-
ti odpovídající poèáteèní permeabilitì pod 10
%. Kmitoèet fk je tedy kmitoèet, do kterého
bude indukènost cívky na toroidu stejná s hod-
notou, kterou jsme zmìøili nízkofrekvenèním
RLC metrem nebo spoèítali z katalogového
„míèka“, rozmìrù jádra, pomocí konstanty AL
nebo programù a tabulek [1], [2] apod. Nad
tímto kmitoètem musíme mìøit indukènost na
daném kmitoètu tøeba pøístroji RF1, MFJ259B
èi novìjšími, nebo jednoduše vynásobit
indukènost údaji z tabulky 1.

Obr. 1. Pøíklady prùbìhù reálné èásti µ l (a tedy i
indukènosti a cívkové konstanty AL) a imaginární èásti

µ ll (ztrát v jádru a pøibližnì tedy i jakosti cívky Q) kom-
plexní permeability a význam radioamatérských konstant
fk - kmitoèet, do kterého je indukènost konstantní, fQ1 -

kmitoèet, kdy jakost cívky na daném feritovém toroidu
klesne na Q = 1 a Lmax/f - kmitoèet na kterém je

indukènost cívky na daném materiálu nejvìtší.

Reálná cívka na feritovém toroidu

Zatím jsme uvažovali bezestrátovou indukènost, která -
jak již víme, kopíruje prùbìh reálné èásti komplexní per-
meability µl. S narùstajícím kmitoètem ale cívka
indukènost ztrácí a významnì narùstají ztráty jádra.
Nakonec dojde k tomu, že cívka pøestává být cívkou a
zaène se chovat pøevážnì pouze jako èinný odpor, který
má ovšem pro stejnosmìrný proud nepatrnou hodnotu.
Na cívku se pak díváme jako na indukènost, která
odpovídá její impedanci na daném kmitoètu. To souhlasí
i s hodnotami indukènosti, které zmìøíme pøístroji RF1,
MFJ259B, apod.

Vše vysvìtluje pøíklad na obr. 2 pro materiál H6
bývalého Prametu Šumperk. Ten je uprostøed mezi
vyloženì nízkofrekvenèními ferity a ferity pro KV. Jako
demonstraèní pøíklad nám proto dobøe poslouží. Cívka
na obr. 2 má do kmitoètu fk = 0,5 MHz indukènost 20
µH. Pokud budeme tvrdit, že onìch 20 µH platí na všech
kmitoètech, jsme daleko od pravdy. Druhý extrém
vznikne, pokud bychom zanedbali ztráty v jádru a brali na
zøetel jen èistou indukènost, která je napøíklad na 24
MHz u dané cívky jen 0,4 µH. V praxi proto uvažujeme
hodnotu indukènosti vèetnì ztrát, to znamená takovou
indukènost, která odpovídá impedanci cívky na daném
kmitoètu. Ta nejlépe vystihuje chování cívky v nìjakém
obvodu a zmìøíme jí pøístroji RF1, MFJ259B a podobný-
mi pøístroji novìjšími. Na pøíkladu z obr. 2 si ještì všim-
nìte, že jakost odeètená z prùbìhù komplexní permeabi-
lity pro materiál H6 vychází na kmitoètu 24 MHz Q = 0,1
a mùže se dále ještì trochu zmenšovat. U reálných
toroidních cívek na rùzných feritových materiálech jsem
ale na žádném kmitoètu nenamìøil jakost nižší, než asi Q
= 0,3. Na ještì vyšších kmitoètech se mìøená jakost
u reálné cívky vrací zpìt na Q = 1 až 2.

V tabulce 1 jsou násobitelé indukènosti, které odpoví-
dají obìma složkám komplexní permeability, to znamená
impedanci cívky. U materiálù Amidon 43 a 77 a Pramet
N05 a H7 jsem nemìl k dispozici katalogové údaje kom-
plexní permeability, hodnoty jsou v tìchto pøípadech
zmìøeny. Pamatujte, že katalogové údaje feritù mívají
rozptyl 25 %, levné nf i vf pøístroje stìží mìøí s chybou
pod 10 %, bazarové ferity mívají rozptyl parametrù až

Mìní se indukènost na feritových toroidech
s kmitoètem?

Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Ano, a to tím více, èím nízkofrekvenènìjší feritový materiál na KV použijeme. Indukènost èasto
mìøíme nízkofrekvenèním RLC metrem, poèítáme pomocí cívkové konstanty AL èi z poèáteèní per-
meabilty uvedené v katalogu, nebo stanovujeme pomocí poèítaèových programù napø. [1], èi tabu-
lek [2]. Oproti takto zjištìné hodnotì ale indukènost vìtšinou s kmitoètem mírnì stoupá na hodno-
tu 110-150 %, u nemnoha materiálù až 250 %, na ještì vyšších kmitoètech pak klesá i pod 10 %.
Kmitoètová závislost indukènosti se týká nejen toroidù, ale i feritových hrníèkù a E jader bez meze-
ry, ale i všech ostatních uzavøených feritových jader, které vzduchovou mezeru nemají. Indukènost
cívky na feritovém toroidu na tom kterém kmitoètu je to první a nejzákladnìjší, co bychom mìli o
cívce vìdìt. Je zøejmé, že v rozsahu KV nebo VKV nám správnou induènost nezmìøí žádné nf RLC
metry. Pokusme se proto praktickým pohledem tajemství kmitoètové závislosti indukènosti cívek na
feritových toroidech poodhalit, abychom pøi odhadu indukènosti vystaèili i s laciným nf RLC metrem.
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40 %. Vinutí reálné cívky nemusí mít dokonalou vazbu na
jádro a tak rùzné poèty závitù, prùøezù a izolací vodièù
znamenají další rozptyl násobitelù indukènosti asi +/-
20 %. Z tohoto dùvodu jsou v tabulce 1 násobitelé
zaokrouhleni na jeden platný øád. Pokud jsem uvedl více
øádù, je to jen proto, aby byla vidìt tendence zmìn
indukènosti. Pokoušet se o vìtší pøesnost nemá vzhledem
k velkým výrobním tolerancím žádný smysl.

Pøíklad 1:

Urèete indukènost cívky s dvaceti závity na feritovém
toroidu Amidon FT50 - 43 (prùmìr 12,7 mm, AL = 523
nH/z2) a na feritovém jádru Pramet Šumperk T12,5/ H20
(AL = 1020 nH/z2) na kmitoètech 1,1 , 1,8 , 3,5 , 7, 14, 28
a 50 MHz.

Nejdøíve zmìøíme indukènost nìjakým nízko-
frekvenèním RLC metrem (viz dále poznámka k mìøení)
nebo jí spoèítáme ze známéhu µi, AL èi programem [1];
dostaneme indukènost 209 µH u FT50-43 a 408 µH
u T12,5/H20. Je to ovšem indukènost platná jen do kmi-
toètu fk, což je u daných materiálù 0,4 a 0,2 MHz, viz ta-
bulka 1. Abychom dostali skuteèné indukènosti na
požadovaných kmitoètech, vynásobíme proto zmìøenou
indukènost souèiniteli z tabulky 1:

Tytéž hodnoty bychom dostali mìøením pøístroji RF1,
MFJ259B apod. za pøedpokladu, že by induènosti nebyly
mimo mìøící rozsah pøístrojù. Materiál Amidon FTxxx-43
je výjimeèný velkým navýšením indukènosti kolem 1 MHz

a také malými ztrátami, což se projeví vìtším poklesem
indukènosti s kmitoètem. Amidon 43 je prakticky
nepostradatelný u reflektometrù, zejména dvoutoroidních,
kde vyžadujeme vysokou citlivost a velký kmitoètový
rozsah. Je rovnìž vhodný pro KV baluny, není ale rozšíøen
pro vysokou cenu 1000 až 2000 korun za jeden velký
toroid. Bohužel nadìjná levná náhrada N7 z Prametu
Šumperk se již pravdìpodobnì nezaèala vyrábìt.

Poznámka k mìøení: Pøi mìøení indukèností na nf kmi-
toètech od 100 Hz do 100 kHz jsem narazil u feritových
materiálù Amidon 43 a Pramet H20 na výrazný „efekt
malého poètu závitù“. (Pozor - nejedná se o chyby
mìøících pøístrojù pøi mìøení malých indukèností). Napø.

Tab. 1. Násobitelé indukènosti, kterými musíme vynásobit  indukènost zmìøenou nízkofrekvenèními RLC mìøidly, spoèítanou pomocí poèáteèní permeability µi, nebo cívkové konstanty AL, èi poèítaèem pomocí
programù nerespektujících kmitoètové prùbìhy komplexní permeabilty napø. [1], abychom na daném kmitoètu dostali skuteènou indukènost. Kmitoèet f k [MHz] øíká, do jakého kmitoètu mùžeme indukènost spoèítat
ze známé konstanty AL nebo z poèáteèní permeability µi, programem [1], èi z mìøení nf RLC metrem. Nad tímto kmitoètem musíme mìøit indukènost na pøíslušném kmitoètu, nebo vynásobit indukènost hodnotami
z tabulky. Kmitoèet fQ1 [MHz] je kmitoèet, pøi kterém jakost cívky pøibližnì klesne na Q = 1. Údaj L max/f [MHz] øíká, na jakém kmitoètu bude násobitel indukènosti nejvyšší. U materiálu H60 jsem jej nezjistil,
pravdìpodobnì u nìj navýšení není a u Philips 3E9 skuteènì není. U Amidonu 77 jsem nemohl zjistit fk a Lmax/f, nebo� nemám èím mìøit indukènost mezi 150 kHz a 1,1 MHz. Materiály jsou seøazeny od nejmenší
do nejvìtší permeability. U materiálù bývalého Prametu Šumperk jsem uvedl prakticky celou øadu feritù, z kterých se vyrábìly toroidy. U výrobcù Iskra, Amidon, Thomson a Philips je pro porovnání jen výbìr nì-
kterých materiálù, ze kterých se vyrábí toroidy vhodné na baluny a širokopásmové transformátory. Materiály s permeabilitou nad 2000 uvádím pro získání pøehledu, nikoliv proto, že by byly vhodné na výkonové
baluny a transformátory pro KV.

Obr. 2. Pøíklad zmìn indukènosti s kmitoètem
u feritového materiálu Pramet Šumperk H6.

Tab. 2.
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pøi poètu 5 závitù materiál Amidon 43 vykazuje až
ètyøikrát vyšší a Pramet H20 až dvakrát nižší indukènost
proti indukènosti odpovídající konstantì AL nebo
poèáteèní permeabilitì µi. Tento efekt není závislý na
typu RLC metru, nf kmitoètu, tvaru mìøícího napìtí troj-
úhelník/sinus, metodì mìøení - rezonanèní metody
dávají shodné výsledky. Také není zpùsoben pøesycením
- stejné výsledky jsem dostal pøi sycení 5 mT i 0,5 mT.
Nejde tedy o chyby mìøícího pøístroje nebo mìøící
metody. Vliv má pouze typ feritu. U jiných feritù - H6,
H7, H12, H22, zahranièní typy podobné H40 a H60,
Amidon 77 a N01, N02, N05, N1, N2, N3 - jsou tyto efek-
ty pod 50 %, pøípadnì na hranicí chyb mìøení a prakticky
nejsou zjistitelné. Vysvìtlení neznám.

Abychom omezili shora uvedené chování feritù,
mìøíme pøi doporuèovaném poètu 100 závitù, kdy jsou
chyby malé. Aspoò 100 závitù pro mìøení, pøípadnì i
více, tak aby mìøená indukènost nebyla pod 15 % hod-
noty nejnižšího rozsahu levného mìøícího pøístroje je
nutností pøi mìøení jader s malou permeabilitou. Zde se
ale již nejedná o efekty malého poètu závitù, ale o
neúmìrné chyby nf mìøících pøístrojù. Zmìøenou
indukènost pak pøepoèteme buï na poèty závitù pro
potøebnou indukènost, nebo si výpoètem, èi bezpracnì
programem [1], stanovíme pro mìøený toroid konstantu
AL a poèáteèní permeabilitu µi neznámého materiálu pro
budoucí použití.

Pøíklad 2:

Urèete cívkovou konstantu AL a poèáteèní permeabilitu
µi neznámých feritových toroidù prùmìru 10 mm,
kterých máme doma velkou zásobu a zatím nevíme,
k èemu by se mohly hodit. Dále odhadnìte indukènost
pøi poètu 5 závitù na kmitoètech 1,8 a 28 MHz:

Abychom omezili chyby pøi malém poètu závitù,
navineme na toroid 100 závitù. I když nízkofrekvenèní
RLC mìøidla zpravidla nezajistí mìøení pøi standardních
podmínkách tj. 10 kHz/0,1 mT/25oC, jsou chyby malé,
nejvíce se projeví vliv teploty. Nf RLC metrem jsme
namìøili napøíklad 2870 µH. Dále jsme posuvkou zmìøili
rozmìry jádra D = 10 mm, d = 6 mm, h = 4 mm. Zaoblení
hran zanedbáme. Z rozmìrù lze usuzovat, že patrnì pùjde
o materiál z Prametu Šumperk - zahranièní toroidy totiž
mívají rozmìry v palcích a tak by rozmìry nebyly tak
„kulaté“. Hodnoty dosadíme do následujících vztahù:

Výsledek cívkové konstanty jsem pro zopakování
uvedl ve všech používaných jednotkách. Permeabilita
vyšla 718, pravdìpodobnì pùjde o materiál H7 s perme-
abilitou 700. „Školní“ vztah (4) nerespektuje skuteènost,
že magnetické siloèáry se mají tendenci stlaèovat
k vnitønímu prùmìru toroidu. Skuteèné Se (Ae - Area) a l
(le) je pak trochu odlišné, viz program DL5SWB. Z tab-
ulky 1 dále odhadneme násobitele indukènosti pro 1,8 a
28 MHz a spoèítáme induènosti pro 5 závitù:

Samozøejme mùže jít i o nìjaký zahranièní materiál
s permeabilitou 700, pro který se mohou násobitelé
indukènosti lišit. Jde tedy jen o odhad. Indukènosti na
1,8 a 28 MHz zmìøíme pøesnìji pøístroji RF1, MFJ259B
nebo podobnými novìjšími.

Výhody a úskalí poèítaèových 
programù

Pro výpoèet cívek s výhodou používáme rùzné programy.
Program „mini Ring Core Calculator“ od DL5SWB je
výbornou pomùckou. Èást jeho možností ukazují
obrázky 3 a 4.

Závìr

Úkolem pøíspìvku bylo vytvoøení praktické pøedstavy o
kmitoètové závislosti indukènosti cívek na feritových
toroidech, pøedstavy o tom, do jakého kmitoètu je
indukènost na feritovém toroidu konstantní a tedy
odpovídající mìøení nf RLC metrem, výpoètu z poèáteèní
permeability, z cívkové konstanty AL èi pomocí programu
od DL5SWB [1] a pøedstavy, pøi jakém kmitoètu klesne
jakost cívky na Q = 1.

Program, který by umìl u feritových toroidù vypoèítat
skuteènou indukènost na libovolném kmitoètu tak, jak jí
mìøí pøístroje RF1, MFJ259B a pod., se mnì nepodaøilo
nalézt. Pravdìpodobnì to není problém softwaru, ale
spíše otázka pracnosti, kterou je tøeba vìnovat mìøením
a zpracování prùbìhù komplexní permeability.

[1] Wilfried Burmeister DL5SWB - mini Ring Core Calculator, verze
1.1.2. www.qsl.net/dl5swb
[2] Radim Kabátek OK2TEJ. Tabulka indukèností feritových toroidù
pro urèitý poèet závitù. www.qsl.net/ok2tej
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Obr. 4. Mini Ring kalkulátor nerespektuje kom-
plexní permeabilitu, jinak øeèeno neumí poèítat
indukènost a návaznì reaktanci, èi spíše imped -
anci, na rùzných kmitoètech. To znamená, že i pøi
kmitoètu 14 MHz uvažuje u daného pøíkladu stále
indukènost 209 µH místo skuteèných 25 µH, viz
náš pøíklad 1; rovnìž 5 závitù ve spodním políèku
s údajem 13,075 µH je ve skuteènosti jen 1,57
µH a tedy i skuteèné reaktance jsou jen 2,2 kΩ a
138 Ω, nikoliv programem poèítaných 18,385 kΩ
a 1,15 kΩ. U feritových toroidù (nikoliv železo-
prachových, kde je vše v poøádku) proto neb-
udeme dva spodní øádky programu pod „Working
Frequency“ používat a výpoèet provedeme ruènì
s využitím násobitelù indukènosti z tabulky 1.
Samozøejmì u feritù s malou permeabilitou
vidíme v tabulce 1, že pøes celý rozsah KV je
násobitel indukènosti 1 - v tìchto pøípadech jsou
výpoèty pod „Working Frequency“ v souladu se
skuteèností.

Obr. 3. Dosadíme-li 100 závitù z pøíkladu 2, zmìøenou indukènost
nízkofrekvenèním RLC metrem 2870 µH, rozmìry jádra T10/6/4
mm, dostaneme hodnotu poèáteèní permeability µi a cívkové kon-
stanty AL. V pøíkladu 2 jsme si již øekli, že se jedná o materiál
s poèáteèní permeabilitou 700, v daném pøípadì o materiál Pramet
Šumperk H7, pøípadnì N7, který se ale pravdìpodobnì již nezaèal
vyrábìt. Program poèítá ekvivalentní prùøez A e a støední délku
siloèáry le a tedy i permeabilitu µi z pøesnìjších vztahù, než jsou
jen jednoduché geometrické rozmìry jádra ve vztahu (4), a tak
poèáteèní permeabilita vychází blíže skuteènosti. Náš školní výpoèet
je 718, program 702 - rozdíl ve výsledku je stále desetkrát menší,
než výrobní tolerance permeability, a nemusí nás nijak trápit.
Pøesnìjší vztahy a vysvìtlení najdeme v odstavci „Determining A L
and µi of Unknown Cores“ v nápovìdì programu DL5SWB.

Zprávièky
Pøítel na dopisování
Litevský radioamatér LY1FN, filatelista a esperantista,
hledá pøátele stejných zájmù. Pište anglicky nebo rusky
na  Rièardas Strolla, P. O. BOX 1181, Kaunas LT-3000
nebo ABRIST@VDU.LT. Více informací na
http://www.qsl.net/ly2fn.

Odrazy od mìsíce
Máte-li zájem si poslechnout jak vypadají odrazy od
Mìsíce na 24 GHz, podívejte se na
http://www.vhf.cz/index2.htm, Pepa OK1UWA bojuje o
první 24 GHz EME v OK, støední a západní Evropì.
Standa OK1MS dìlal první OK-5T6 spojení EME a
splnil podmínky DXCC na 144 MHz. Má již 102 DXCC
hotovo! 

Zdenìk OK1DFC (pøevzato z emailové zprávy)

Pøehled radioamatérských majákù
Na webu ÈRK byla aktualizována užiteèná stránka,
vìnovaná radioamatérským majákùm:
http://www.crk.cz/CZ/BEACOKC.HTM

OY informace
Informace o radioamatérských aktivitách na Faroerských
ostrovech naleznete na http://www.qsl.net/lldxt/oy_2003/.
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Autor uvádí: „Vidìl jsem programy, které sloužily ke stej-
nému úèelu. Znaky na displeji jsou ale tak malé a bylo by
tøeba pøed monitorem sedìt celý den! Popisované hodiny
jsou dostateènì velké, abych je mohl sledovat odkudkoli
z místnosti.“

Obr. 1 ukazuje èelní stupnici o prùmìru cca 20 cm
[2]. Každý z 18 segmentù znamená 10 vteøin. Já i moji
pøátelé jsme dospìli k názoru, že tyto hodiny lze sledovat
snadnìji než rùzné tabulky, které se k tomuto úèelu èasto
využívají. Hodiny jsou užiteèné v pøípadech, kdy CW
signály majáku jsou roztøepané nebo jinak pøíliš
zkreslené, takže je nelze pøeèíst. Ale i v pøípadech, kdy
není problém identifikaci majáku pøeèíst, zjiš�ují i ti, kteøí
to umí, že mít v ham shacku tyto hodiny je fantastické.
Neamatérským návštìvníkùm se hodiny, zdá se, líbí také.
Jsou výbornou reklamou amatérského rádia a možná i
dobrým námìtem pro realizaci v klubu.

Hodiny mohou být užiteèné i v pøípadì, kdy signál
majáku neprochází. Když v pøíslušném èasovém inter-
valu monitorujeme odpovídající kmitoèet a nic ne-
slyšíme, mùžeme si být jisti, že podmínky šíøení jsou
špatné nebo je maják mimo provoz.

Konstrukce hodin

Èelní panel hodin má v originále rozmìr cca 305x305
mm. Je zhotoven z libovolného dostateènì tuhého

materiálu (plech, laminát atd.) tlouš�ky cca 1-1,5 mm.
Støedním otvorem vhodného prùmìru prochází osièka,
na které je upevnìna otoèná stupnice o prùmìru pøib-
ližnì 200 mm. Na pevném panelu i na otoèné èásti je
nakreslena nebo nalepena stupnice [2]. Na èelním pane-
lu je umístìn spínaè napájení motoru, umožòující syn-
chronizaci hodin s èasovým signálem. Zezadu je
upevnìn pøevodový motor, jehož výstupní høídelka, je
podle potøeby pøípadnì prodloužená spojkou, prochází
støedovým otvorem;
na høídeli je upevnìn
otoèný kotouè se stup-
nicí. Smysl otáèení
kotouèe pøi pohledu
na èelní panel je ve
smìru pohybu hodi-
nových ruèek.

Nemá smysl uvádìt
pùvodní mechanické
provedení. Vhodným
u nás dostupným
motorem je napø.
pøevodový motor
B600-3m - 1 ot./3
min.- (lze objednat na
dobírku ve firmì 

REGULACE-AUTOMATIZACE BOR, s.r.o., zkrácenì RAB
s.r.o., Dìlnická 264, 473 01 Nový Bor, www.regulace.cz,
rab@clnet.cz; cena motoru je 442 Kè + DPH, s poš-
tovným ovšem 634 Kè).

Vlastní obsluha a použití hodin

Zapneme spínaè a necháme znaèku Start na otoèné stupni-
ci dobìhnout proti znaèce WWV na èelním panelu.
Naladíme WWV na 5, 10 nebo 15 MHz. Poèkáme na minu-
tu, která je dìlitelná tøemi: 0, 3, 6, 9, 12 atd. Pøi èasovém
znamení motor hodin zapneme. Autor doporuèuje zapnout
spínaè krátce pøed pípnutím a pak vnásledujících minutách
sledovat synchronizaci. Jestliže jdou hodiny proti WWV
trochu napøed, na okamžik motor vypneme a rychle za-
pneme, abychom odstranili rozdíl a uvedli hodiny do pøes-
né synchronizace. Protože kmitoèet sítì v závislosti na
denní dobì podle zatížení sítì kolísá, je u hodin øízených
kmitoètem sítì normální, že se za den zpozdí až o pìt vteøin.
S tím je tøeba poèítat a èas od èasu hodiny znovu seøídit.
Hodiny lze nastavit samozøejmì také podle jiného pøes-
ného èasového údaje (radiohodiny DCF, èasový signál
rozhlasu nebo TV).

Pøi bìhu hodin máme vždy 10 vteøin na prohlédnutí
všech pìti kmitoètù pøíslušných majákù. Good DX!

[1] Aktuální informace o systému NCDXF majákù najdete na
www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.html
[2] Obrázek stupnice lze stáhnout z www.arrl.org/files/qst-binaries/
soubor 02HK04Fig1.zip
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Hodiny DX majákù
Don Goshay, W6MMU, podle QST 4/2002 pøeložil Václav Kohn, OK1VRF, vkohn@quick.cz  

Tyto home made hodiny umožòují sledovat harmonogram vysílání 18 NCDXF majákù [1]. Pohání je
motor, jehož zpøevodovaná osa se otáèí rychlostí 1/3 otáèky/min. Hodiny umožòují reálný pøehled o
provozu jednotlivých 18 majákù ve všech pìti krátkovlnných pásmech. Jedna úplná otáèka èelní
stupnice trvá 3 minuty.

Obr. 1. Pohled na èelní panel majákových hodin s otoèným
kotouèem

Obr. 2. Rozmìrový náèrtek motorku B 600
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Pøed dvìma lety jsem se pøestìhoval do
nového bydlištì. Stejnì jako mnoho
dalších amatérù jsem ustoupil pøáním mé
manželky, což znamenalo mj. i bydlení
v oblasti, kde jsou zakázány vìže a vìtši-
na antén. Naštìstí na pozemku jsou dva
velké duby, vzdálené od sebe asi 40 m,
které dovolují natažení drátové antény ve
výši cca 8 m nad zemí. Nejprve jsem zde
postavil G5RV, protože pracuji pøevážnì
na pásmech 17, 20 a 40 m a s touto anté-
nou jsem mìl na tìchto pásmech dobré
zkušenosti v minulých pùsobištích.
Tøebaže anténa pracovala dobøe, výsledky
nebyly takové, jak jsem doufal.

Bìhem následujících nìkolika mìsícù
jsem zkoušel celou øadu dalších popu-
lárních antén - plnorozmìrové smyèky
pro 80 a 40 m, komerèní vícepásmové
dipóly, rezonanèní dipóly, vícepásmový

vertikál, rozšíøený Zeppelin a 39 m
dlouhý dipól napájený otevøeným drá-
tovým vedením. Všechny tyto antény pra-
covaly rozumnì dobøe, nebyl jsem ale
stále spokojený. Pøi hledání antény jsem
narazil na èlánek Jamese E. Taylora,
W2OZH, v nìmž popisuje nenápadnou
kolineární øadu z koaxiálního kabelu [1].
Tento Taylorùv èlánek mne inspiroval
v dalším vývoji.

Vícepásmová anténa W5GI (v originál-
ním èlánku o ni autor píše pod názvem
W5GI Multiband Mystery Antenna)
v zásadì pøedstavuje kolineární anténu,
skládající se ze tøí pùlvlnných úsekù pro
pásmo 20 m, které vyzaøují ve fázi,
s pùlvlnným transformaèním vedením 20
m. Vypadá to a zní to jako charakteristika
antény G5RV, ale na kmitoètech pásma

20 m se jedná o anténu zcela jinou.
Anténa Louise Varnaye, G5RV, tøebaže je
rovnìž dlouhá tøi poloviny délky vlny,
obsahuje úseky, které nevyzaøují ve fázi.
Pro volbu takového uspoøádáni mìl její
autor zcela konkrétní dùvody: potøeboval,
aby vyzaøovací diagram mìl ètyøi laloky,
alespoò jednotkový zisk a nízkou vstupní
impedanci [2]. Já jsem na druhé stranì
chtìl dosáhnout toho, aby moje anténa
mìla v pásmu 20 m 6 lalokù, pøimìøený
zisk a rovnìž malou vstupní impedanci,
aby pøizpùsobení antény k zaøízení mohlo
být co nejjedndušší. Kromì toho anténa
mìla být použitelná a pracovat na ostat-
ních KV pásmech alespoò stejnì dobøe
jako G5RV. Odpovìdí na mé potøeby a
výsledkem je drátová anténa, která spoju-
je výhody kolineární antény se tøemi
úseky a antény G5RV.

Ve standardní verzi jsou v kolineární
anténì skládající se ze tøí pùlvlnných
úsekù zaøazeny mezi jejich konci úseky
vedení, které v daných bodech obracejí
fázi. Vf proud v koncových prvcích antény
je pak stále ve fázi s proudem ve støedním
prvku. Zmiòované úseky vedení pro
otoèení fáze lze zhotovit z dvou-
vodièového vedení nebo z koaxiálního
kabelu. Normálnì se používá ètvrtvlnný
zkratovaný úsek, i když obdobnì pracuje
i pùlvlnné otevøené vedení. Problémem
je, že klátící se pahýly visící z antény lze
jen obtížnì fixovat a vypadají nehezky.

Taylor ve svém èlánku popisuje vzhle-
dovì nenápadnou kolineární soustavu.
Uvádí, že pøivedeme-li vf napìtí na støed-
ní vodiè koaxiálního kabelu na otevøeném
konci takového úseku vedení, pak se na
pøilehajícím místì opletení ve stejném
bodu objeví vf napìtí, fázovì posunuté o
180 stupòù. Je to proto, že vf proud pøi
prùchodu kabelem smìrem ke zkrato-
vanému (opaènému) konci vedení je
zpoždìn o ètvrtinu vlnové délky. Kromì
toho ale dochází ještì k dalšímu zpoždìní
o ètvrt cyklu, jak vlna prochází uvnitø
kabelu zpìt a pùsobí na stínìní kabelu na
otevøeném konci. Celkovì tak dostaneme
zpoždìní pùl cyklu - 180 stupòù. Náš

úsek koaxiálního kabelu tedy slouží
dvìma úèelùm: Vyvolává potøebný fázový
posun a kromì toho pùsobí jako èást
vyzaøujícího prvku v kolineární øadì.

Moje pùvodní verze této antény
vycházela z délek odvozených podle vzor-
cù, které uvádìl Taylor - délka
ètvrtvlnného úseku vodièe se poèítala
podle vztahu 71,32/f (MHz) a délka
ètvrtvlnného úseku koaxiálního kabelu se
urèovala podle stejného vzorce s tím, že
vypoètená délka byla ještì navíc vyná-
sobena zkracovacím èinitelem použitého
kabelu. Tato první verze mé antény praco-
vala dobøe v pásmu 20 m, ale zklamala
pøi pokusech o použití na jiných pás-
mech.

U druhého provedení jsem použil
koaxiální úseky stejnì dlouhé, jako
ètvrtvlnné úseky jednoduchého vodièe a
zkracovací koeficient kabelu jsem prostì
nebral v úvahu. Moje úvaha vycházela
z toho, že kabel se v tomto uspoøádání
jako koaxiální vedení nechová a používat
zkracovací èinitel tedy nemá smysl.
K mému úžasu se nová anténa chovala
výjimeènì dobøe v pásmu 20 m, mìla
nízký PSV a v jiných KV pásmech i
v pásmu 6 m se chovala stejnì dobøe,
jako moje referenèní G5RV.

Konstrukce antény krok za
krokem

Vícepásmová anténa W5GI vypadá jako
jednoduchý pøímý dipól (viz obr. 1 a 2) a
je možno ji postavit velmi jednoduše.
Budete potøebovat tøi vajíèkové nebo
nìjaké podobné izolátory, asi 22 m drátu
(vyhovuje instalaèní vodiè o prùmìru cca
1,6 mm), kroucenou nebo standardní
dvoulinku pro zhotovení pùlvlnného
úseku pro 20 m pøipojenou ke støedu
dipólu (nejlépe vyhovovala perforovaná
dvoulinka 300 ohmù), nìco pøes 10 m
koaxiálního kabelu RG58, konektor pro
pøipojení napájecího koaxiálního kabelu
ke dvoulince a smrš�ovací bužírku pro
zakrytí exponovaných spojù na koaxiál-
ním kabelu. Pokud máte uvedené díly

Vícepásmová anténa W5GI
John P. Basilotto, W5GI, podle CQ 7/2003 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU

Èlánek popisuje anténu, pokrývající amatérská pásma od 80 do 6 m s níz-
kou vstupní impedancí, která pracuje dobøe s vìtšinou transceiverù, a� už
jsou vybaveny anténním tunerem nebo nikoli. Anténa je dlouhá nìco pøes
30 m, snese použití výkonu v mezích standardních licenèních podmínek, je
levná a lze ji jednoduše postavit. Je podobná anténì G5RV, má ale mno-
hem lepší úèinnost, zejména v pásmu 20 m. Bìhem uplynulých více než
dvou let byla tato anténa postavena a používána pøi instalaci v rùzných
výškách a uspoøádáních, a to ve více než tøech stech lokalitách. Ohlasy od
uživatelù naznaèují, že anténa vyhovuje všem kritériím úèinnosti.
„Mystický“ rys této antény spoèívá v tom, že je obtížné, ne-li vùbec
nemožné anténu namodelovat a vysvìtlit, proè pracuje tak dobøe, jak
pracuje.

Obr. 4. Pøipojení vnìjšího konce koaxiálního úseku ke krajnímu ètvrtvlnnému vodièi. V bodì propojení
jsou spojeny vnitøní žíla i stínìní kabelu a vše je spojeno s drátovým úsekem.

Obr. 3. Spojení vnitøního konce koaxiálního úseku k vodièi støedního dipólu. Všimnìte si, že je zapojen
pouze støední vodiè kabelu.

Obr. 2. Celkový pohled na anténu W5GI (jen pro názornou ilustraci, délky jsou zkráceny a nejsou
v mìøítku)

Obr. 1. Uspoøádání vícepásmové antény W5GI. Podrobnosti o propojení koaxiálních úsekù a o délce
dvouvodièového vedení viz text.



Protože mé èasové možnosti jsou velmi omezené, za-
koupil jsem od autora antény Cona, DF4SA, balík
všeho potøebného materiálu (obr. 1). Tento „kit“
obsahuje skuteènì vše, co ke stavbì antény potøebu -
jete, vèetnì epoxidové pryskyøice a transportní cívky,
na kterou se navinou jednotlivé prvky, kevlarová a
silonová lanka - zkrátka všechny „svinovací“ èásti.
Jeho cena 300 Euro se mi v první chvíli zdála ponìkud
vyšší - nicménì po seètení ceny všech jednotlivých
prvkù a materiálu, zhodnocení èasu stráveného jejich
shánìním a kompletací, vymýšlením náhradních øešení
(dostupnost nìkterých vìcí v ÈR a Nìmecku je pøeci jen
stále podstatnì odlišná) a øešením dalších souvise -
jících problémù  jsem dospìl k jednoznaènému závìru,

že tato cena je výhodná. Vìtšinou totiž platí, že èas jsou
peníze…

Pøíprava

Autor antény pøipravil velmi podrobný stavební návod
v rozsahu 24 stran (díky Jirkovi, OK1DMU, bude vredak-
ci Radioamatéra na vyžádání k dispozici v èeské verzi).
Manuál je opravdu velmi povedený a vede vás krok za
krokem celým procesem pøípravy a stavby. Je velmi
užiteèný i pro ty, kteøí se rozhodnou postavit anténu
s použitím vlastních dílù, pøípadnì pro jiné experimen-
tování s tímto principem konstrukce antény. Krom jiného
obsahuje rovnìž rozmìry vypoèítané pro single-mode
použití v CW (resp. SSB) èástech jednotlivých pásem.

Výše uvedený kit jsem obdržel cca týden pøed odjez-
dem na expedici (doma pracovnì nazývanou „do-
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pohromadì, lze anténu zhotovit za ménì
než jednu hodinu.

Máte-li pøipravený materiál, postupuj-
te dále v následujících krocích:
- Z vodièe ustøihnìte ètyøi stejné kusy

dlouhé 5,18 m.
- Z koaxiálního kabelu ustøihnìte dva

stejné kusy dlouhé 5,03 m.
- Ustøihnìte pùlvlnný úsek dvoulinky

pro 20 m. Skuteènou délku tohoto
úseku je tøeba nastavit s pøihlédnutím
ke zkracovacímu koeficientu. Sám
jsem použil perforovanou dvoulinku
300 Ω se zkracovacím koeficientem
0,91, její celková délka vyšla 9,14 m.
Lze použít tøeba neperforovanou
dvoulinku 450 nebo 300 Ω nebo
dvouvodièové vedení, zhotovené ze
dvou samostatných vodièù, vše za
pøedpokladu, že elektrická délka

takového vedení bude pùlvlna pro 20
m - skuteèná fyzická délka pak bude
záviset na parametrech vedení a bude
nìkde mezi 8 a 11 m.

- Z konce jednoho koaxiálního úseku
odstraòte cca 5 cm opletení.

- Z opaèného konce stejného úseku
koaxiálního kabelu odstraòte cca 3 cm
opletení a støední izolace.

- Oba pøedchozí kroky udìlejte zcela
shodnì i s druhým úsekem koaxiál-
ního kabelu.

- Sestavte støední èást antény - dipól pro
pásmo 14 MHz, na jeho konce ale
nemontujte koncové izolátory!

V dalších dvou krocích budete ke kon-
cùm vnitøního dipólu na obou stranách
pøipojovat pouze vnitøní vodièe jednoho
z koncù koaxiálních úsekù; pláš� zde ne-
bude pøipojen nikam. Na opaèných (od
støedu antény smìøujících ven) koncích
koaxiálních úsekù bude naopak opletení
s vnitøním vodièem spojeno.

- Spojte jeden konec støedního dipólu
s vnitøním vodièem jednoho z koaxiál-
ních úsekù (obr. 3) a pøes spoj pøetáh-
nìte smrš�ovací bužírkou.

- Na opaèném konci koaxiálního úseku
spojte opletení s vnitøním vodièem a
propojte se ètvrtvlnným drátovým

úsekem (obr. 4); pøes místo spoje
pøetáhnìte smrš�ovací bužírku.

- Druhý konec drátového ètvrtvlnného
úseku upevnìte ke koncovému izolá-
toru.

- Pøedchozí tøi kroky udìlejte obdobnì i
s vodièem a koaxiálním úsekem na
druhé stranì antény.

- Upevnìte napájecí dvouvodiè do
otvorù støedního izolátoru a pøipájejte
jeho žíly k vodièùm dipólu v jeho støe-
du (obr. 5).

- Pøipojte opaèný konec dvoulinky ke
koaxiálnímu napájecímu kabelu (obr.
6) - zde lze použít témìø jakýkoli
konektor nebo svorkovnici, spojení
musí být pouze stabilní a vhodnì
chránìné proti vlhkosti. Napájecí
koaxiální kabel by mìl být dostateènì
dlouhý, aby dosáhl až k zaøízení.

- Anténu instalujte tak, aby støední dipól
byl alespoò 8 m nad zemí. Moje anté-
na je natažena vodorovnì, u jiných
amatérù bylo ale použito napø.
uspoøádání inv. V a byly opìt
dosaženy výborné výsledky. Typické
dosažené hodnoty PSV pro tuto
anténu jsou uvedeny v tab. 1.

Úèinnost antény

V pásmu 20 m lze oèekávat oproti dipólu
zisk vìtší cca o 3-6 dB a vyzaøovací dia-
gram se šesti laloky, kdy maxima ve
smìru kolmém k anténì jsou výraznìjší.
Takové vyzaøování je typické pro
tøíprvkovou kolineární øadu [3]. V jiných
pásmech anténa pracuje obdobnì jako
G5RV a pøedstavuje zde - kromì pásma
20 m - symetrický dipól náhodné délky.
Jeho chování je popsáno napø. v [2].

Nìkteøí uživatelé antény konstatovali, že
je možné s ní pracovat i v pásmu 160 m,
pro takové využití bude ale tøeba propojit
v místì pøipojení napájecího koaxiálního
kabelu oba vodièe symetrického
dvoudrátovho vedení (dvoulinky). Anténa
se zde chová jako Marconiho anténa. Ti,
kteøí anténu na tomto pásmu zkoušeli
konstatovali, že v porovnání s jinými
anténami pro toto pásmo anténa W5GI
pùsobí jako velmi klidná.

Z pohledu teoretického objasnìní
funkce antény zde zùstává stále tajemství.
O modelování antény se pokoušeli
nejménì tøi odborníci a všichni obdrželi
zcela protichùdné výsledky. Doufám, že
v budoucnosti budou získána rozumnìjší
zjištìní. Do té doby je asi nejúèelnìjší
anténu používat a tìšit se z její výborné
úèinnosti.

Na závìr bych rád podìkoval mnoha
amatérùm, kteøí v uplynulých mìsících
anténu postavili a používali; zejména
Deanovi, N9ZLS, který tìchto antén
postavil nìkolik a poskytl mi cenné infor-
mace a zkušenosti, Rodovi WA9WQT,
který anténu používal s pùsobivými
výsledky v QRP provozu, za jeho
zkušenosti z pásma 160 m - a za
pochopení a povzbuzování pøi stavbì této
antény také mé ženì.

[1] James E. Taylor: COCOA - A Collinear Coaxial
Array. 73 Amateur Radio, srpen 1989, 24
[2] M. Walter Maxwell. Reflections II.
Transmission Lines and Antennas. Worldradio
Books 2001: 20, 10
[3] Jednoduché vysvìtlení kolineárních øad viz
napø. Ralph Tyrell, W1TF: Troubleshooting
Antennas and Feedlines
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Obr. 6. Ukázka možností pøipojení dvouvodièového vedení k napájecímu koaxiálnímu kabelu. Krátký kus
kabelu je zobrazen jen pro názornou ilustraci. Všechny spoje je tøeba chránit pøed vlhkostí smrš�ovací
bužírkou, vhodným tmelem apod.

Obr. 5. Zpùsob uchycení a pøipojení dvouvodièo-
vého vedení ke vnitønímu dipólu ve støedu antény.

Anténa Spider Beam - zkušenosti z praxe
Martin Huml, OL5Y / OK1FUA, huml@radioamater.cz

V minulém èísle jste se mohli seznámit s funkcí a konstrukcí tohoto zajímavého tribanderu. Stejnì
jako øadu jiných hamù mne anténa zaujala natolik, že jsem se rozhodl ji vyzkoušet a porovnat v reál-
ném provozu. Protože jednou z mých hlavních oblastí radioamatérské èinnosti je úèast v závodech
expedièním zpùsobem, pro který je tato anténa takøka ideální, má cesta byla jasná. První seznámení
se „Spiderem“ probìhlo pøi pøíležitosti KV závodu IARU HF World Chapionship, kterého jsem se
zúèastnil z ostrova Pantelleria ve Støedozemním moøi jako IH9/OL5Y. Pokusím se vás seznámit s
mými zkušenostmi.

Obr. 1
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volená“). Con mne upozornil, že pøíprava jednotlivých
konstrukèních prvkù (mìøení, støihání, lepení…) zabere
nìkolik dní, proto jsem ihned zaèal s pøípravou. A udìlal
jsem dobøe - výroba jednotlivých dílù je opravdu èasovì
nároènìjší. Hlavním dùvodem je skuteènost, že epoxi-
dová pryskyøice použitá na mnoha èástech antény velmi
rychle zasychá a není možné tedy pracovat na více dílech
souèasnì. A pøi celkem deseti prvcích, dvaceti vyvazo-
vacích vlascích a nìkolika dalších dílech je to pìkná
øádka lepení! Nedoporuèuji pracovat s více jak dvìma
lepenými prvky souèasnì - já jsem to nìkolikrát zkusil a
pokaždé to bylo na výsledku znát. 

Ale není to jen lepení, co zabírá èas. I støíhání jed-
notlivých prvkù z drátu, jehož nejvyšší zájem je neustále
se vracet do tvaru, ve kterém byl uložen na cívce (tedy do
spirály), je docela pracné. K tomu kevlarová vyvazovací
lanka… Stále jen mìøíte, støiháte, vážete… Uklidnìním
pro vás je vìdomí, že to dìláte jen jednou a že výsledek
bude stát zato. A ještì jedno doporuèení - mìøení a
støíhání je mnohem efektivnìjší, když jej dìláte s nìkým
v blízkosti, kdo vám v pøípadì potøeby drát èi pásmo
podrží.

Stavba

Vlastní montáž antény doporuèuji dìlat s manuálem
v ruce, kde je celý postup pìknì popsán. Nìkteré fígle,
na které autor pøišel, pøi pøípravì ani nezaznamenáte, ale
pøi stavbì vám ušetøí hodnì trápení. Pokud je to jen
trochu možné, sestavte celou anténu na zemi, kde budete
potøebovat plochu alespoò 8x8 m. Já jsem byl díky
omezenému prostoru nucen anténu sestavovat na støeše
(naštìstí rovné) velikosti 6x9 m, což bylo velmi prob-
lematické a pro práci na jednotlivých koncích jsem
musel anténou poøád otáèet. Pøi „vypínání“ nosného
køíže z laminátových prutù ke stožáru (obr. 2) doporuèu-
ji jednotlivé konce opøít o nìjakou pevnou podložku a pøi
utahování vypínacích lanek každý prvek „pøedepnout“.
Tak dosáhnete toho, že jednotlivé pruty budou skuteènì
prohnuté smìrem nahoru - mnì se to pouze ruèním
napínáním lanek bez podpìry nepodaøilo.

Hodnì jsem se rovnìž potrápil s již døíve popsanou
vlastností drátu použitého na prvky - trvalou snahou se
svinovat. Pokud použijete obyèejný mìdìný drát, takové
problémy mít jistì nebudete - toto øešení však nedo-
poruèuji, drát se vytahuje a mechanickým ohýbáním se
èasem ulomí (vždy je nìco za nìco). I zde platí, že práce
ve dvou je mnohem efektivnìjší. Pøi sestavování mi
hodnì pomohla dvanáctiletá dcera Hanka - nicménì
pobíhání po okrajích støechy, mezi dráty a ve výšce cca 7
m není èinnost, pøi které bych ji rád vidìl a ani ona z toho
nebyla pøíliš nadšená. Èili znovu - pokud mùžete, se-
stavujte anténu na dostateènì velké ploše.

Po sestavení a zmìøení SWR bylo tøeba udìlat drobné
doladìní pomocí zahnutých koncù buzených prvkù.
„Naladil“ jsem anténu cca 100 kHz pod rozsah kmitoètù,
kde jsem ji chtìl mít - ze zkušeností vím, že po zvednutí

antény do výšky cca 12 m dojde pøibližnì k tomuto kmi-
toètovému posunutí. Další nastavování nebylo nutné. 

Protože stožár se Spiderem jsem hodlal využít i jako
podpìru pro anténu na 160 m (šikmý LW), pøipevnil
jsem nad anténu pìtimetrový rybáøský prut s pøíslušným
drátem. Nakonec jsme anténu nasadili na zkrácený stožár
(4 m) a definitivnì vykotvili (obr. 3). Díky váze a ploše
celé antény se tato práce dá za bezvìtøí snadno dìlat ve
dvou lidech - jeden drží stožár s anténou a druhý
pøipevòuje kotvy. V té dobì jsem si uvìdomil hodnotu
Spideru - postavit v takto omezených podmínkách ve
dvou lidech klasický tribander by bylo výraznì kom-
plikovanìjší a nebezpeènìjší. Následovala závìreèná
kontrola SWR - vše bylo OK.

Srovnání

V dobì, kdy jsem stavìl Spider, jsem již mìl pro závod
pøipravený druhý tribander, tøíprvkový od firmy ECO.
Tuto anténu považuji ve své kategorii za témìø zázraè-
nou. Snadná montáž, robustní konstrukce, optimální
SWR na všech pásmech, vynikající výkon ve srovnání
s jinými tribandery… Proto ji již delší dobu používám
pøi svých cestách a i pro IARU Contest nemohla chybìt.
Takže hned po zprovoznìní Spideru, který byl umístìn
pøibližnì ve stejné výšce, jsem zaèal s porovnáváním.

Mé srovnání dopadlo takto: 20 m - bez rozdílu až po
3 dB ve prospìch ECO; 15 m - 3-6 dB ve prospìch ECO,
10 m - bez rozdílu. Je tøeba øíci, že mé výsledky je nutné
brát s rezervou - srovnávání jsem vìnoval celkem asi 6
hodin, nemìl jsem možnost mìnit výšku antény, nelze
ani vylouèit vliv drátu vedoucího cca 4 m nad anténou
(anténa pro 160 m) ani mou chybu pøi sestavení antény.
Píšu to proto, že výsledky srovnání øady jiných hamù,
kteøí anténu používají, vychází pro Spider lépe. Uvedu
zde nìkteré z nich:

Srovnání Spideru a dipólu ve stejné výšce (10 m),
vzdálenost antén 60 m, stejná délka pøívodu. Srovnání
probíhalo cca 20 hodin s tìmito výsledky:

Pásma 10 m a 15 m:
- 10% stanic - bez rozdílu
- 20% - rozdíl 1 S (ve prospìch Spideru)
- 60% - rozdíl 2 S
- 10% - rozdíl 3 S
Pásmo 20m:
- 20% - bez rozdílu
- 50% - rozdíl 1 S
- 30% - rozdíl 2 S
Kromì tohoto témìø „laboratorního“ srovnání jsem

zaznamenal další zprávy: YM3ZF porovnávali Spider s 5-
el. komerèním logaritmickoperiodickým tribanderem -
Spider vítìzil vždy o zhruba 2 S. VK9XW použil pro
srovnání 2-el. tribander - uvádí, že se Spiderem mohl
pracovat se stanicemi, které na druhou anténu pouze
tušil. CT9D a CT9M používali v IOTA contestu stejné

antény jako já (tedy ECO a Spider) - s tím rozdílem, že
Spider nad ECO jasnì vítìzil.

Co vyplývá z výše uvedeného? Spider rozhodnì fun-
guje. Protože s ním mám zatím pouze jedinou zkušenost,
netroufnu si dìlat žádné kvantitativní závìry. Ale
pøipravujeme s Jirkou, OK2RZ, a Honzou, OK2BNG,
podrobnìjší srovnání a mìøení, s jejichž výsledky vás
urèitì seznámíme. 

Závìr

Na závìr ještì struèné shrnutí pro ty, kteøí obèas
provozují akce typu „Polní den“: Anténa podá velmi
solidní výkon, lze ji sestavit bìhem nìkolika hodin, délka
jejích dílù je po složení cca 1,2 m, hmotnost necelých 6
kg. Dovedu si ji dobøe pøedstavit i jako stabilní anténu
pro domácí QTH - ve srovnání s Yagi nebo Quadem je
výraznì ménì nápadná, vìtru klade minimální odpor, pro
upevnìní postaèí jednoduchý trubkový stožárek, pro
otáèení lze použít levný TV rotátor. Nìkolik mých pøátel
se rozhodlo Spider také vyzkoušet s použitím dodá-
vaného kitu. Pokud byste mìli zájem, napište mi - koupil
jsem jeden navíc.

IARU Contest

Pokud vás závodní provoz nezajímá, mùžete v tuto chvíli
se ètením skonèit - nic dalšího se o Spideru již
nedozvíte… hi.

Úèast v závodì byla souèástí mé rodinné dovolené.
Mìli jsme pronajatý skromnì zaøízený apartmán v typic-
kém severoafrickém obydlí zvaném damusso. Když jsme
k nìmu v pondìlí týden pøed závodem pøijeli, byl jsem
zdìšený - málo prostoru kolem domu, v okolí mnoho
jiných stavení, elektrická a telefonní vedení… Po dùk-
ladné prohlídce a rozmýšlení jsem nakonec došel
k øešení, jak umístím všechny antény, které jsem pro
tento druh závodu potøeboval. Po veèerech a èasnì ráno,
kdy jedinì se dalo dìlat nìco jiného, než se koupat v
moøi, jsem postupnì vše pøipravil. Zabralo to více èasu,
než jsem pùvodnì èekal - když musíte vše udìlat skoro
sám (rodinu jsem zapojoval pouze v nevyhnutelných pøí-

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5

Obr. 2
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padech), jde to pomalu… Avšak díky ideálnímu poèasí
šlo vše hladce a ve ètvrtek veèer jsem mìl postaveny
výše popsané tribandery, invertovaná V pro 80 m a 40 m
a LW pro 160 m (obr. 4). Tribandery jsem mìl pøipojeny
pøes výkonový splitter, takže jsem mohl pracovat s jed-
nou z nich nebo s obìma souèasnì. K tomu IC-756
propojený s PC, pøepínaè antén rovnìž propojený s PC
(pøi pøepnutí programu na jiné pásmo se pøepne i
odpovídající anténa), dva rotátory a PA ACOM 2000
(obr. 5).

Antény ale nebyly tím nejvìtším problémem, se
kterým jsem se potýkal - tím byla kvalita rozvodu 220 V.
První problém jsem musel øešit ve chvíli, kdy jsem zjis-
til, že v celém domì není žádné uzemnìní - „fázovka“
pøiložená na kostru všech spotøebièù svítila skoro stejnì
intenzivnì, jako na fázi. Musel jsem tedy koupit zemnící
tyè a vyrobit alespoò takové uzemnìní, aby vše nebrnì-
lo. Mnohem obtížnìjším problémem byla stabilita sítì.
Pøes den jsem namìøil 220-230 V, veèer a v dobì vaøení
kolem 205 V. A to jsem ještì nevysílal! Pro spínaný zdroj

k TRXu to nebyl problém - horší to bylo s PA. Velmi jsem
litoval, že tento závod nemá LP kategorii - skoro jistì
bych jí využil. Pøi zaklíèování klesalo napìtí o dalších cca
10 V. PA ACOM sice má možnost napájení 200, 220 a
240 V, ale po pøepnutí musí být napájecí napìtí v rozsahu
+- 10%, jinak PA nahlásí chybu a vypne se. Pracovat
v tìchto podmínkách bylo dost stresující - musel jsem
použít zhruba polovinu výkonu, který byl k dispozici, a
v kritických hodinách stále sledovat voltmetr a PA obèas
i vyøadit. To jsem samozøejmì vždy neuhlídal, takže
bìhem závodu jsem odhadem 30x na 2,5 minuty (doba
nutná k „restartu“ PA) pøešel do LP režimu…

Závodu jsem se zúèastnil v kategorii MIX. Kromì výše
popsané nepøíjemnosti se sítí jsem v závodì øešil už jen
problém s poslechem na 160 m díky silnému atmos-
férickému šumu. Pøíští rok zkusím nìjakou smyèkovou
anténu pro pøíjem - na Beverage musím zapomenout
kvùli omezenému prostoru. Naštìstí jsem ani nemusel
øešit problémy s rušením sousedù - i když pro tento úèel
byla pøipravena manželka, která sice neumí italsky, avšak

vybavená „dopisem“ s vysvìtlením, co že to tam
provádím, s prosbou o trpìlivost a pøíslibem, že ve 14:00
v nedìli vše skonèí.

Podmínky v závodì byly docela špatné, pøedevším na
horních pásmech. Výsledkem toho bylo, že jsem za celý
závod udìlal pouze 41 JA stanic, kterých jinak bývají
zástupy. Úèast stanic z EU byla vynikající. Díky dlouhou
dobu otevøené patnáctce jsem trochu pozapomnìl na
dvacítku, kde mi uteklo mnoho snadných násobièù.
Celkem jsem udìlal 2888 QSO a pøes 3,6 mil. bodù.

Bez ohledu na všechny problémy a nedokonalosti byl
celý závod fantastickým zážitkem; nebyla vteøina, kdy
nebylo co dìlat. Díky jeho rozumné délce (pøíznivci 48-
hodinových maratónù prominou), všepásmovosti, mož-
nosti obou druhù provozu, aktivitì SUPER stanic v kate-
gorii HQ je IARU Contest podle mne i pøes horší letní
CONDX jednou z nejlepších pøíležitostí si poøádnì
zazávodit.
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Pøi procházení rùzných zdrojù jsem narazil na nìkteré
informace, které sice nejsou nijak ohromující a objevné,

ale mohou být užiteèné, zejména pokud jsou
soustøedìny na jednom místì.

První tabulka pøináší urèitý pøehled
koaxiálních kabelù americké provenience:
Oznaèení RGXX/U má následující význam:
R - oznaèuje kabel, urèený pro vf aplikace
G - vyjadøuje „homologovaný“ produkt (G =
government - vládní)
XX - èíselný kód oficiální „homologace“
pøidìlený pøi prvním provìøování kabelu
U - vyjadøuje skuteènost, že kabel je
navržen tak, aby parametry garantované pøi
oficiálním posuzování byly
zaruèeny pro všechny
výrobce

Oznaèení UG, s nímž je
možno se nìkdy setkat, je z

hlediska požadavkù oficiálních speci-
fikací již zastaralé.

V druhé tabulce vidíte struèný
pøehled konektorù použitelných pro
výše uvedené koaxiální kabely.

K mnoha konektorùm existují
redukce a adaptéry, které umožòují
jejich montáž témìø na všechny kabely
z první tabulky. Jejich seznam by byl
pøíliš rozsáhlý a pokud potøebujete
detaily, naleznete je nejspíše v nìjakém
dobrém katalogu konektorù.

Mimochodem - konektor BNC byl
pojmenován po Neilsi Councilmenovi,
konstruktéru firmy Amphenol, který
v závìru ètyøicátých let minulého století
navrhl pùvodní konektor BNC. Zkratka
pochází ze spojení „bajonet-neils coun-
cilmen“.

Konektor N je pojmenován po
Paulovi Neillovi, jiném konstruktéru
Amphenolu, který s ním pøišel rovnìž
v závìru ètyøicátých let. Byl to první

skuteèný konektor pro mikrovlny. Konektor UHF se
poprvé objevil ve tøicátých letech a byl pojmenován E.
Clarkem Quackenbushem, dalším konstruktérem firmy
Amphenol. V té dobì bylo 300 MHz považováno za
„ultravysoký kmitoèet“ a odtud je odvozeno i oznaèení
konektoru.

Tyto informace a mnoho dalších naleznete na interne-
tových stránkách www.amphenolrf.com.
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Koaxiální kabely a konektory
I. Math, WA2NDM, podle CQ 3/2003 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU

Reportáž z expedice
v Lichtenštejnsku,
kterou letos v létì
uskuteènili Pepa
OK1JFH, Karel
OK1FKL, Pavel
OK1MCS a Franta
OK1PGS, pøineseme
v pøíštím èísle.
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Radioamatérská škola
Èeský radioklub prostøednictvím Radioklubu OK1KHL opìt pøipravuje
Radioamatérskou školu, jako pøípravu k vykonání zkoušek pro vydání prùkazu operá-
tora amatérských stanic - vysvìdèení HAREC. Pro letošek uvažuje uskuteènit ještì
jeden bìh, a to v prùbìhu mìsíce øíjna. 

Formuláø pøihlášky a podrobné informace získáte na stránkách www.ok1khl.cz nebo
na telefonu 606 202 647. Vyplnìné pøihlášky zasílejte na adresu Svetozar Majce
OK1VEY, Bratøí Èapkù 471 534 01 Holice, nebo lépe na e-mail klub@ok1khl.cz.
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Losování v sobotu 31.8. v hlavním sále kul-
turního domu pøi pøíležitosti mezinárodního
radioamatérského setkání Holice 2003
rozhodlo mezi nejúspìšnìjšími úèastníky
soutìže OL3HQ o tìchto majitelích cen:
OL1B - kniha od firmy FCC connect
OK1MP - 1000 QSL od firmy Elli print
OK2CLW - telegrafní pastièka od firmy Zach
OK1MNV - pobyt na farmì HHRR OK2RZ

OK1DCF - tribander od firmy Allamat
OK1FM - reprezentaèní trièko

Všichni vylosovaní navázali 12 QSO s
týmem OL3HQ, další podrobnosti naleznete
na webu http://olhq.crk.cz. Dìkuje všem
operátorùm, kteøí s námi navázali spojení a
tìšíme se naslyšenou v pøíštím zavodì.

Za team OL3HQ Jaroslav Meduna, OK1DUO

Vyhlášení výsledkù soutìže OL3HQ

OL Party 2003
Prebambule

Cca do r. 1990 bylo možno získat
OK koncesi pouze od 18 let vìku.
Byla zde ale možnost požádat o
zvláštní povolení pro mládež (5 až
19 let vìku) a pøi troše štìstí jej
obdržet a dostat znaèku, zaèínající
prefixem OL s tøípísmenným sufi-
xem. Povolená pásma byla 160 m,
2 m a 70 cm s výkonem do 10 W.

Abychom si pøipomnìli dobu, kdy jsme
si pøi vysílání a vzájemných setkáních
užili kopec legrace, rozhodli jsme se
uspoøádat OL Party pro všechny ex-OL a
ostatní hamy, kteøí mají kladný vztah k
OL, TOP bandu nebo ke srandì.

Úèel závodu
Chceme si trochu zavysílat a zjistit, kdo
ze starých známých má jakou znaèku a
jestli ještì funguje. Není dùležité zvítìzit,
ale pokecat se známými...

Datum a èas konání
27. 9. 2003 2100Z - 2300Z (2 hodiny)

Pásma a druhy provozu
Pouze CW
160 m: 1850 - 1950 kHz (pùvodní
pásmo pøidìlené OL 1750-1950 kHz,
omezené dle souèasných pøedpisù a
doporuèení)
80 m: 3520 - 3560 kHz; pro ty co TOP
band nemají, aby si také krapet užili...

(Nezávazné doporuèení: první hodinu
160 m, druhou 80 m - ti, co neusnou).

Kategorie
A: Ex-OL
Radioamatérské stanice jednotlivcù, kteøí
byli v minulosti držiteli zvláštního radioa-
matérského povolení pro mládež (OL).
Výkon jak kdo (jako kdysi...). Úèast v ka-
tegorii A není omezena na stanice OK a
OM, naopak, srdeènì zváni jsou ex-OL
z kteréhokoliv místa na zemìkouli.
B: Mládežníci
Stanice, jejichž operátoøi jsou mladší 19 let.
C: Ostatní

Pøedávaný report
Stanice pøedávají report složený z RST a
poøadového èísla spojení od èísla 99
SESTUPNÌ. Po dosažení 00 se pokraèu-
je opìt 99. (Uznáváme, že to komplikuje
použití PC logu, ale tyto nebyly v dobì
OL také bìžnì používané. Zkuste papír a
tužku!)
Stanice kategorie A dávají navíc svoji ex-
OL znaèku.
Stanice kategorie B dávají navíc skupinu
2 písmen „OK“ èi „OM“.

Body
Spojení = 1 bod
Zapnutí zaøízení (1x za závod; za snahu,
pro ty co se nikam nedovolají - tzv.
snaživý úèastník) = 3 body

Odeslání hlášení (mùže zapoèítat
úplnì každý, i kdo nemá zaøízení - tzv.
sympatizující úèastník) = 5 bodù
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Platí i spojení se stanicemi co nezávodí
a nepøedávají kód - nikoho závodit
nenutíme!

Násobièe
Rùzné OL znaèky v pøijatém soutìžním
kódu a rùzné stanice kategorie B (dávající
„OK/OM“) na každém pásmu zvláš�.
Vlastní OL znaèka se poèítá jako násobiè
jedenkrát za závod.

Poznámka
Celkem lze získat až 8 bodù aniž byste
udìlali jediné QSO! Pouze úèastníci kate-
gorie A ale získávají jeden násobiè potøeb-
ný k nenulovému výsledku a tedy budou
v celkových výsledcích.

Hlášení a deníky
Hlášení ze závodu musí obsahovat:
a. použitou znaèku,
b. soutìžní kategorii,
c. u soutìžících kat. A bývalou OL znaèku,

d. poèet QSO na každém pásmu,
e. poèet bodù za zapnutí TRX (pokud si je
dotyèný nárokuje; kdo udìlá by� jediné
QSO má tyto body automaticky),
f. poèet násobièù na každém pásmu,
g. celkový výsledek: celkový souèet bodu
za obì pásma krát celkový souèet náso-
bièù za obì pásma.

Kdo nechce, nemusí celkový výsledek
poèítat (uèiní tak vyhodnocovatel).

Prosíme soutìžící, aby zasílali také data
o uskuteènìných spojeních v libovolném
èitelném textovém souboru (èili vše kromì
binárních dat). Bude použito pro kontrolu
a rovnìž tak k identifikaci ex OL, jež deník
nepošlou.

Hlášení a deníky zasílejte via packet
radio na Beváka (Jindra - ex OL4BEV)
OK1FOU@OK0NAG.#BOH. CZE.EU, pøí-
padnì via email na ok1fou@centrum.cz.
Tyto musí být doruèeny vyhodnocovateli
do 31 dnù po ukonèení závodu.

Závod bude vyhodnocen do 1 mìsíce
od uzávìrky pro zaslání deníkù. Výsledky
budou vyhlášeny e-mailem a v síti PR.

Diplomy, medajle, upomínkové
pøedmìty

Absolutní vítìz OL party a vítìzové jed-
notlivých kategorií obdrží barevný diplom
(A4) s vyznaèením, že se jedná o vítìze
s uvedením kategorie .

Pokud se najdou sponzoøi, je zde
možnost i hodnotných cen (už se ozval
jeden nabízející lampy GU50, mezi OL
velmi cenìné! Pøípadní další sponzoøi
nech� kontaktují Pavla OK1DX - ex
OL3AXS via PR).

Ostatní úèastníci obdrží prostøednictvím
QSL služby upomínkový QSL s vyz-
naèením kategorie a umístìní. Na QSL
bude konverzní tabulka mezi souèasnými a
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ex OL znaèkami úèastníkù, získaná
z obdržených deníkù a hlášení.
Výsledek bude na upomínkových QSL vyz-
naèen takto:
Umístìní od KONCE startovního pole (ve své
kategorii). Pøeci èlovìka více tìší, když si
pøeète, kolik stanic porazil, než kolik jich bylo
pøed ním...

Na závìr

Oprašte TOP band RIG, vyžeòte z nìj brouky a
znovu natáhnìte kus drátu zokna, a� je nás QRV
co nejvíce! Prosíme bývalé OL, aby pomohli
rozšíøit tuto zprávu svým vrstevníkùm.

Za poøadatele -

Pavel OK1DX (ex OL3AXS), ok1kqj@volny.cz
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Èást anténní farmy OK1KQJ / OL3A






