


Výsledkem pátrání mezi služebnì staršími radioamatéry
vysílajícími pøes družicové pøevádìèe bylo zjištìní, že na
AO40 dosud nepracoval nikdo ze Slovinska ani
Chorvatska. Protože tyto - na AO40 vzácné - zemì
DXCC jsou èleny CEPT a pro èeské turisty jsou bezví-
zovou zónou, zdálo se být zøejmé, že zorganizovat DX
expedici do tìchto dvou zemí vzdálených jen nìco pøes
600 km nemùže být komplikované. Pùvodní zámìr -
vyrazit pouze ve dvou - jsme z praktických dùvodù rych-
le zavrhli, stejnì jako se o nìco pozdìji ukázal být
nereálný nápad jet ve ètyøech osobách s naloženou tech-
nikou v cenì cca 200 tisíc korun pouze jedním autem.
Jakkoli je kufr Škody - Octávie velmi prostorný, potøeb-
nou techniku, nezbytné náøadí a servisní pomùcky,
pøedevším ale 90 cm TV ofset parabolu otáèenou ve
dvou rovinách, se do Octávie podaøilo naložit teprve až
po sklopení zadních sedadel.

Jako QTH jsme orientaènì zvolili severozápadní èást
balkánského poloostrova ve východní èásti Slovinska,
kde jsme malým pøesunem pouhých nìkolika kilo-
metrù získali možnost pracovat s chorvatským prefix-
em. Kromì jiných dùležitých pøedurèujících podmínek
bylo zøejmé, že je nutné vybrat lokalitu s málo èlenitým
terénem ve smìru E, S, W, abychom mìli možnost
maximálnì využít èas provozního okna, po který
budeme mít družici nad horizontem.

Z dùvodù, které tøeba podrobnìji popíšu v interne-
tové verzi tohoto pøíspìvku, jsme pøijali nabídku vysílat
pod znaèkou S53ATT. Termín expedice byl zvolen na
10. až 13. øíjna. Výbìr reálného data expedice byl
mimo jiné podøízen èasovému rozložení provozních
oken transponderu AO40. V uvedeném termínu bylo
možné podle poèítaèové predikce pracovat ve ètyøech
dlouhých provozních oknech, a to jak s východní, tak

se západní polokoulí. Zmìnu QTH S5/9A jsme
naplánovali tak, aby dvì okna vyšla na S5 a dvì na 9A.

Den pøed odjezdem ale došlo k neèekané komplikaci
- tedy spíše øeèeno, byli jsme s ní seznámeni. Øídící
støedisko AO40 zveøejnilo na serveru www.amsat.org a
www.amsat-dl.de informaci, že s ohledem na
nedostatek energie ze sluneèních èlánkù se musí zkrátit
délka provozních oken transponderu. Ponìkud nás to
zaskoèilo, protože se nám tak západní cca pìtihodinové
okno v 9A mìlo zredukovat na pouhé asi 3 hodiny.
Expedice byla pøedem avizována na AO40 Activity
Logger-chat a její odvolání by asi nebylo to nejlepší, co
bychom v dané chvíli mohli udìlat. Takže se jelo!

Š�astnou souhrou náhod již bìhem pøípravy expe-
dice objevil Ivo (radioamatérský elév a synovec pøes
koleno) na internetu inzerát na ubytování v soukromém
penzionátu ve mìstì Ptuj, které leží pár kilometrù od
Mariboru. Mìli jsme opravdu štìstí, protože paní
domácí byla pøíjemná a pro naše, v její praxi asi ne
zcela bìžná „radioamatérská“ pøání mìla dle našeho
hodnocení neèekané pochopení. Provoz se znaèkou
S53ATT byl jedním slovem fascinující. U mikrofonu a
klíèe jsme se - OK2ER a OK2VLT - pravidelnì vždy cca
po dvou hodinách støídali, abychom uspokojili zájem-

ce o CW i SSB spojení. Pileup
vyvolaný naší pøítomností
v éteru na družicovém pøevá-
dìèi máme zaznamenaný jako
waw díky OK2ULQ.

Po rozlouèení se Slovinskem
a následnì „plánovanì“ nepøi-
praveném hledání vhodného
QTH v Chorvatsku (determinace
požadavkù výše) jsme nakonec
našli nadstandardní pøístøeší
v luxusním golfovém hotelu
poblíž Varaždinu. Kromì gol-
fového høištì, souhlasu
majitelù s postavením antén-
ního systému i pøíslibu toler-

ance k našemu - možná hlasitìjšímu - projevu
v noèních hodinách jsme dostali pøíležitost ochutnat
chorvatské èerné pivo z vlastního minipivovaru
golfhotelu.  Vše bylo OK, snad s výjimkou ceny za QTH
a za luxus. To nakonec vedlo k rozhodnutí o zkrácení
expedice o jeden den. Shodnì jsme konstatovali, že
dalších 300 EUR za ubytování na další noc a obìtování
dalšího dne dovolené ètyø lidí není rozhodnì adekvátní
velikosti zážitku z pouhých tøí hodin vysílání. V éteru
byli støídavì 9A/OK2VLT/p (SSB) a 9A/OK2ER/p (CW).
Ve „východním oknì“ si pøišli na své pøedevším
amatéøi z JA, jichž je na AO40 aktivních asi nejvíc.
Zkrátka pøišli OMs z obou amerických kontinentù, kteøí
se bohužel našeho vysílání z 9A nedoèkali. Je nám to
líto a pokusíme se to brzy napravit.

Domù jsme se vydali s konstatováním, že do
Chorvatska není tak daleko, abychom si expedici brzy
a rádi nezopakovali. Prùjezd pøes tøi hranièní pøechody
byl pøekvapivì bezproblémový, pøipadali jsme si skoro
jako posunutí v èase (EU).

Pokud se týká praktické èásti expedice, ve Slovinsku
jsme bìhem dvou orbitù udìlali pod znaèkou S53ATT
155 QSO. V Chorvatsku jsme bìhem jednoho orbitu
navázali celkem 147 QSO, z toho 55 CW a 92 SSB - to
dává letmým pohledem max. 3 QSO za minutu. Pileup,
který jsme na AO40 vyvolali, myslím do této doby
Oscar nezažil.

Specielní QSL lístky z této expedice nám vytiskl
pomìrnì rychle Béïa OK1FXX. Èeská pošta nám (pla-
cenì) zhotovila specielní známky z expedice S5/9A. Na
všechny direct QSL bylo a je prùbìžnì odpovídáno,
ostatní QSL byly a budou vyøízeny via CRC.

P.S. V dobì, kdy koriguji tento pøíspìvek, není zcela
utopická spekulace, že naše expedice byla jediná
pøíležitost, jak získat QSL lístek z S5 a 9A na AO40.
Transponder na družici je již více než mìsíc zcela mimo
provoz v dùsledku havárie baterií a nabíjecího systému
a není zøejmé, bude-li tento nejmodernìjší družicový
pøevádìè ještì vùbec znovu aktivován.

Golfový hotel poblíž Varaždinu 

Paní domácí ve mìstì Ptuj mìla pro naše
„radioamatérská“ pøání neèekané pochopení

Soukromý minipivovar golfhotelu

9A/OK2VLT/p v akci
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Pracovní poloha stožáru
s 6-el. OWA Yagi pro
10 m (vlevo), resp.
tribanderem ECO
(obrázky dole) 

Použití prodloužené vidlièky pro zachycení stožáru
pøi jeho skládání

Smyèka z ocelového lanka a
karabina - systém pro bezpeèné
upevnìní kotvicích lan k
pevným pøedmìtùm

Postupné skládání stožáru s tribanderem ECO

Detail spojení ocelového lanka pomocí
kabelové spojky (blajchrtky) - nìkolikaná-

sobné provleèení je nutnost!

Kotvicí kolík 40 cm s volným
ocelovým okem zajiš�ující
pøipevnìní kotvícího lana bez
nebezpeèí „prodøení“

obrázky k èlánku na str. 23
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Zprávu 
o hospodaøení ÈRK

ètìte na str. 3



Radioklub OK1KHL pøipravuje pro velký zájem jako
pøípravu k vykonání zkoušek pro vydání prùkazu operáto-
ra amatérských stanic - vysvìdèení  HAREC další
Radioamatérskou školu (dále jen RŠ). Letošní již druhá
RŠ se uskuteèní v prvé polovinì mìsíce èervna v prùbìhu
dvou víkendù. Kurz bude zahájen v pátek 4. 6. 2004
v 9.00 a první pùlka skonèí v nedìli 6. 6. 2004 v pod-
veèer. Druhá èást kurzu zaène tentokrát v sobotu 12. 6.
2004 opìt v 9.00 a celý kurz bude ukonèen v pondìlí 14.
6. 2004. Závìreèná zkouška pøed komisí ÈTU probìhne

v úterý 15. 6. 2004.  Závazné pøihlášky mùžete posílat na
formuláøi zveøejnìném na Internetu prùbìžnì, nejpozdìji
však do 31. 5. 2004.

Tento druhý letní bìh se uskuteèní, pøihlásí-li se
nejménì 20 uchazeèù. Pokud se letní bìh neuskuteèní,
budou o tom zájemci vèas informováni. Na
www.ok1khl.cz, pøípadnì na PR, budeme prùbìžnì infor-
movat o poètu zájemcù a bude tam vystaven seznam
úèastníkù.

Školné bude èinit jako po nìkolik posledních bìhù
800 Kè. Ve školném není zahrnuto ubytování ani
stravování. Poplatky pro ÈTÚ zaplatíte pøímo samostatnì
složenkou.

RŠ není pro úplné zaèáteèníky a pøedpokládá se ale-
spoò základní znalost radioamatérského provozu. Jako
pomùcka pro uchazeèe o zkoušky je Èeským radio-
klubem vydána pøíruèka „Požadavky ke zkouškám operá-
torù radioamatérských stanic“, ve které jsou pøehlednì
vypracovaná témata pro všechny skupiny. Tuto knížku
máte možnost si zakoupit první den RŠ.

Celá RŠ bude letos podruhé umístìná do areálu
rekreaèního zaøízení „Radost“ Horní Jelení, které vám
nabízí i možnost ubytování v chatkách a stravování.
Ubytování a stravování si zajistìte sami buï na adrese
rz-radost@holice.cz, nebo na telefonu 466 674 283, pøí-
padnì 607 574 032. Ohlásíte se jako frekventanti RŠ.

Podrobné informace získáte na stránkách
www.ok1khl.cz nebo na telefonu 606 202 647 (Sveta
Majce OK1VEY) nebo na 605 843 684 (David Šmejdíø
OK1DOG).

Pøihlášky zasílejte písemnì na adresu Radioklub
OK1KHL Holice, Bratøí Èapkù 471, 534 01, nebo nejlépe
na e-mail ok1khl@holice.cz jako pøílohu ve formátu
<pøíjmení>.doc. Pøijetí pøihlášky vám bude potvrzeno e-
mailem, pøípadnì SMS.

Oslavy na Baldovì
Pavel Nový, OK1NYD, atlasak.novy@seznam.cz

Letos uplyne 50 let od založení domažlického
radioklubu OK1KDO a 10 let od založení CB klubu
Domažlice. Radioklub OK1KDO byl jedním z klubù,
které v Èeskoslovensku pøepisovaly radioamatérské
dìjiny. Znaèka OK1KDO se poprvé objevila v éteru
v roce 1954. Radioklub se velkou mìrou podílel na
VKV dìní u nás a zapsal si nìkolik velkých úspìchù.
Dne 6. 8. 1958 se uskuteènilo první mezinárodní
QSO v OK na 1296 MHz mezi OK1KDO/p a
DL6MH/p. V kvìtnu 1959 udìlala OK1KDO/p spo-
jení s F3YX/m, které bylo prvním QSO na 144 MHz
mezi Francií a Èeskoslovenskem troposférickým
rozptylem. V r. 1961 se podaøilo první mezinárodní
spojení na svìtì na 2,3 GHz - jednalo se tedy i o
první mezinárodní spojení v OK na tomto pásmu.
Uskuteènilo se mezi OK1KDO/p a DL6MH/p.
O další první spojení se zahranièím v OK se
postarala OK1KDO/p spolu s DJ4YJ/p, tentokrát
však na pásmu 24 GHz. To se odehrálo 24. 10.
1982. Úspìchy byly zaznamenány také koncem 80.
let ve VKV závodech, kde domažlický radioklub
èasto vybojoval nìkterou z pøedních pøíèek.
V souèasnosti se klub zamìøuje pøedevším na
výchovu mládeže a contesting.

CB klub je organizací podstatnì mladší, avšak
pøispìl k rozvoji vysílání v regionu natolik, že snad
ani není od vìci uznat tato jubilea jako rovnocenná.

Oslavou nejen našeho jubilea,ale i oslavou
amatérského rádia vùbec by mìlo být letošní
setkání „CB“ a radioamatérù na Baldovì u Do-
mažlic, konané ve dnech 2.-4. 7. Naši èlenové se
s Vámi tìší na shledání v éteru bìhem následujících
padesáti let a doufají, že tøeba právì za padesát let
bude nìkdo psát øádky o výroèí stém. Romantická
pøedstava, že? A o tom náš koníèek je…

CB klub Domažlice a radioklub OK1KDO poøádá již 9.
setkání CB a radioamatérù v pøíjemném prostøedí na
kopci Baldov u Domažlic. Baldov se nachází cca 3 km
severnì od Domažlic ve ètverci JN69KL. Pro navigaci
bude k dispozici CB 6CH, PMR 1CH a pro radioamatéry
frekvence 145,525 MHz. Trasa bude znaèena od
Domažlic smìrovkami s nápisem CB setkání.

Letošní roèník bude zajímavý tím, že v letošním roce
slaví CB klub Domažlice 10. výroèí od svého založení,
50. výroèí od svého založení slaví radioklub OK1KDO a
68. výroèí od založení pøedváleèného a zároveò prvního
radioklubu v Domažlicích OK1RKD, který se pozdìji
zmìnil na radioklub OK1KDO.
Termín setkání: 3.-4. èervence 2004 - tradiènì první

víkend v èervenci  (s možností pøíjezdu již v pátek 2. 7.
2004 v odpoledních hodinách)

Zahájení setkání: sobota 3. 7. 2004 v 9:00 hod. -
prezence bude zahájena již v 8:00 hod. ve velkém stanu

Ubytování: ve vlastních stanech nebo karavanech
v místì setkání nebo v AC Hájovna Kdynì 13 km, AC
Babylon 10 km a AC Podhájí 8 km 

Obèerstvení: v provozu po celou dobu setkání vždy od
rozbøesku do pozdních noèních hodin 

Program setkání:
- prezence úèastníkù
- burza
- prodejní stánky ELIX Praha, VarvaCom Plzeò, atd.
- ukázka zaøízení a provozu na radioamatérských kmi-

toètech
- odpolední program zpestøí posezení pøi hudbì
- veèer vám k tanci a k poslechu zahrají White Crows

Po celou dobu setkání bude ve velkém stanu probíhat
jedineèná a mimoøádná výstava uspoøádaná pøi
pøíležitosti 50 let od založení radioklubu OK1KDO a 10
let od založení našeho CB klubu.

Bližší informace o setkání sledujte prùbìžnì na
našich internetových stránkách www.cbklub.cz nebo se
je dozvíte od Zdeòka Kdynì OK1MTX na tel. èísle 603
483 059.

Kontakt: CB klub Domažlice, P.O. Box 65, 344 11
Domažlice; tel. 379 778 186 (horká linka Baldov),
mob. 603 483 059 (Zdenìk Kdynì); e-mail:
info@cbklub.cz; URL: www.cbklub.cz

Pozvánka na setkání CB a radioamatérù BALDOV 2004
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V dubnu jsem pobýval dva týdny v sanatoriu Vráž u Písku.
Sanatorium je v pøekrásném zámku s parkem a rovnìž okol-
ní lesy lákají k vycházkám a projížïkám na kole. Pøivítal jsem
možnost z tohoto místa vysílat a dohodl jsem se s vedením
sanatoria, že toho využiji pro propagaci amatérského radia
mezi pacienty. Jedná se èasto o mladé lidi s pøechodnì - a
bohužel nìkdy i trvale - sníženou mobilitou. V lázních se léèí
postižení pohybového ústrojí a neurologická; amatérské
radio by lidem s tìmito problémy èasto mohlo vhodnì
vyplnit volné chvíle. 

Již pøi døívìjších pobytech jsem mìl sebou QRPP home
made zaøízení na 80 m a úspìšnì jsem vysílal. Tentokrát
jsem si vzal IC 751A a doufal jsem, že pøi vìtších výkonech
nebudu rušit televizi. Instalace antény probìhla podle
osvìdèeného postupu: vystøelení LW 41 m antény „dx“
prakem (Radioamatér 6/2001) na borovici do výše cca 15 m.
V první fázi jsem jako uzemnìní použil ústøední topení - ale
ouha! Protistanice mne upozornily na brum v signálu. Navíc
jsem zaregistroval nezvyklé zvuky z radiátoru topení -
ovlivòoval jsem automatickou regulaci (hi!). Když jsem
použil uzemòovací kolík v zásuvce, bylo už vše v naprostém
poøádku. Anténu jsem byl schopen pøes ATU (L-èlánek)
doladit prakticky na všech pásmech od 80 m výše, ale na

vyšších pásmech se zaèalo projevovat rušení TV, tak jsem
provoz omezil pouze na 80, 40 a 30 m. Stanice vysílala pod
znaèkou OL1SPA.

Zájem o naše hobby mezi pacienty mìl velkou konkuren-
ci v jiných akcích. Nemohl jsem soutìžit napøíklad s koncer-
ty „Píseckých pištcù“ v zámecké kapli! Zájemci z øad pacien-
tù byli vìtšinou lidé, kteøí již nìco málo o „radiu“ vìdìli
z minulosti (CB, vojenský telegrafista atd.). Pøekvapivì
nejvìtší zájem (o SSB) mìly rehabilitaèní sestøièky - jistì by
se mezi nimi našla nejedna zdatná operátorka. Praktická
zkušenost pøinesla poznání, že nejvìtší propagaèní úèinek
má pøímé oslovení, protože žádná pozvánka neodpoví na
dotaz „K èemu je to vlastnì dobrý?“.

OL1SPA v lázních Vráž
Jaroslav Kolínský, OK1MKX, kolinsky.j@volny.cz

Radioamatérská škola 2004 - letní bìh

Silent Key OK2AKG
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem radio-
amatérùm, že nás náhle opustil náš pøítel a radio-
amatér p. Miroslav Slováèek, OK2AKG. Mirek byl za-
kládajícím èlenem a vedoucím operátorem kolektivní
stanice OK2RGC v Hluèínì. Po dlouhá léta pracoval
s mládeží v Domì pionýrù a mládeže v Hluèínì.
Vychoval øadu technikù a operátorù. Byl dobrý kon-
struktér a operátor. Kdo jste ho znali, vìnujte mu
tichou vzpomínku.

Za radioklub OK2BTU a OK2SVK

<4307>ü
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tìmito slovy zaèínal pøed tøemi lety text
redakèního èlánku „Jak psát pro èasopis
Radioamatér“. Je možná vhodná doba zopako-
vat nìkteré myšlenky a výzvy ze zmínìného
textu. Pokud máte tam uvedené vìty ještì
v pamìti, omluvte jejich opakování - tìžko na
nich lze pøíliš mìnit.

Co bychom vám tedy rádi pøipomenuli?
Situaci jasnou, ale nìkdy pozapomínanou:
Èasopis pro vás (pro nás) pøipravují vaši kole-
gové - amatéøi, kteøí do této èinnosti investují
své úsilí a omezují kvùli ní další aktivity a zájmy,
ale tøeba i èas vìnovaný rodinì, dìtem apod.

Všichni chceme, aby èasopis mìl dobrou
úroveò, abyste každé nové èíslo otevírali
dychtivì se zvìdavostí, aby tam co nejvíce
ètenáøù nacházelo co nejvíce informací. Aby
Radioamatér byl nejen odpoèinkovým a
zábavným ètením, ale aby vyvolával potøebu se
k jednotlivým èíslùm nebo èlánkùm vracet a aby
byl považován aspoò trochu za jakýsi archiv
technických a odborných informací. To ale
závisí samozøejmì zejména na tom, jaké èlánky
budou v èasopisu publikovány. Tedy otevøenìji
øeèeno - jaké èlánky budou autoøi k otištìní
redakci poskytovat. Nechceme, aby èasopis byl
médiem pro soukromé publikaèní aktivity jed-
noho nebo pár psavcù, trpících pøedstavou o
vlastní schopnosti psát na úrovni o celé široké
problematice radioamatérských èinností.
Naopak, stále vycházíme z toho, že by aktivních
autorù mìlo být co nejvíc - mezi tisícovkami
ètenáøù je dost velký okruh odborníkù, profe-
sionálù nebo tìch, kteøí jsou schopni sdìlit své
znalosti a zkušenosti ostatním. ÈRK i redakèní
tým musí spoléhat na to, že takoví lidé budou
èas od èasu nìjaký èlánek napsat i ochotni.
Urèitì to lze brát i jako konkrétní projev ham-
spiritu.

Hlavním smyslem této úvahy není opakování
samozøejmých myšlenek. Bez ochoty a
spolupráce široké skupiny autorù mùže být
èasopis snad jen formálním klubovým zpravo-
dajem, který prolistujete a možná i s povznese-
nou kritikou odložíte. A o takový výsledek
nestojí nikdo z tìch, kteøí se èasopisu vìnují.
Jsou to také amatéøi a normální smrtelníci, kteøí
nejsou rentiéry ani milionáøi, mají málo èasu a
spoustu dalších bìžných starostí.

Dovolujeme si proto poprosit, abyste vìno-
vali pozornost následujícím bodùm:

Pište. Neostýchejte se své myšlenky,
zkušenosti a názory sdìlujte ostatním amatérùm,
èasopis je tady právì k tomu úèelu. A pokud
byste si nebyli jisti smysluplností své autorské
iniciativy, spojte se s redakcí a poraïte se.

Než ale zaènete vìnovat èas formulaci svých
myšlenek, zamyslete se a øeknìte si sami pro
sebe, co chcete svým kolegù, kamarádùm a
ostatním zájemcùm o naše hobby sdìlit a
proè. Zvažte, co považujete za podstatné a co si
možná pøíliš dùrazu nezaslouží. Pro koho
chcete svùj pøíspìvek vytvoøit, jaký rozsah si
pro své sdìlení pøedstavujete. Zda pùjde jen o

text nebo zda bude úèelné použít i doplòující
obrázky.

Když dospìjete až do toho stádia, je èas
nepøehlížet nìkteré, dnes samozøejmé tech-
nické zásady. Redakce je schopna zpracovat,
do èasopisu zaøadit a nakonec i otisknout
pøíspìvky poskytnuté v jakékoli úpravì - tøeba i
dodané jako rukou napsaný text; je ale také
jasné, že zpracování takového pøíspìvku bude
vyžadovat mnohem více èasu a práce tìch, kteøí
se vydávání èasopisu vìnují. Mìjte to na mysli.
Poèítaè má dnes k dispozici témìø každý a není
problém poskytnout alespoò text ve formì
souboru, vytvoøeného v nìkterém z bìžných
textových editorù - MS Word nebo tøeba T602.
I tak je s jejich dalším zpracováním dost práce.
Takže: Pro napsání pøíspìvku používejte,
prosíme, poèítaè.

Z hlediska stylistiky pištì struènì,
spíše než ve složitých souvìtích se radìji
vyjadøujte v kratších vìtách. Text by mìl mít
logické èlenìní, ale i spád, nepodstatné vìci se
snažte vypustit. Osvìdèuje se, když se autor
s vyvìtranou hlavou po nìkolika dnech k ho-
tovému textu vrátí a pøeète si jej ještì jednou
slovo za slovem. Èasto pak narazí i na pøehléd-
nuté gramatické chyby a po poèáteèním údivu
nad tím, co vlastnì napsal, je spíše schopen text
ještì zlepšit i obsahovì.

Tak tolik snad jen obecné nejdùležitìjší
zásady. Pokud se jedná o zpùsob psaní a
úpravu, je úèelné se smíøit s tím, že obecnì
jsou uznávány a užívány nìkteré jednoduché
typografické zásady - vìnujte jim pozornost,
jsou natolik bìžné, že je výhodnì použijete i
v jiných situacích, kdy budete potøebovat na-
psat úhledný a pùsobivý text. Abychom ne-
zabírali zbyteènì cenné místo tiskové plochy,
umístili jsme tyto rady pro autory na interne-
tových stránkách èasopisu, tedy na adrese
www.radioamater.cz. Podívejte se tam a se
zmínìnými zásadami se seznamte.

Pokusíte-li se uvedená pravidla dodržovat,
ušetøíte si èas a námahu, ale rovnìž i èas,
námahu a oèi lidí, kteøí vaše texty písmenko po
písmenku ètou a upravují a nakonec i uvádìjí do
trochu jednotného grafického vzhledu døíve, než
se vše objeví vytištìno na stránkách vašeho a
našeho Radioamatéra. Asi dojdete také
k závìru, že napsat cokoli pìknì a na úrovni
není až tak jednoduché; na druhé stranì se vám
takové zkušenosti mohou hodit i v jiných situa-
cích. Po pøepoètu autorského honoráøe na
nìjakou støední hodinovou mzdu také asi pøi-
pustíte, že se nejedná o pøíliš výnosnou èinnost;
na druhé stranì spousta lidí, kteøí pomáhají
v rùzných oblastech našich aktivit, to dìlá tøeba
za ještì ménì lukrativních podmínek. Jedná se
nakonec o vìc našeho spoleèného zájmu a ne o
výdìleènou èinnost.

Díky za to, že jste vše doèetli až sem.

Vaše redakce

OK5FOX opìt v éteru!
Znaèka OK5FOX je pøíležitostná a je aktivní jen pøi vrcholných závodech
„Radiového orientaèního bìhu“ (ROB). Naposledy byla použita v roce
1993 pøi mistrovství Evropy a v souèasné dobì byla uvolnìna u pøíle-
žitosti 12. mistrovství svìta 2004 v Brnì, které probìhne 7.-12. záøí 2004.

Stanice Radioklubu Tišnov OK2KEA byla požádána a povìøena propa-
gací akce pomocí znaèky OK5FOX. Manažerem stanice je Zdenìk,
OK2BEH. Spojení je možné navázat do konce záøí 2004 na všech pásmech
KV a VKV. Zvláš� intenzívnì pak bude pracovat ve dnech MS zaèátkem
záøí. Tam budou vysílat i zahranièní amatéøi. Všechny kontaktované stani-
ce obdrží cestou QSL služby zvláštní QSL lístek. Další informace naleznete
na www.qsl.net/ok5fox.

Kolektiv radioklubu se tìší na Vaši spolupráci. OK2VH
<4309>ü <4302>ü

Plnìní rozpoètu ÈRK v roce 2003
Stanislav Hladký, OK1AGE, hospodáø ÈRK, ok1age@pemac.net

Nemohu, než tak jako v minulých letech konstatovat, že
rozpoèet pro rok 2003, sestavený jako vyrovnaný, se podaøilo
dodržet, dokonce i s pøebytkem 301 tis. Kè. V následujícím
pøehledu uvádím ve zkrácené formì strukturu pøíjmù a výdajù.
Èástky jsou uvedeny v tis. Kè a zaokrouhleny.

Tabulka zachycuje struèný
pøehled hospodaøení ÈRK
v minulém roce. Kdo má zájem
o podrobnìjší údaje, jsou
k dispozici  na webových
stránkách ÈRK (www.crk.cz), a
to v rubrice „Zápisy z jednání
ÈRK, rok 2004, duben“. Tam
jsou uvedeny i tyto pøílohy:
- Komentáø k plnìní rozpoètu
pro rok 2003
- Pøehled dlouhodobého hmot-
ného majetku (DHM) + drobný
dlouhodobý hmotný majetek
- Plnìní rozpoètu pro rok 2003
- Stav finanèních prostøedkù

Plnìní rozpoètu v roce 2003
bylo schváleno radou ÈRK na
výjezdním zasedání v Hradci
Králové 23. 4. 2004.
Doporuèuji také nahlédnutí do
zápisu tohoto zasedání. Zde
probìhla široká diskuse
k problému zveøejòování
podrobných údajù o hospo-
daøení ÈRK. Bylo v ní znovu
potvrzeno, že èlenové ÈRK mají
právo znát v maximálnì
možném rozsahu údaje o
hospodaøení své organizace.
Tyto údaje jsou èlenùm k dis-
pozici (viz výše). Na druhé
stranì pøedpokládám, že èle-

nové, kteøí mají zájem o podrobnosti, vyvinou alespoò minimální úsilí pøi
zjiš�ování údajù, o které mají zájem, tj. napø. vyhledají internetové stránky
ÈRK, osloví (písemnì nebo ústnì) hospodáøe, tajemníka nebo ostatní
èleny rady ÈRK a ti jistì rádi poskytnou detailní informace.

K hospodaøení za celé období mezi sjezdy bude zveøejnìn pøed sjezdem
ÈRK, který se koná v tomto roce, samostatný èlánek.

Vážení pøátelé, amatéøi, kolegové,
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Zase jednou se
rozdávají karty

Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net

Tak už ho tu máme zase: další, už pátý sjezd
Èeského radioklubu, a tedy pøíležitost k pohledu
do minulosti i budoucnosti.  

V roce 2000 popsal Èeský radioklub v èasopisu
Radioamatér spolupráci se státními orgány na pøípravì
pøedpisù pro radioamatéry hoøkým èlánkem „Malý Èech
se doèkal“, který nebyl ani tak o spolupráci, jako o jed-
nostranné nespolupráci státu. Mùžeme-li si na
uplynulých ètyøech letech nìco opravdu pochválit, pak je
to fakt, že zašmodrchaný dialog se podaøilo obnovit.
Jmenovitì s vedením odboru správy kmitoètového spek-
tra ÈTÚ jsme nalezli prostor k osobnímu projednávání a
osvìtlování vìcí nejasných i sporných. Samozøejmì to
neznamená, že by všechny naše návrhy byly samoèinnì
akceptovány, avšak mùžeme o nich s plnou vážností jed-
nat, argumentovat i poznávat autentické pøístupy protis-
trany. Spolupráci na neménì dobré úrovni navázal Èeský
radioklub i s novým ministerstvem informatiky. Podaøilo
se tak nalézt nejen pro radioamatéry schùdná øešení
rozlièných administrativních problémù, ale i reálnou
nadìji na zavedení tzv. novických tøíd pro zaèínající
radioamatéry, a také racionální øešení pøístupu operátorù
neznalých telegrafie na krátkovlnná pásma, s nímž si
nìkteré evropské státy po konferenci WRC 2003 spíše
neporadily. 

Zavedení krajského zøízení v ÈR pøineslo oživení
nadìje na lepší financování regionálních a místních
zájmù radioamatérù. Po roce 1989 pøevládaly pøedevším
pramálo dostaèující toky penìz z centrálních úøadù.
Krajské zøízení vede k postupnému pøenášení tìchto tokù
do regionù. Všichni asi vnímáme, že tento vývoj je velmi
pomalý a na stranì státní správy i samosprávy trvale
provázený mnoha nejasnostmi. Poslední sjezd ÈRK
jmenováním tzv. krajských manažerù ÈRK pomohl
ustavit reprezentanty zájmù radioamatérù vùèi novì
vznikajícím krajským orgánùm. Výsledky jejich práce
jsou nìkde dobré (hlavnì v kraji støedoèeském a jiho-
moravském), jinde nulové. Samozøejmì, prosadit se
v mnohohlasém sboru zájemcù o podpory a granty krajù
a obcí je nesnadné, a nemá-li sám kraj ujasnìno, co a jak
financovat, nejsou to nepoèetní radioamatéøi, kdo by ho
na rozumnou cestu mohli navést. Prvotní - by� zatím
nemnohé - zkušenosti ale ukazují, že tato cesta je schùd-
ná, a výsledky závisí zejména na úsilí tìch, kdo
v regionech jménem radioamatérù jednají. Podmínky
samozøejmì ovlivní ještì vstup ÈR do Evropské unie,
takže potøebné „usazení“ každodenní praxe ještì nìjakou
dobu potrvá, zatímní zkušenosti však opravòují ke støí-
zlivému optimismu. ÈRK uèinil v dostateèném pøedstihu
kroky k tomu, aby radioamatéøi mohli být úspìšní.

Poslední sjezd rozhodl o zdvojnásobení èlenských
pøíspìvkù z nepøimìøenì malé èástky 200 Kè na jen o
nìco ménì nepøimìøených 400 Kè roènì základního
pøíspìvku. Nepochybnì i díky tomu poklesl do roku
2003 poèet èlenù z cca 4100 na 3 100. O odpovídající
poèet však nestoupl poèet tìch, kdo si hradí QSL službu
samostatnì èi prostøednictvím jiné radioamatérské orga-
nizace. ÈRK tedy neopustili aktivní radioamatéøi, ale
skupina sympatizantù, pro nìž èlenské služby ÈRK
nemají praktický význam. Samozøejmì, jako každé klad-

nì naklonìné duše, i této skupiny èlenù je škoda. Bude
dobøe, aby sjezd posoudil, zda nezøídit statut
„pøidruženého èlenství“, které by sympatizantùm
umožnilo vyjádøit vztah k ÈRK symbolickým pøíspìvkem,
s nímž by nebyla spojena plná èlenská práva a èlenské
služby.

Jakkoli øeè o nepøimìøenì nízkém èlenském pøíspìvku
je nepopulární, je tøeba znovu a znovu pøipomínat, že
ÈRK rùznými cestami podporuje zájmy svých èlenù
roènì èástkou cca 1 300 Kè na hlavu, v èemž nejsou
zahrnuty vlastní organizaèní výdaje ÈRK. To je možné
jednak díky pøíspìvkùm státu (stále klesajícím) èi
výnosùm a.s. Sazka, ve vìtší míøe však hlavnì díky
dobrému hospodaøení s majetkem získaným po bývalém
Svazarmu. Tento majetek naši organizaci nejen
pøimìøenì stabilizuje, ale umožòuje zejména, aby
pøizpùsobování výše èlenských pøíspìvkù všeobecnému
rùstu nákladù probíhalo daleko pomaleji, než odpovídá
vnìjší ekonomické realitì. Již jen dubnový zákon o DPH
znamená zdražení øady zboží a služeb, rùst cen i mezd na
úroveò obvyklou v Evropì brzy vyvolá vstup do EU.
V bìhu èasu nás potkává rùst mnoha jiných výdajù,
tøeba klesající vstøícnost velkých privátních firem pøi
umis�ování našich pøevadìèù, nódù a majákù v jejich
objektech za nekomerèní nájemné. Mají-li být zachovány
stávající kvalita a objem èlenských služeb a nemá-li být
základní kapitál ÈRK nadmìrnì spotøebováván, je tøeba
v dalších letech poèítat se stálým postupným zvyšo-
váním èlenských pøíspìvkù, samozøejmì pøi zachování
rozumného ohledu na možnosti kolegù s nižšími pøíjmy.

V hospodaøení se spoleènými prostøedky se radì ÈRK
konèícího volebního období daøilo pøi dodržení pokynu
posledního sjezdu neztenèovat kapitálové rezervy.
Rozpoèty i uzávìrky každého roku jsou èlenùm k dis-
pozici spolu se zápisy jednání a dalšími podstatnými
dokumenty na internetových stránkách ÈRK
(http://www.crk.cz/CZ/ZAPISYC.HTM). Organizaèní øád
ÈRK navíc umožòuje každému èlenu, aby po pøedchozí
dohodì navštívil sekretariát a seznámil se s archivo-
vanými dokumenty vèetnì hospodáøských. V rùzných
diskusních fórech sice obèas najdeme argumentaènì
pramálo podložené úvahy o špatném hospodaøení ÈRK,
jen velmi zøídka ale dostane rada ÈRK pøímé dotazy
k objasnìní nìkterých detailù ve zveøejnìných doku-
mentech, a možnosti podívat se na reálné hospodáøské
doklady zatím nevyužil nikdo. Kvalitì sjezdového jednání
by velmi prospìlo, kdyby ti, kdo se chystají debatovat o
hospodaøení, všech uvedených možností opravdu pøe-
dem využili, aby jednání bylo vìcné.

Sjezd by mìl dost jistì urèit, zda si pøeje sledovat
pouze udržení stávající úrovnì služeb pøi jen menší míøe
rùstu pøíspìvkù, nebo se pustit do ambiciosnìjších pro-
jektù, za tu cenu ovšem, že èlenské pøíspìvky porostou
rychleji. Nápady na nové projekty tu jsou: padly tøeba již
dva návrhy na zøízení vysílacího støediska ÈRK, pøed
nìkolika roky se zaèalo hovoøit o možnosti vypuštìní OK
radioamatérské družice, øada námìtù zaznívá k ediènímu
programu. Možné je vše, pro co se najdou lidské a
finanèní zdroje. 

Pøed posledním sjezdem ÈRK jsme v èasopisu
Radioamatér vìnovali dost prostoru lidským zdrojùm,
které pøedstavují nejpodstatnìjší faktor
(http://www.crk.cz/CZ/4_SJEZDC.HTM). Pøimìøená
obmìna èlenù rady, vedoucích i èlenù pracovních
skupin, koordinátorù a managerù, krajských managerù i
výborù radioklubù ÈRK je v zájmu nás všech. Je k ní
ovšem nutné hledat ty, kdo jsou zároveò kompetentní a

zároveò schopní a ochotní vìnovat práci dostatek vol-
ného èasu. Volit kohokoli, kdo je ochoten vyslechnout
na schùzi zprávy o práci jiných, ne ale si sám nìjakou
najít a chopit se jí, je k nièemu. Volit do rady ÈRK a jejích
orgánù reprezentanty jednotlivých radioklubù, kteøí za
své jediné poslání považují pití kávy pøi schùzích a
èekání, až se budou rozdìlovat peníze a transceivery, je
rovnìž úplnì k nièemu, nebo� èekání je marné a
„delegát“ jen zabírá místo jiným, pracovitìjším. 

Zúèastnit se sjezdu mùže kterýkoli èlen ÈRK, pøed
sjezdem navíc vyjdou v èasopisu Radioamatér všechny
zásadní zprávy - o èinnosti, o hospodaøení, revizní -
takže i ti, kdo nepøijdou osobnì, mohou své názory sdìlit
svým zástupcùm. Rozlièné podrobnosti o tom, co se
v ÈRK dìlo v uplynulém období, rád sdìlí tajemník a
souèasnì tiskový mluvèí ÈRK Petr, OK1CMU, na adrese
crk@crk.cz, stejnì tak jednotliví èlenové rady a vedoucí
pracovních skupin - http://www.crk.cz/CZ/LIDEC.HTM.
Velmi podrobný obraz o èinnosti rady poskytují WWW
stránky ÈRK - http://www.crk.cz/. Na sjezd tak lze pøijít
se znalostí vìci a s dobøe formulovanými námìty i
konkrétními návrhy. 

O úèast prosíme všechny: starší radioamatéry, kteøí
mohou kvalitì jednání pøispìt svými zkušenostmi,
zejména ale radioamatéry mladé, pøinášející nové impul-
sy a pohled do budoucna; vždy� sjezd se poøádá hlavnì
kvùli nim.

Zprávièky I
Nechtìli byste mít svoji vlastní
družici?
Pokud ano, podívejte se tøeba na èeské stránky serveru
www.kosmo.cz, kde je zveøejnìn nástin projektu èeské
amatérské družice. Zprávu poslal Václav Maixner,
OK1MRX.

Diplom „Worked All BCC“
BCC – Bavarian Contest Club – vydává pøi
pøíležitosti 20. výroèí svého založení diplom „Worked
All BCC“ (WABCC). Pravidla naleznete na stránkách
BCC http://www.bavarian-contest-club.de/wabcc.

Pøíruèka pro závodníky
Manuál „BCC Handbuch fuer Contester“ zveøejòuje na
svých internetových stránkách http://www.bavarian-
contest-club.de/projects/index.html organizace
bavorských zájemcù o závodìní BCC – Bavarian
Contest Club. Na pøípravì manuálu se autorsky
podílelo 10 nìmeckých amatérù; publikace je pro
soukromé využití volnì k dispozici ke stažení ve for-
mátu .pdf (velikost souboru je cca 1,2 MB). Text je
sice staršího data (byl pøipraven ke konci r. 2001), ale
má úctyhodný rozsah a zajímavý obsah – jednotlivé
kapitoly jsou vìnovány napø. metodice závodního
provozu vèetnì mnoha konkrétních údajù a
doporuèení, deníku CT od K1EA, nìkterým tématùm
z anténní techniky, konkrétním údajùm o feritových
materiálech, koaxiálních kabelech, zapojení konektorù
a základních propojovacích kabelù k PC, informacím
týkajícím se rušení a odrušování pro amatérský a
závodní provoz a dalším informacím. Manuál je k dis-
pozici v nìmèinì.
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Integrované èasovaèe
Úvod
Èasovaèe vycházející z obvodu 555 a jeho mnoha klonù
lze najít všude. I když se nejedná o složitý obvod, lze jej
použít v mnoha rùzných aplikacích. Z velkého množství
zapojení využívajících legendární obvod 555 se tedy
podívejme na dva pøípady.

Termíny k zapamatování

astabilní - nestabilní - obvod, který není schopen setr-
vat v jednom stavu
komparátor - obvod, jehož výstup je definován vìtším
ze dvou vstupních signálù
klopný obvod (flip-flop) - digitální obvod, který
„pøeskakuje“ mezi dvìma stavy
monostabilní - obvod, který je stabilní v jednom stavu;
zùstává v nìm, dokud z nìho není „vychýlen“ a pak se
opìt snaží se do nìho vrátit
Poznámka: V tomto místì a dále se obèas setkáme
s pojmy, které souvisejí se zvyklostmi a koncepcemi,
zcela bìžnými v oblasti èíslicové - digitální elektroniky.
Ty by si vyžadovaly alespoò nìjaký samostatný kurz,
který by se tìmto pojmùm vìnoval. Uveïme proto velmi
struènì jen pár vysvìtlivek, týkajících se pojmù, které se
budou vyskytovat v dalším textu.
high nebo low jsou bìžnì používané k vyjádøení
velikosti úrovní napìtí v urèitých místech obvodu; high
vyjadøuje napìtí, pohybující se v urèitém definovaném
rozmezí blízko hodnoty napájecího napìtí, low se naopak
pohybuje v nepøíliš širokých mezích nad napìtím
nulovým. Konkrétní absolutní hodnoty závisejí samozøej-
mì na typu obvodu, resp. na technologii, kterou je
obvod vyroben a z níž vyplývají i provozní hodnoty
napìtí.
set a reset jsou anglická slova, oznaèující vývody
obvodu, související s nastavením nìjakého stavu obvo-
du. Speciálnì oznaèení reset bývá vyhrazeno pro vývod
nebo èinnost, kterou lze dosáhnout napø. nastavení
obvodu do nìjakého výchozího stavu.

Integrovaný èasovací
obvod

Integrovaný èasovaè 555 dosáhl
neuvìøitelné popularity. Není
drahý, je šikovný a je používán
v mnoha zapojeních. Co skry-
tého v jeho pouzdru èiní tento
obvod tak užiteèným?

Základní funkèní díly obvodu
555 jsou znázornìny na obr. 1. I
když se jedná o nejsložitìjší
obvod z tìch, které jsme dosud
probírali, lze jej snadno rozložit
na jednotlivé bloky.

Zaènìme se tøemi odpory
oznaèenými R, nakreslenými
v horní èásti schématu. Jsou
zapojeny mezi pøívod napájecího
napìtí VCC a zem. Tvoøí napì�ový dìliè, který rozdìluje
napájecí napìtí na dvì èásti - jednu rovnu dvìma tøeti-
nám a druhou jedné tøetinì VCC. Tyto úrovnì slouží jako
referenèní hodnoty napìtí.

Na nì jsou pøipojeny bloky oznaèené jako zapínací
(trigger) komparátor a vypínací (treshold) komparátor.
Komparátor není nièím jiným než obvodem, jehož výstup
ukazuje, který z obou vstupù je vìtší. Je-li vìtší vstup +,
má výstup úroveò high, je-li vìtší vstup -, je výstup low.

Zapínací komparátor èasovaèe 555 je zapojen tak, že
jeho výstup má úroveò high, kdykoli je jeho vstup menší
než 1/3 VCC a naopak. Podobnì výstup vypínacího kom-
parátoru má úroveò high, kdykoli je vstup vìtší než 2/3
VCC. Tyto dva výstupy ovládají navazující klopný obvod.

Klopný obvod Q mìní svùj výstup z high na low, jak-
mile se stav jeho vstupù set a reset zmìní. Výstup Q
zùstává buï na úrovni high nebo low (udržuje se v jed-
nom z tìchto stavù), dokud se nezmìní stav jeho vstupù.
Zmìní-li se vstup set z low na high, jde Q na low; zmìní-
li se vstup reset z low na high, výstup Q pøejde do stavu
low. Klopný obvod ignoruje jakékoli jiné zmìny. Invertor
pak zpùsobuje že výstup obvodu 555 je high, je-li Q low
a naopak - to pak usnadòuje napojení èasovaèe na
externí obvody.

Tranzistor pøipojený na výstupu klopného obvodu
pùsobí jako spínaè. Má-li Q úroveò high, tranzistor vede
a pùsobí jako sepnutý spínaè pøipojený k zemi. Má-li Q
hodnotu low, tranzistor nevede a spínaè není sepnutý.
Uvedené jednoduché bloky - napì�ový dìliè, kompará-
tor, klopný obvod a spínaè - nám dovolují realizovat
pøekvapující množství užiteèných zapojení.

Monostabilní multivibrátor

Nejjednodušší zapojení s èasovaèem 555
je monostabilní multivibrátor. Tento
obvod funguje tak, že je-li spuštìn -
vybuzen nìjakým vstupním pulsem, objeví
se na jeho výstupu jeden puls konstantní
délky. Zapojení je uvedeno na obr. 2. Jak
pracuje?
Zaènìme v situaci, kdy kondenzátor C je
vybitý, výstup flip-flop obvodu Q je na
úrovni high, vybíjecí tranzistor je tedy
udržován v sepnutém stavu a napìtí na
kondenzátoru C má hodnotu menší než
2/3 VCC. Obvod je ve svém stabilním
stavu a èeká na spouštìcí impuls.

Když napìtí na spínacím vstupu klesne
pod 2/3 VCC, sepne vypínací komparátor

svùj výstup ze stavu low do stavu high a to má za
následek, že Q pøeskoèí do stavu low. To pak zpùsobí, že
tranzistor se uzavøe (spínaè se rozepne) a to umožní, aby
napìtí na kondenzátoru C zaèalo stoupat smìrem k hod-
notì VCC.

Jakmile napìtí na C dosáhne hodnoty 2/3 VCC, sepne
vypínací komparátor svùj výstup z hodnoty low na high
a to pøepne klopný obvod; ten se vrátí na hodnotu high a
následkem bude, že tranzistor se sepne a vybije konden-
zátor C. Obvod se vrátí do svého stabilního stavu. Délka
výstupního pulsu je rovna 

T = 1,1 RC  [1].

Všimnìte si, že hodnota VCC nehraje v harmonogra-
mu èasování žádnou roli - šíøka výstupního pulsu je stej-
ná, a� je napájecí napìtí rovno 5 V nebo 15 V. Je to proto,
že funkce obvodu 555 vychází z pomìrù napìtí a ne
z jeho absolutní hodnoty.

Testování monostabilního multivibrátoru

Zapojte obvod podle obr. 2. Pokusme se získat výstupní
puls dlouhý 1 s, což vyžaduje, aby RC = 1/1,1 = 0,91      

Zvolíme-li C = 10 µF, pak R bude 91 kΩ.
Mezi VCC a vývod 2 zapojme odpor 4,7 kΩ. Schématická
znaèka u vývodu 2 znamená spínaè nebo tlaèítko, pøipo-
jující obvod k zemi - mùžete použít spínaè nebo kousek
vodièe, kterým lze doèasnì uzemnit vývod 2, takže
vznikne spínací puls.

Odpor 4,7 kΩ a LED na výstupu poskytuje optickou
indikaci stavu, kdy je výstup na úrovni high.

Kondenzátor 0,01 µF na vývodu 5 filtruje pøípadný
šum, který mùže vyvolat zmìny v referenèním napìtí
vypínacího komparátoru. Vývod 4 resetuje klopný
obvod, který øídí výstup a mùže být použit k pøednostní-
mu nastavení úrovnì výstupu na low, bez ohledu na stav
výstupu. Pokud tento vývod není využíván, mìl by být
pøipojen na VCC, aby se zabránilo resetování pod vlivem
náhodného šumu. Napìtí napájecího zdroje mùže být
jakékoli kladné napìtí mezi 4,5 a 18 V.

Máte-li obvod zapojen, stisknìte spínaè (nebo na
krátký okamžik sepnìte vodiè vedoucí z pinu 2 na zem) a
pozorujte LED na výstupu. Mìla by zasvítit na dobu asi 1
vteøiny a pak zhasnout a zùstat zhasnuta, dokud obvod
znovu nesepnete.

Mìòte hodnoty R a C, pøepoèítejte vždy pøedpoklá-
danou délku výstupního pulsu a zkuste vše provìøit
prakticky. Pro plynulé nastavení délky pulsu mùžete
místo pevného odporu R použít potenciometr.
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Obr. 1. Vnitøní funkèní uspoøádání obvodu 555

Obr. 2. Zapojení monostabilního multivibrátoru. Obvod generuje jeden puls, kdykoli je vstup vypí-
nacího komparátoru pøipojen k zemi. LED dioda indikuje stav high výstupu.

Experimenty
z elektroniky - 3

H. W. Silver, N0AX, upraveno podle QST 6 a 7/2003
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Astabilní multivibrátor
Opakem monostabilního multivibrátoru je astabilní
obvod, zapojený podle obr. 3. Prohlédnìte si pozornì
odlišné zapojení vývodù 2, 6 a 7. Všimnìte si rovnìž
toho, že èasovací odpor je rozdìlen na dva, R1 a R2. Co
se dìje v tomto pøípadì?

Podobnì jako u monostabilního obvodu vyjdìme i
zde ze stejné situace, kdy je kondenzátor C úplnì vybitý.
V monostabilním obvodu se ke spuštìní akce využívá
spouštìcí impuls. V astabilním obvodu je spouštìcí
vstup pøipojen pøímo na kondenzátor, takže je-li konden-
zátor vybit, musí být výstup zapínacího komparátoru na
úrovni high. Q je low, vybíjecí tranzistor se pøepne do
nesepnutého stavu a to má za následek, že kondenzátor
C se ihned zaène nabíjet.

Napìtí na C stoupá smìrem k hodnotì VCC, ale nyní
pøes kombinaci odporù R1 a R2. Jakmile napìtí na kon-
denzátoru C dosáhne hodnoty 2/3 VCC, zmìní se výstup

vypínacího komparátoru z low na high a pøepne Q
na high. To zpùsobí sepnutí vybíjecího tranzistoru a
kondenzátor se zaène vybíjet pøes odpor R2.
Jakmile je kondenzátor vybit pod napìtí 1/3 VCC,
zmìní zapínací komparátor svùj stav z high na low
a celý cyklus zaène automaticky znovu. To se dìje
bez pøerušení a výsledkem je øada pulsù na výstupu
podle toho, jak se kondenzátor C nabíjí a vybíjí na
napìtí mezi hodnotami 1/3 a 2/3 VCC - viz obr. 4.

Rovnice popisující chování obvodu jsou v tomto
pøípadì trochu složitìjší. Celková doba jednoho
úplného cyklu se skládá z nabíjecí doby Tc a z vybí-
jecí doby Td:

T = Tc + Td = 0,693 (R1 + R2)C + 0,693 R2C =
0,693 (R1 + 2R2)C                                [2]

a výstupní kmitoèet je

f = 1/T = 1,443 / [(R1 + 2R2)C]               [3]

Vyzkoušejme si to!

Testování astabilního multivibrátoru

Rozdìlme pùvodní odpor 91 kΩ na dva - 62 kΩ jako R1
a 39 kΩ jako R2. Pro C použijme opìt kondenzátor 10
µF. Celková doba jednoho cyklu by mìla být dost blízko
èasu 1 s. Máte-li k dispozici stopky, spoèítejte dobu
trvání deseti nebo i více cyklù a pro pøesnìjší stanovení
doby jednoho cyklu vypoètìte prùmìr.

Mùžete si všimnout, že LED není sepnuta a rozepnu-
ta po stejné doby - svítí déle, než je délka stavu bez
signálu. Je to zpùsobeno tím, že kondenzátor se nabíjí i

vybíjí pøes odpor R2. Pomìr doby sepnutí ku dobì rozep-
nutí se nazývá pracovní èinitel a v tomto pøípadì je roven

pracovní èinitel = (R1 + R2) / (R1 + 2R2).

Experimentujte s rùznými kombinacemi R1 a R2 a
zjistìte vliv jejich pomìru na pracovní èinitel. Odpor R1
nesnižujte pod 1 kΩ, abyste nepøetížili vybíjecí tranzis-
tor. Máte-li k dispozici dvoukanálový osciloskop,
pozorujte na jednom kanálu prùbìh napìtí na kondenzá-
toru a na druhém výstupní napìtí. Ukázka je na obr. 4.

Jaké souèástky budete potøebovat?

- èasovací obvod 555
- kondenzátory 10 µF a 10 nF
- odpory 1 W 4,7 kΩ 2 ks, 39 kΩ, 62 kΩ, 91 kΩ

Obr. 3. Astabilní, volnì bìžící obvod generuje nepøetržitou øadu
výstupních pulsù

Obr. 4. Prùbìh napìtí na kondenzátoru a výstupního napìtí pro
astabilní obvod s èasovacím kondenzátorem 0,1 µF pro kmitoèet
oscilací 100 Hz. Horní stopa - napìtí na kondenzátoru, spodní
stopa výstupní napìtí. Lze zøetelnì pozorovat nabíjení a vybíjení
kondenzátoru.

Úvod

Tato kapitola zahajuje skupinu èlánkù, souvisejících
s obvody užívanými v napájecích zdrojích. Zaènìme se
základními usmìròovaèi a Zenerovými diodami jako nej-
jednoduššími zdroji referenèních napìtí. Dále se budeme
zabývat nìkterými zapojeními násobièù napìtí a pak i
lineárními napì�ovými regulátory.

K zapamatování:
Anoda - ta elektroda diody, do které teèe proud *)
Katoda - elektroda diody, z níž proud vytéká *)
Pùlvlnný a celovlnný - usmìrnìní pouze poloviny,
resp. celého cyklu støídavého prùbìhu napìtí
Špièkové inverzní nebo reverzní
napìtí - maximální napìtí mezi katodou
a anodou, které dioda ještì bezpeènì
snese
Lavinový prùraz - proud tekoucí od
katody k anodì, je-li pøekroèena hodno-
ta špièkového inverzního napìtí diody
nebo Zenerovy diody

*) V textu se užívá klasická konvence
pro smìr elektrického proudu, tedy
pravidlo, že proud teèe od kladného pólu
k zápornému. Pohybující se elektrony,
pøedstavující proud zápornì nabitých

èástic, bìží ovšem opaèným smìrem, tedy od záporného
pólu ke kladnému.

Základní zapojení usmìròovaèe

Pojem usmìròovaè bývá používán jednak pro
polovodièovou souèástku (diodu), jednak pro celý elek-
trický obvod. A� už máme na mysli jedno èi druhé, vždy
dochází k pøemìnì støídavého proudu (st, v angliètinì
oznaèovaném také bìžnì zkratkou AC) na proud stejno-
smìrný (ss, v angliètinì DC). Dioda nevykonává žádnou
jinou funkci kromì ovládání proudu, usmìròovací
obvody mohou pokrývat i nìkteré jiné funkce. V dalším
textu budeme pojem usmìròovaè používat ve smyslu
celého elektrického obvodu.

Pro korektní použití diod ve výkonových usmìròo-
vaèích potøebujeme znát dva základní parametry:
špièkové inverzní napìtí diody a støední, prùmìrný proud,
který dioda mùže propouštìt v propustném smìru.

Diody pøemìòují støídavý proud na stejnosmìrný tak,
že brání prùtoku proudu ve smìru od katody k anodì.
Pøivedeme-li na diodu støídavé napìtí, mùže jí protékat
proud pouze bìhem té poloviny cyklu, ve které je napìtí
anody oproti katodì kladné. Bìhem druhé pùlvlny dioda
proud nevede, blokuje tedy jeho prùtok. To platí
v situaci, kdy napìtí pøivádìné na diodu není pøíliš velké.
Pokud ovšem na diodu pøivedeme vìtší støídavé napìtí,
mùže napìtí mezi katodou a anodou pøesáhnout hodno-
tu špièkového inverzního napìtí. Dioda pak zaène vést
proud ve svém reverzním módu a mùže se poškodit.

Hodnota støedního proudu protékajícího diodou
v propustném smìru udává, jaký výkon mùže pøi prù-
chodu takového proudu dioda rozptýlit, aniž dojde k její-
mu pøehøátí. Ve vodivém stavu je na standardní
køemíkové diodì úbytek napìtí mezi anodou a katodou
kolem 0,7 V a dioda musí rozptýlit výkon, jehož hodno-
ta ve wattech je  0,7 V x Istø. (Na jiných typech diod, napø.

Usmìròovaèe a
Zenerovy diody

Obr. 1. Tøi usmìròovací obvody s dioda-
mi: a) jednocestný usmìròovaè, b)
dvoucestný usmìròovaè s vyvedeným
støedem napájecího vinutí transformá-
toru, c) dvoucestný usmìròovaè
mùstkový. Nìkteré dùležité charakteris-
tiky tìchto obvodù jsou shrnuty v tab. 1.
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PIN, Schottkyho nebo germaniových diodách je
pøi prùtoku proudu v propustném smìru odlišný
spád napìtí).

Pøejdìme nyní k usmìròovaèùm. Na obr. 1 jsou
znázornìny tøi typy usmìròovacích obvodù,
využívajících diody - jednocestný - také pùlvlnný -
usmìròovaè, dvoucestný - celovlnný - usmìròo-
vaè s vyvedeným støedem a dvoucestný usmìròo-
vaè v mùstkovém zapojení. V našich experi-
mentech budeme jako zdroj støídavého signálu
používat generátor funkcí, principy jsou ale stejné
i v pøípadì, kdy zdrojem støídavého napìtí je trans-
formátor ve skuteèném napájecím sí�ovém zdroji.
Pro náš støídavý signál zvolíme kmitoèet 1 kHz (pro tyto
pokusy je vhodný a souèástky filtraèních obvodù
vycházejí menší), transformátory v reálných napájecích
zdrojích obvykle pracují se støídavým napìtím z rozvod-
né sítì o kmitoètu 50 Hz (v Americe 60 Hz). Odpor RL
pøedstavuje zátìž.

Jednocestný usmìròovaè s jednou diodou
poskytuje proud do zátìže pouze bìhem
jedné poloviny každé periody støídavého
napìtí - odtud jeho název pùlvlnný usmìròo-
vaè. Dvoucestný usmìròovaè napájený ze
zdroje s vyvedenou støední odboèkou
vyžaduje vlastnì dva zdroje støídavých
napìtí, která jsou vzájemnì ve fázi, se
spoleèným støedním vývodem - takovým zdrojem je
napø. sekundární vinutí transformátoru s odboèkou ve
støedu. Každý takový zdroj (konkrétnì tøeba každá polo-
vina sekundárního vinutí transformátoru) pak poskytuje
proud do zátìže v opaèných pùlperiodách - odtud pak
název celovlnný - a ve svém dùsledku zdvojnásobuje
výsledné výstupní napìtí.

Dvoucestný mùstkový usmìròovaè dosahuje
celovlnného usmìrnìní využitím dalšího páru diod.
V první pùlvlnì vede mùstek pøes diody D1 a D3, v pøíští
pùlvlnì jsou diody D1 a D3 pólovány v závìrném smìru
a proud nevedou, kdežto diody D2 a D4 jsou pólovány
v propustném smìru a poskytují proud do zátìže.

Testování jednocestného usmìròovaèe

Protože generátory funkcí mají obvykle jednu výstupní
svorku uzemnìnou, budeme testovat pouze jednocestný
usmìròovaè. Sestavte obvod podle obr. 1a), použijte
napø. diodu 1N4148 a zatìžovací odpor 3,9 kΩ.

Nastavte výstup generátoru funkcí na sinusový signál
o amplitudì 5 V špièkových (tedy 3,5 V efektivního
napìtí - tøeba podle údaje digitálního multimetru) a
s kmitoètem 1 kHz. Na zatìžovacím odporu namìøíme di-
gitálním multimetrem stejnosmìrné napìtí cca 1,3 V. Na
osciloskopu uvidíme napìtí na zátìži, které bude pulso-
vat ve shodì s prùbìhem každé kladné pùlvlny vstupní
sinusové vlny. Všimnìte si, že dioda nevede pøesnì
celou dobu odpovídající pùlvlnì vzhledem k tomu, že na
ní je v propustném smìru spád napìtí 0,7 V.

Paralelnì k odporu zapojte kondenzátor o kapacitì
1 µF pro napìtí minimálnì 10 V. Multimetr pak ukáže na
zátìži stejnosmìrné napìtí cca 3,6 V, protože kondenzátor
udržuje napìtí i po dobu pùlvlny, kdy dioda nevede proud.
Prùbìh, který mùžeme pozorovat osciloskopem, se skládá
s øady krátkých vzestupných úsekù (strmìjších „ramp“
odpovídajících nabíjení kondenzátoru pøes diodu), násle-
dovaných vždy pozvolným poklesem (odpovídajícím vybí-
jení kondenzátoru pøes zátìž). To je vidìt na obr. 2.

Experimentujte se zmìnami vstupního napìtí,
zatìžovacího odporu a kondenzátoru. Vyzkoušejte i rùzný

prùbìh vstupního signálu - napø. obdélníkové a trojúhel-
níkové kmity. Pozorujte tvar nabíjecích ramp pøi rùzných
tvarech vstupního signálu. Pokud máte generátor funkcí
s neuzemnìným (plovoucím) výstupem, zkuste sestavit i
dvoucestný mùstkový usmìròovaè.

Charakteristiky usmìròovaèe

Podle èeho je úèelné volit jeden typ usmìròovaèe opro-
ti jinému? Mezi nimi existují urèité rozdíly, kvùli kterým
je vhodné použít rùzná zapojení za rùzných okolností -
viz tab. 1.

U dvoucestného usmìròovaèe jsou v cestì proudu
zapojeny dvì diody, které musí oproti jednocestnému
usmìròovaèi nebo dvoucestnému mùstkovému
usmìròovaèi rozptýlit dvakrát vìtší výkon. Výhodou
dvoucestného mùstkového usmìròovaèe je to, že každá
dioda musí vydržet pouze polovièní špièkové závìrné
napìtí oproti pøípadu dvoucestného usmìròovaèe
s vyvedeným støedem napájení. Zbylé usmìròovací
obvody používají menší poèet diod, na kterých se tedy
uvolòuje menší výkon, ale vyžadují použití diod s vìtším
závìrným napìtím.

Zenerovy diody

Jinou dùležitou souèástkou používanou v napájecích
zdrojích je Zenerova dioda, pojmenovaná po americkém
fyzikovi dr. Clarence M. Zenerovi. Pøekroèíme-li u nor-
mální diody hodnotu maximálního inverzního napìtí,
pøejde dioda do lavinového režimu. Zenerova dioda je
ale konstruována tak, že ve zpìtném smìru vede proud
už pøi malém napìtí, které je ale stabilní. Je-li pólována
v propustném smìru, chová se Zenerova dioda stejnì
jako každá jiná normální dioda.

Zenerova dioda pøedstavuje velmi užiteèný zdroj refe-
renèního napìtí. Obr. 3 ukazuje, že i když se zpìtný
proud tekoucí Zenerovou diodou znaènì mìní, napìtí na
diodì se mìní jen velmi málo. Pokud v obvodu podle
obr. 3 umožníme, aby pøed odpor R protékal Zenerovou
diodou dostateènì velký proud IZ, pak mùžeme odebírat
nìjaký malý proud IL i do zátìže RL, aniž by to ovlivnilo
Zenerovo napìtí.

Využití Zenerovy diody jako zdroje referenèního
napìtí vyžaduje pøi návrhu obvodu nìkolik
jednoduchých krokù:

1) Stanovte proud IL, který bude protékat zátìží.
2) Stanovte napájecí napìtí ze zdroje VCC a výkon roz-
ptýlený Zenerovou diodou PZ.
3) Zvolte hodnotu proudu IZ protékajícího Zenerovou
diodou tak, aby výkon PZ = VZ x IZ nebyl vìtší, než cca
polovina maximální výkonové zatižitelnosti Zenerovy
diody - toto kritérium volíme kvùli spolehlivosti a také
proto, aby se Zenerovo napìtí nemìnilo výraznì se zmì-
nami teploty diody.
4) Seèteme IL a IZ a dostaneme tak hodnotu I. Podle
Ohmova zákona vypoètìte R:

R = (minimální VCC - VZ) / I
Pøi použití tohoto postupu dostanete hodnotu odporu

R takovou, že i pøi minimální hodnotì napìtí VCC napá-
jecího zdroje bude v obvodu k dispozici dost proudu pro
napájení jak Zenerovy diody, tak i zátìže. Zkuste si to!

Testování referenèního zdroje
napìtí se Zenerovou diodou

- Použijte napájecí napìtí 12 V (minimální
VCC bude 12 V) a Zenerovu diodu se
ztrátovým výkonem 1 W a Zenerovým
napìtím cca 5 V. Pøedpokládejme, že
zátìž bude odebírat proud 1 mA.

- Podle uvedeného postupu návrhu obvo-
du stanovíme, že výkon rozptýlený Zene-
rovou diodou bude omezen na 100 mW.

5,1 V x IZ = 100 mW, IZ tedy bude 19,6 mA. I tedy
bude 19,6 + 1 mA a R bude R = (12 - 5,1 V) / 20,6 mA
= 335 Ω; použijeme odpor 330 Ω.
Pro zátìž použijeme odpor 5,1 kΩ, který zapojíme
mezi katodu Zenerovy diody a zem.

- Souèástky zapojte podle obr. 3b) a ovìøte, že napìtí
na Zenerovì diodì je s dostateènou pøesností rovno
5,1 V. Napìtí napájecího zdroje snižujte a zvyšujte a
sledujte hodnotu napìtí na Zenerovì diodì - mìlo by
zùstat stabilní, dokud napájecí napìtí VCC neklesne
pod hodnotu VZ + (I x R).

Jaké souèástky budeme potøebovat?
- Zenerovu diodu, napø. 1NZ70, KZ260/5V1, KZY51 a

diodu 1N4148, KY130/80 nebo jinou podobnou uni-
verzální køemíkovou diodu

- kondenzátor 1 µF 16 V
- odpory 330 Ω, 3,9 kΩ, 5,1 kΩ na zatížení 1/4 W

Tab. 1. Dùležité charakteristiky usmìròovacích obvodù (Vin je efek-
tivní hodnota vstupního napìtí, Istø je støední odebíraný proud)

Obr. 2. a) Volt-ampérová charakteristika Zenerovy diody. Proud tekoucí od anody
ke katodì je uvažován jako kladný, napìtí od anody ke katodì je kladné; b) obec-
né zapojení obvodu využívajícího Zenerovu diodu jako zdroj referenèního napìtí.
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Aktivních amatérù vysílaèù jsou ve svìtì stovky tisíc. Je
to sice jen malý zlomek celé populace, jedná se ale o
skupinu dost specifickou, výraznì profilovanou. A témìø
každý z nás se aspoò nìkdy zamýšlí nad dalším vývojem
našeho hobby a stavu naší radioamatérské spoleènosti.

Pøedstavíte-li si situaci, když se tøeba náhodnì setka-
jí dva amatéøi, kteøí se v životì nevidìli a dokonce ani
neslyšeli, urèitì vás neudiví to, že se mohou oslovit,
pravdìpodobnì vzbudit u toho druhého živý zájem a
zcela nadprùmìrnou vstøícnost a ochotu po kontaktu a že
budou schopni se bavit o spoustì témat neformálnì, že
si budou urèitì velmi dobøe rozumìt a nebudou se
navzájem nudit. Jak je možné, že mezi i zcela neznámý-
mi lidmi existuje taková vazba, co vùbec lidi k tìmto èin-
nostem pøitahuje, proè se chceme tìchto aktivit úèastòo-
vat, proè vùbec radioamatérství existuje jako fenomén
vyžadující úsilí, energii, peníze, pochopení rodiny a její
ústupky, pøinášející nepohodlí, potøebu uèit se atd.?
Hledání zevrubné a zøetelné odpovìdi mùže být výzvou
spíše pro sociální psychology nebo jiné specialisty.
Situaci ale známe dùvìrnì sami a budeme-li si schopni
odpovìdìt - tøeba neúplnì a neuspoøádanì, mùžeme pak
zkoušet pátrat a hledat odpovìdi i na otázky po dalším
vývoji našich oèekávání i po stavu radioamatérské
komunity a po vztazích, které mezi námi panují.

Proè se nám naše hobby líbí a okouzluje nás, co nás
na nìm pøitahuje? Je to romantika dálek a komunikace
slabými signály se vzdálenými konèinami svìta, okouz-
lení možnostmi doma sestavených jednoduchých a lev-
ných QRP zaøízení s pár tranzistory a kontrastem
s dosaženými výsledky, snaha dokázat sám sobì schop-
nost nìco zvládnout a vypoøádat se s výzvou, která je
dána tøeba potøebou pøipravit se na zkoušky, touha po
(hospodském) klábosení o odborných otázkách se stejnì
„postiženými“, potøeba kontaktu a spoleènosti (napø. u
nemocných nebo handicapovaných), možnost vytahovat
se skvìlými prostøedky, zaøízením apod., tøeba i dosažení
pozoruhodných výsledkù v závodech, dokazujících
mimoøádné nasazení a schopnost se s takovými zátìžemi
(úsilí, námaha, vyèerpání, uvolnìní, ...) vyrovnat apod.?
Jedná se jen o obyèejnou ctižádost a potøebu být vpøedu
nebo se doèkat uznání a obdivu od jiných v dùsledku
vyniknutí v nìjakých speciálních oblastech (technika,
mikrovlny, EME, rychlotelegrafie, sbírání zemí, IOTA,
…)? Na co vlastnì mùžeme být my amatéøi hrdí?

Ve chvílích vypjatìjších diskusí se bijeme v prsa a
tøeba vzpomeneme na Motyèku, Schaeferlinga a naše
další pøedchùdce, kteøí u nás s radioamatérstvím zaèí-
nali. Èasto se také jimi zašti�ujeme a utvrzujeme ve vlast-
ní pøedstavì, že jsme jejich pokraèovatelé a následovní-
ci. Už ménì èasto si opakujeme zásady a pravidla naší
èinnosti, a to oficiální i nepsaná. Ve vymezení pojmu
amatérské služby není zdùrazòováno „bádání“, výzkum,
vìda. Budeme-li upøímní, urèitì pøipustíme, že k rozvoji
poznání lidstva napø. v pøírodních vìdách amatéøi nijak
zvláš� nepøispívají. Èasto vzpomínanou situaci, kdy
amatéøi „objevili“ pásma krátkých vln jako vhodné
prostøedí pro dálkovou komunikaci, mùžeme považovat
za výjimku, urèitì ale uznáme, že by se na to pøišlo velmi

rychle i bez amatérù, tím spíše, že „konkurence“ mìla
vždy mnohem více zdrojù finanèních, lidských aj. a
blížila se válka. Zøejmì by se našlo i pár dalších oblastí,
kde amatéøi napomohli technickému vývoji nebo
poskytli velké objemy dat, pokud byli do vìcí dostateènì
zainteresováni (napø. spolupráce v rámci prvního mezi-
národního geofyzikálního roku).

Pozorného ètenáøe jistì není tøeba upozoròovat na to,
že pøedchozí øádky nejsou mínìny jako znevážení èin-
nosti amatérù, kteøí dosáhli obdivuhodných výsledkù a
poznatkù, zøetelných zejména v technicky atraktivních
oblastech pokrývaných naším koníèkem (EME, mikrovl-
ny, VLF apod.). Pøipus�me ale, že v naprosté vìtšinì
jsme uživateli poznatkù, technologií a produktù,
dosažených, dotažených do využitelného stavu,
domyšlených a vyrobených jinými, v naprosté míøe
nejèastìji profesionály. Sami opravdu nového skuteènì
vymýšlíme jen velmi málo. Zaøízení si dnes kupujeme a
stavíme-li nìco sami, vycházíme vždy z nìkde publiko-
vaných návodù, popisù, zveøejnìných katalogových
údajù apod. Konstrukce antén kopírujeme podle dávno
známých pravidel nebo podle návodù v knihách a
èasopisech. Další, víceménì složité systémy, pracnì
realizované v amatérských podmínkách opìt pøebíráme a
kopírujeme z nìkde zveøejnìných informací. Z výsledkù
míváme radost, uspokojuje nás ale hlavnì schopnost
nìco pøevzít, okopírovat apod., nikoli nìco nového
vymyslet. Principy a základy jsou jasné, aplikujeme je
lépe èi hùø v domácích podmínkách prostì už jen proto,
že i když známe, jak jít na vìc a jaké vybavení nebo po-
stupy vedou obecnì k cíli, takové prostøedky vìtšinou
k dispozici vùbec nemáme.

Dobøe, na tom není urèitì nic špatného. Uvažujme ale
dál: I když nám mnohdy vlastní zápas s pochopením a
osvojením - porozumìním nìjaké myšlence, konstrukci,
schématu apod. pøipadá jako vysoce individuální
hrdinné úsilí, obecnì to je vždy více nebo ménì spojeno
s „kolektivním“, týmovým úsilím a jen ve velmi malé
míøe s energií jednoznaènì a pouze individuální.
Profesionálové získali nebo získávají vzdìlání na
školách, mistøi telegrafie vìtšinou prošli drilem vojenské
spojaøiny, zkušenosti, znalosti a informace se získávají i
ménì násilnì tøeba rùstem v týmu radioklubu nebo i jen
na hospodských schùzkách, v partì na PD nebo pøi
závodech, ètením èasopisù, knih, poslechem povídání
na osmdesátce nebo na pøevadìèích, rozhlížením se na
amatérských setkáních a burzách apod. - stále a stále je
to o tom, že se èlovìk uèí, poslouchá, „vzdìlává“ a sbírá
nebo lape informace postupnì víc a víc doplòující sklá-
daèku celé mapy naší oblasti. A všechno to jsou infor-
mace zprostøedkovávané, poskytované a vysvìtlované
díky aktivitám jiných lidí, jimi dávno strávené a pøedá-
vané dál, i tøeba jen jednosmìrnou komunikací -
nasloucháním „za bukem“, ètením, pozorováním. A
pokud bychom chtìli ještì další argument pro tvrzení, že
náš zájem je kolektivní a týmovou záležitostí a s komu-
nikací v rámci nìjaké party stojí a padá, pøedstavte si
hypotetickou situaci nìkoho, kdo je zcela odkázaný jen a
jen sám na sebe, nemá informaèní prameny poskytnuté

jinými, nemá žádný kontakt na odbornì podobnì orien-
tované lidi - takový èlovìk jasnì asi nebude schopen
dosáhnout vùbec nièeho.

Týmový charakter našeho koníèka a souvisejících
aktivit se projevuje tøeba i tím, že ti zkušenìjší, znalost-
mi a vìdomostmi více vybavení, mohou pomáhat ostat-
ním, kteøí na tom zatím nejsou tak dobøe, tøeba mladším
nebo tìm, kteøí nemìli to štìstí, aby k vìdomostem pøišli
nìjakou jednodušší cestou, napø. v rámci nìjakého
„povinného“ školení. Èasto se ale setkáváme spíše
s neochotou, jakoby ti lepší si svými vìdomostmi a
výsledky nebyli úplnì jisti, vnímali svou pozici jako
nepøíliš stabilní a báli se, že budou pomáhat nìkomu,
kdo je mùže pak tøeba „pøerùst“. Taková podezøení mají
charakter motivù negativních. Pokud se pokusíte hledat
možné motivy pozitivní, asi se vám nepodaøí najít žádné.
Nebo že by bylo tøeba chránit ty málo zkušené pøed
úrazy, pádem antény, popálením vf proudem nebo
ohrožením zdraví z nevyspalosti pøi vysedávání u zaøízení
v pøípadech speciálních podmínek u speciálních druhù
provozu? Taková pøedstava o dùvodech neochoty napsat
tøeba nìjakou informaci do èasopisu proto, aby se nìco
nedozvìdìli i ti, kteøí se tak daleko dosud nedostali, je
jistì k pobavení; bohužel trochu hoøkému. A pak
dosažené výsledky nìkterých špièkových amatérù
mohou souèasnì vyvolávat i trochu divné pocity, protože
aè své vìdomosti a zkušenosti získali od jiných a
používají metody nebo techniku vymyšlenou a originál-
nì zhotovenou a provìøenou jinými, sami pak vše drží
pod poklièkou a nejsou ochotni pomáhat ostatním.

Z toho všeho vyplývá vcelku samozøejmá tendence ke
kolektivnímu pojednávání tìchto èinností, dnes tedy
v rámci rigidnì nebo volnìji organizovaných spolkù èi
part. V rámci takových uskupení bývají všichni prokla-
mativnì pro demokracii ve spolkových aktivitách. Jinde,
s dlouhodobou tradicí, lidi asi spíše vìdí, o èem to je,
u nás tøeba ale obèas vzniká dojem, že velmi snadno
„ujedeme“ nìkam zcela jinam. Doslova: pøi „vykomu-
nikování“ nìjakého problému dokážeme diskusi stoèit
neuvìøitelnì rychle a na neuvìøitelnì jiná témata u pøí-
kladu pavlaèových hádek rozvášnìných sousedek a indi-
viduí, která bývala døíve oznaèována pøídomkem
„domovnická“. Motivy pro takové „spolkové“ aktivity se
pak zaèínají zdát zcela jiné, než ty uvedené výše.

Komunikace mezi jednotlivými pøíslušníky našeho
radioamatérského klanu je dùležitá pro vlastní funkci
našich koníèkových aktivit a vùbec pro zachování (když
už ne rozvíjení) našich øad a šíøení myšlenek a principù,
z nichž by bylo hezké vycházet. Jak tedy vlastnì vypadá?

Není možné se zbavit dojmu, že velmi èasto jejím
hlavním motivem urèujícím nejen její charakter, úroveò,
ale také obsah, je potøeba pøesvìdèit okolí, ale asi i nás
samé, že nejistoty, váhání, obavy ze sebeshození apod.,
tedy naše mindráky, musíme za každou cenu pøebít,
pøekøièet, pøekrýt - silou, vulgaritami, nelogickými
odboèkami odvádìjící tok argumentace smìrem ke
slabinám a omylùm jiných, v pøípadech elegantnìjších
aspoò zkreslením, ironií, snahou udìlat z ostatních
„voly“.

Doèetli jste až sem? Pokud se vám chce, vra�te se zpìt
o pár odstavcù výše a uvìdomte si, kde jsme zaèali: u
komunikace mezi amatéry jako prostøedku k dosažení
nìjakého cíle, formulovaného tøeba zásadami hamspiri-
tu: vzájemná pomoc pøi sebevzdìlávání, ....... . Jak jsme
snadno v našich pøedstavách a vzpomínkách došli
bìhem nìkolika desítek sekund spíše k rekapitulaci
mnoha reálných pøípadù zèásti nebo zcela nechutných,

Proè být radioamatérem (a jak)?
Jiøí Škácha, OK1DMU, ok1dmu@radioamater.cz

Možná jste si všimli, že název této úvahy je èásteènou parafrází zprávy, která byla v rámci dopisù
ètenáøù otištìna v èasopisu amerických amatérù QST a kterou jsme otiskli v minulém èísle. Je to
zprávièka jen drobná, ale pøesto mùže u nás vyvolávat zamyšlení.



Radioamatérské souvislosti

Radioamatér 3/2004 9

1. dennì strávit na cestì tak cca 5 hodin,
2. denní limit tak okolo 50 km,
3. v každé etapì pro dobrovolníky vrcholový výstup

na kopec s výškou pøes 1000 m.n.m,
4. pokud možno po cestì navštívit/aktivovat

nìjakého radioamatéra nebo radioklub,
5. nebrat to moc vážnì, protože jde pøedevším o

zábavu.

Trasa CykloExpedce:

* Sobota 31. 7. 2004: soustøedìní a koncentrace sil
v QTH Nr. Holýšov (radioklub OK1KQJ), pak
první „zahøívací“ etapa: Holýšov > kóta Doubrava
(727 m.n.m) > nr Klatovy

* Nedìle 1. 8. 2004: Klatovy > kóta Javorná (1090
m.n.m) JN69PF > nr Sušice

* Pondìlí 2. 8. 2004: Sušice > kóta Javorník (1065
m.n.m) JN69SC > nr Èkynì 

* Úterý 3. 8. 2004: Èkynì > kóta Boubín (1362
m.n.m) JN68VX > nr Volary

* Støeda 4. 8. 2004: Volary > kóta Vítkùv Kámen
(1053 m.n.m), kóta Svatý Tomáš JN78BO >
Frymburk

* Ètvrtek 5. 8. 2004: Frymburk > kóta Kle� (1083
m.n.m) JN78DU > nr È.Budìjovice

* Pátek 6.8.2004: È. Budìjovice > kóta Vysoký
Kamýk (627 m.n.m) JN79DF > nr Tábor

* Sobota 7. 8. 2004: Tábor > kóta Mezivrata (713
m.n.m) JN79IO > nr Ondøejov

* Nedìle 8. 8. 2004: Ondøejov > kóta Klokoèná
(503 m.n.m) JN79JV > nr Praha (radioklub
OK1KEO), pak rozchod, volná zábava apod.

Spojovací frekvence CykloExpedice: 145,550 MHz

Soutìž

Na podporu CykloExpedice poøadatelé vyhlašují
soutìž s následujícími podmínkami:
1 bod za každé QSO s úèastníky CykloExpedice

z jednoho QTH (lze získat více bodù za více QSO,
pokud jsou uskuteènìna na rùzných pásmech),

25 bodù za poskytnutí QTH, dobití akumulátorù a
doplnìní tekutin úèastníkùm CykloExpedice.

Soutìžící pošlou výpis z deníku na adresu
ok1dxd@centrum.cz nebo po síti PaketRadio. Tøi
výherci získají kromì barevného diplomu též „trofej-
ní“ trièko s emblémem CykloExpedice. Ceny budou
pøedány na setkání Holice 2004.

Tisícovky

Akce bude díky trase jistì zajímavá i pro sbìratele
bodù diplomu Tisícovky, nebo� po cestì budeme
aktivovat nìkolik kót, ze kterých zatím nikdo podle
propozic diplomu body nerozdával!

Zájemci o úèast prosím pošlete krátkou zprávu
s kontaktními informacemi na adresu ok1dxd@cen-
trum.cz nebo po síti PaketRadio.

Aktuální informace o radioamatérské cykloexpe-
dici najdete vždy na adrese www.qsl.net/ok1dxd.

Za poøadatele OK1DX & OK1DXD

na hony vzdálených skuteèným technickým nebo provozním
problémùm, ke skuteèným pøípadùm hledání vlastního uspoko-
jení ponižováním, napadáním a odsuzováním jiných, èasto i bez
úplných informací nebo na základì pouhých domnìnek a pøed-
stav, které jsou samozøejmì apriori negativní. Ochotnì a témìø
automaticky pøisuzujeme ostatním jen ty záporné motivy, snahu
podvádìt, poškodit jiné, nìjak se obohatit na úkor jiných, tøeba i
jen psychicky, chvilkovým zlepšením nálady - to jsem jim to
nandal! Èlovìk má èasto dojem, že jediným postupem jak vyni-
knout je nikoli to, že se sami dostaneme výš - zlepšením vlast-
ních schopností, cvikem, rozšiøováním znalostí apod., ale tak, že
své okolí radìji nìjak zadupeme dolù a budeme-li mít štìstí a
nìkdo nám to úèinnì neoplatí, zùstaneme sami trochu vyènívat.

Pøíklady takového postupu vidíme bohužel èasto kolem sebe
v bìžném životì a vypadá to, že jsme si na takové jednání zvykli
už natolik, že si myslíme, že je normální a v poøádku.
Vykøikujeme, hádáme se, u druhých hledáme jen záporné a
sobecké motivy, chu� a snahu podvádìt nebo se obohatit na úkor
jiných, radujeme se z vlastních, nìkdy i dost ubohých ducha-
plností, kterými se snažíme ukázat pestrost našeho slovníku a
duševní bohatství a kterými souèasnì naše kolegy èastujeme a
„utíráme“. Naše kolegy, kamarády a pøátele, kterým neopome-
neme kupodivu stále ještì tradiènì dávat na konci spojení 73 a
GL, možná ale jen proto, že už si vlastní význam tìchto zkratek
skoro neuvìdomujeme.

Týmový charakter našeho vzájemného soužití má ještì jeden
rys, který jsme se v prùbìhu let také nauèili vydatnì pøehlížet.
Nebývá dokonce pøíliš populární na to upozoròovat. Je jím
FORMA. Pøíliš jsme si zvykli a byli jsme zvykáni na to, že forma
vlastnì není dùležitá. V nìkterých dùsledcích, zejména v osobní
komunikaci lidí mezi sebou to má ale za následek zbyteèná drob-
nìjší èi vìtší psychická traumata - zklamání, rozèarování, pocity
ukøivdìní nebo alespoò neporozumìní apod. - vydatnì pùsobící
zejména na lidi s introvertnìjší povahou. Z komunikace mezi par-
tou podobnì smýšlejících, podobnì zamìøených, podobnì
vzdìlaných lidí mluvících dokonce podobným jazykem a s po-
dobnou stupnicí hodnot pak takové jevy pùsobí naopak odstøe-
divì a vypuzujícím zpùsobem a celkový možný synergický efekt
snižují. Forma je prostì dùležitá víc, než jsme si vìtšinou ochot-
ni pøipustit a na tuto skuteènost jsme bohužel upozoròováni
velmi málo.

Co si z toho všeho lze nakonec odnést? Možná to, že bychom
mìli zkusit se víc zamìøit na komunikaci mezi lidmi, být vní-
mavìjší, vstøícnìjší, skromnìjší a pokornìjší, snažit se postupo-
vat férovì a slušnì a pomáhat ostatním. Když ne všichni, tak ale-
spoò ti z nás, kteøí si to uvìdomí, když ne stále, tak alespoò
obèas, když odoláme potøebì kompenzovat si momentálnì ústrky
a køivdy „vyskoèením“ na kolegu.

Teï si asi mnoho ètenáøù øekne: to jsou ale idealistické a
naivní bláboly, skuteèný život je zápas o vyniknutí a o místo na
výsluní a zmìkèilé postupy v nìkterých situacích nevedou
k uspokojení a naplnìní pøedstav o úspìchu. Je to pravda a celé
toto povídání nikde nepropagovalo opak. Naopak ale chtìlo
zdùraznit potøebu fair jednání, ochotu pomáhat, gentlemanský
pøístup k ostatním a konstruktivní postupy, které by vedly ke
zlepšení vzájemných vztahù a komunikace, místo aby rozpory
jitøily a kontakty blokovaly. Snažme se i v takových bìžných situ-
acích vycházet z presumpce neviny a nepodezírat hned jiné
z plánování nekalostí a podrazù; žádný z nás není svatý a závìry,
ke kterým docházíme smìrem k jiným lidem jsou èasto jen reflexí
toho, jak uvažujeme sami, jsou odrazem našich myšlenek a pøí-
stupù.

Toto zamyšlení nebylo mínìno jako primitivní pøedsjezdová
agitace. Skuteènosti, že se za nìkolik mìsícù sejde sjezd
Èeského radioklubu ale nelze nechat bez povšimnutí. Mnoho
výše uvedeného souvisí i s existencí této naší organizace.

Radioamatérská CykloExpedice Šumava 2004
Tomáš Krejèa, OK1DXD, ok1dxd@centrum.cz

Po úspìchu loòské OL PARTY jsme se s Pavlem OK1DX rozhodli uspoøádat další polorece-
sistickou akci, a to letní CykloExpedici s KV/VKV QRP provozem - tentokrát po šumavských
kopcích a stráních, které jsme ještì coby OL èasto navštìvovali. Radioamatérská
CykloExpedice se bude konat v termínu 31. 7.-8. 8. 2004 a tímto èlánkem bychom chtìli po-
zvat i ostatní zájemce, kteøí se podle svých èasových a fyzických dispozic mohou po trase
libovolnì pøidávat a zase odpadat. Pøi výbìru trasy jsme se snažili držet následujících zásad:

<4319>ü

<4320>ü

Soukromá 
inzerce
Koupím originální knoflíky ladìní a
nastavení citlivosti pro LAMBDU 5.
Miroslav Pokorný, Bráfova 4, 702 00
Ostrava 1. Tel. 603 560 456. 

Prodám KV transceiver TS850S s ve-
stavìným antenním tunerem, ruèním
mikrofonem, pøídavnými filtry 1,8 kHz
pro SSB, 500 Hz (I. mf), 250 Hz (II. mf)
pro CW, jednotkou DRU 2 pro hlasový
a CW záznam a interface pro propojení
s PC. Zaøízení je v perfektním technic-

kém stavu, v pùvodnim obalu. Cena
dohodou. Honza, OK1QM, 602 516
033, jan.ok1qm@volny.cz.

Prodám zkoušeè elektronek TESLA
BM 215 A vèetnì dìrných program.
kartièek, èítaè TESLA BM 256, generá-
tor kmitoètu (TESLA) 12 XG 032 a uni-
verzální mìøiè úrovnì (TESLA) 12 XN
084. Cena dohodou - nabídnìte. Ing.
Zákružný František, Nádražní 756, 342
01 Sušice II, tel.376 522 517, 721 946
175, e-mail: zakruzny@tiscali.cz. 

Prodám pøístrojové skøíòky stavebni-
cové z tvrdého hliníku, rozmìry

45x14x27 cm, 20x14,5x22 cm a
27x7x16 cm, šíøku a hloubku možno
mechanicky upravit, pøíp. pøistavìt
další patro. Souèásti, elky a servisní
dokumentaci pro lambdu 4 a 5.
Tlumivky 2,5 mH. Patní izolátory pro
vertikál, keramické. J. Cipra,
U Zeleného ptáka 12, 148 00 Praha 4,
tel. 271 912 022. 

Prodám HF Transceiver TS870S málo
použivaný, 44000 Kè, TRCV IC207H,
144, 430 MHz FM, 12000 Kè, zdroj
13,8 V 25 A ss, 2000 Kè. Kontakt
možný na j.ulrych@centrum.cz nebo
na mobil 606 439 095. 
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PLC doma: malý ïábel 
W. D. Roth, DL2MCD, podle Funkamateur 1 a 2/2004 pøeložil 

Jiøí Malý, OK1ARN, ok1arn@ok0nhg.ampr.org

PLC, Powerline Communication - „Pøístup
k internetu pøes sí�ovou zástrèku“ - již vícekrát
ztroskotal. Téma tím však v žádném pøípadì
ještì nevyšumìlo: pøenos sí�ovým rozvodem
v bytì zpùsobuje znaèné problémy a používání
rušící techniky pro pøístup k internetu energe-
tické závody také ještì nevzdaly. V dalším textu
budeme pro tyto technologie používat struèné, i
když nehezké heslo „Powerline“.

Dokud byla v šíøení internetu po síti firma Siemens ještì
aktivní, bylo na veletrzích již jasnì øeèeno - nepøítel sedí
v rozhlase: „Pracujeme na tom, abychom evropské limi-
ty nepøející pokroku pøizpùsobili liberálním americkým
normám. S armádou jsme již k dohodì došli a ty vzpurné
radioamatéry smeteme rovnìž, do cesty se staví pouze
rozhlasové spoleènosti ARD (Veøejnoprávní rozhlas
Nìmecko)!“. A kromì toho i policie [23].

Nato pøišla ještì „internetová ofenziva“ ARD a náhle
se stal internet dùležitìjším než rádio na rozhlasových
kmitoètech: byly radìji po øadì obviòovány cizí interne-
tové adresy, jako by tím bylo možno zlepšit dosah pro-
gramù. Používání rozvodných sítí k šíøení internetu
propagují dokonce - i když pouze z nedostatku znalostí -
nìkdy i redaktoøi veøejnoprávních vysílaèù [1], [22].

Existence problémù s rušením je obecnì známa.
Normálnímu uživateli je ale už ménì zøejmé, že problémy
jsou systému vlastní a nespoèívají pouze v nezvládnutí
nové techniky; uživatelé si neuvìdomují, že se musí o
pøístup k internetu se všemi ostatními zákazníky dìlit -
v Rakousku až se 400 [14]. Místo toho pøenos DSL
(internetové pøipojení) poskytuje vlastní rychlé pøipojení
a mùže být dokonce využíván ještì ve vzdálenosti 10 km
[23]. Pøi šíøení po energetických rozvodech se mùže
s uživatelem surfování nebo ètení e-mailù úèastnit celé
mìsto.

Místo toho vznikají nejdivoèejší zvìsti - Telecom prý
dokonce pohnul energetický koncern RWE k tomu, aby
pokusy s Powerline zastavil [2] - a to nikoliv snad
z dùvodu vadné funkce a nehospodárnosti techniky
Powerline.

ARD nechává své posluchaèe na holièkách

Deutsche Welle má pøirozenì velký zájem na tom aby
krátké vlny nebyly rušeny. Pøesto ale vysílaè, který není
urèen k pøíjmu ve vnitrozemí Nìmecka, nemùže vznést
námitky proti povolení pøístrojù Powerline. Technický
øeditel, který rovnìž pøedsedá konsorciu DRM [21],
prohlásil: „Museli jsme zastávat stanovisko ARD,
pøestože odporuje našim zájmùm, protože právì dolní
obor kmitoètù, tedy pod 30 MHz, ponechává bez
povšimnutí, resp. neochraòuje“.

Smutná skuteènost: ARD vzhledem k celoplošnì
zavedené síti UKV už nepotøebuje pro pokrytí vnitrozemí
Nìmecka støední a krátké vlny - a� už v analogových
nebo digitálních rozhlasových systémech. Tyto rozsahy
by však mohly spolu s DRM pøijít vhod zahranièním, ale
i vnitrostátním „nepøátelským“ vysílaèùm, veøejno-
právním èi soukromým a proto se s radostí pøedhodí
„k sežrání“ systému Powerline.

Ochranì kmitoètù stojí tedy v cestì velmi výrazný
konkurenèní boj veøejnoprávních organizací. Ve Velké

Británii, kde je ještì mnoho aktivních posluchaèù ampli-
tudovì modulovaného rozhlasu, je naproti tomu systém
Powerline zakázán, v technicky uvìdomìlém Japonsku
dokonce pomìrem hlasù 109 ku 2!

Vyskytují se ovšem ještì chvályhodné výjimky:
Krátkovlnný posluchaè v Mannheimu, který byl sys-
témem Powerline velmi rušen, zaslal na
Regulierungsbehoerde für Telekomunikation und Post
(RegTP) hlášení o rušení. Mìøení byla provedena,
posluchaè však jejich výsledek neobdržel. Kontaktoval
proto pak Südwestrundfunk a RBT (rozhlasové provozní
technické oddìlení) a jejich pracovníci provedli 16. 3.
2003 mìøení znovu, a to na kmitoètu 6030 kHz vysílaèe
Mühlacker. Pøitom bylo namìøeno rušení pøesahující
nìkdy až o 30 dB beztoho již benevolentní limitní hod-
noty NB 30, i když posluchaè bydlí ve ètvrtém poschodí
a napájení Powerline je provedeno ve sklepì. Tyto
skuteènosti i nemožnost nerušeného pøíjmu krátkých vln
pracovníci Südwestrundunk posluchaèi písemnì
potvrdili. Tato mìøení provedli ještì kontrolnì znovu
DARC (amatérský Nìmecký radioklub) spolu s RegTP a
zjistili, že v okolí testovaného místa je pøíjem krátkých
vln naprosto nemožný.

Nové modemy ruší více než staré

I když RWE nyní záležitost Powerline vzdal, drama není
ještì u konce: koncern MVV (energetická rozvodná
spoleènost), patøící mìstu Mannheimu, pracuje nyní se
zaøízeními Main-Net-Powerline-Modem dále, bez ohledu
na to, že pokusy s pøístroji Ascom ztroskotaly. Jedná se
o zaøízení pùvodnì izraelská, která jsou v Nìmecku
nabízena akciovou spoleèností Mannheimer PPC AG [8].
Nabídka s názvem Vype [3] pøitom zaèíná na 15 EURO
mìsíènì od DSL.

Kdo chce paušální placení, má však smùlu. I za 100
EURO mìsíènì je tok dat omezen - i odbìr proudu je
úètován podle spotøeby. Také o dosažitelné rychlosti

jsou udávány pouze neurèité údaje - nepøíznivé hodnoty
by mohly zákazníky odradit.

Pod pøíhodným názvem Piper-Net [4] pískají do éteru
krysaøi Powerline v Hammelnu, ale také v Drážïanech
[5], v Offenbachu [6] nebo v Hassfurtu [9]. V mnoha
mìstech Rakouska, tøeba v Linci [10] praskají krátké vlny
jako pobláznìný Geigerùv poèítaè. Maximum poruch leží
v rozsahu 6-12 MHz s vystøelováním až do 25 MHz, i
když provoz Powerline byl pùvodnì koncipován pro kmi-
toèty do 4 MHz.

Místo vícenásobných nosných (jako u zaøízení
Ascom, která byla opuštìna) využívá Main-Net
rozprostøené spektrum, což pøi používaných vysílacích
úrovních zamoøí celý rozsah krátkých vln - a� už
amatérské vysílání, nebo rozhlas. V Holandsku podalo
proto proti zavedení Powerline s pøipojením na elektric-
kou rozvodnou sí� protest armádní velení.

Svými rušícími vysílaèi chce akciová spoleènost PPC
ještì obš�astnit celkem 15 mìst [7] a spolu s firmou ABB
zavést k tomu ještì „Powerline pøes støední napìtí“,
rušící páteøní sí� s mnohem vìtším dosahem.

Místa provozování pøístupu pøes Powerline jsou
známa. Pokud regulaèní úøad (RegTP) z tìchto oblastí
obdrží hlášení o poruchách (viz tøeba také [13]), ví, co je
tøeba dìlat. V praxi však stížnosti na rušení ve známých
oblastech provozu Powerline zùstávají s oblibou
nevyøízena.

Navíc chce nyní ještì EU zásobit také venkov zaøízení-
mi Open PLC European Research Alliance (OPERA) a
devíti miliony zaøízení Euro Powerline [24]. Kdo se tedy
kvùli silnému rušení rozhlasového pøíjmu a zákazu stav-

Obr. 1. Modem Deneg-Inhouse-PLC

Obr. 2. Sady modemù PLC od Devolo s pøipojením USB a Ethernet 

První prùzkum na Deneg Ethernet-Connect
(T. Fischer, DL1HTF, H. Wickenhaeuser,
DK1OP, a F. Wickenhaeuser, 27. 5. 2003,
Anzig u Mnichova)

Rozsah rozhlasu na støedních vlnách a dolní rozsah
krátkých vln (asi do 4 MHz) je v pøenosovém spektru
nedotèen. Na všech krátkovlnných rozhlasových pás-
mech (cestovní radiopøijímaè EK070, 49 až 13 m) se
vyskytují extrémnì silná rušení. V pásmu 49 m byl pøí-
jem na použité anténì (dipól nebo aktivní anténa
HE011) i pøíjem stanice Deutsche Welle (6075 kHz
z Wertachtalu) podstatnì narušen.

Na amatérských pásmech byl kvalitativnì zjištìno:
80 m žádné rušení (viz výše)
40 m silná rušení
20 m extrémnì silná rušení - síla pole na 

HE011 asi 60 dB (µV/m)
15 m silná rušení, na smìrové anténì v závis-

losti na nasmìrování až S7
10 m slyšitelné rušení, ale amplituda menší

Pøi zkouškách vysílání se zjistilo:
14 MHz, 400 W na smìrové anténì: tok dat zcela 

pøerušen
14 MHz, 100 W na smìrové anténì: tok dat neovlivnìn
3,65 MHz, 500 W na dipólu: tok dat neovlivnìn

Rychlost pøenosu dat byla pøitom 1 až 2 Mbit/s.
Rušení se vyskytuje pouze pøi pøenosu dat - zasune-li
se modem pouze do zásuvky, neovlivòuje vùbec nic.
Pro mìøení elektromagnetické kompatibility je tedy
potøeba použít kompletní sí�ové zaøízení minimálnì se
dvìma poèítaèi.
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by antén odstìhoval z mìsta na venkov a postavil si dùm
v pøírodì, spláèe brzy nad výdìlkem.

Do obchodù nyní pøichází ještì malý bratr vìtších
zaøízení Powerline Access: domácí Powerline už
neposkytuje pøístup k síti sám, ale chce sloužit v domì
jako náhražka Ethernetu, kdy je datový signál rozvádìn
pøes sí�ový pøívod. V oboru krátkých vln by tento systém
mìl využívat rozsah asi 4-20 MHz.

Domácí øešení nevyzaøuje pøedevším tak silnì jako
Powerline Access, protože se rozvádí pouze uvnitø domu
a signály nemají pøes elektromìr procházet mimo objekt.
Na druhou stranu pøedstavuje pøirozenì pár metrù
obvyklého domovního rozvodu právì v tomto kmitoè-
tovém oboru vynikající anténu a je možno poèítat navíc
s velkým dosahem. Rozvodné firmy, které ztroskotaly
s Powerline, se nyní pokoušejí zachraòovat situaci

vzorovými instalacemi ve školách [17] tak, že vlastní
internetové pøipojení bìží po optických vláknech nebo
v režimu DSL, aby internet byl odebírán „ze sí�ové zásuv-
ky“ alespoò symbolicky.

Nakonec je možno taková zaøízení, dosud definitivnì
neschválená, koupit v každém obchodì s elektronikou a
pøipojit na libovolném místì; pozdìji je prakticky
nemožné tyto pøístroje objevit a vyøadit z provozu.
Problém se tedy nesmí podceòovat.

Powerline adaptéry jsou v podstatì nabízeny jako
alternativa k bezdrátové LAN, pøièemž tlusté betonové
stropy pøekonají snadnìji. Pøipojení notebookù pøes
Powerline není zajímavé a èásteènì z tohoto dùvodu se
nabízejí mùstky z DSL na Powerline a z Powerline na
bezdrátovou LAN. 

Pøenos Powerline v domì ve skuteènosti není nový:
telefony-chùvy pro sledování malých dìtí, které pracují

na dlouhých vlnách, jsou známy již nìkolik desetiletí.
Vzhledem k mnohem nižším pøenosovým kmitoètùm
témìø nevyzaøují. Na dlouhých vlnách jsou však
dosažitelné jen malé pøenosové rychlosti, porovnatelné
s parametry pomalých starších modemù.

Takové pøístroje, které odpovídají smìrnicím Cenelec
a zpùsobují pouze malé rušení, dosahují ale pouze
rychlosti porovnatelné s pøípojkou ISDN, nikoliv
rychlosti DSL; v souèasné dobì je nabízí tøeba firma
Polytrax [16].

Amatérská pásma jsou pøesto rušena

Úroveò rušení amatérských pásem je u domácích
pøístrojù èásteènì potlaèena, v širokém okolí ale tøeba
vážná DX práce není možná.

Na rozhlasová pásma není naproti tomu brán zøetel
vùbec; to momentálnì v Nìmecku, kde normální

Oba sí�ové díly pro modemy jsou neobvykle tìžké - jde zøejmì o sí�ové díly s trans-
formátorem s výstupními jmenovitými hodnotami ss 5 V/1,5 A plus sí�ové napá-
jení, které transformátor obchází.

Sí�ový díl je na modem pøipojen miniaturní zástrèkou DIN (PS/2). Trvalý odbìr
ze sítì je asi 10 W, oba modemy tedy 20 W!

Ihned po zapnutí rozpoznaly oba modemy pøipojený poèítaè a po pøipojení note-
booku k síti sepnul u obou modemù handshake k protistanici pøi vzdálenostech
mezi 5 a 100 m - musí zde tedy být pozoruhodný vysílací výkon.

CW provoz amatérské vysílací stanice se 100 W výstupního výkonu na 7 nebo
na 14 MHz nemìl na probíhající pøenos dat pozorovatelný vliv. Vzdálenost vysílací
antény k napájecí síti byla asi 9 m.

Pøijímaè na dlouhodrátové anténì délky pøes 30 m vykazoval pøi pøenosu dat
úroveò rušení uvedenou v tabulce.

Rušící energie jsou tedy na pìti známých amatérských krátkovlnných pásmech
cílenì potlaèeny. Novìjší pásma WARC, kmitoèty aktuálního rozsahu 5 MHz a roz-
hlasových pásem 6, 11, 16 MHz a ostatních jsou naproti tomu využity bez omezení
a v okruhu 100 m od linky PLC jsou tak nepoužitelné.

Odevzdávaný výkon zkoumaných modemù PLC byl v obou smìrech tak vysoký,
že nezáleželo na právì použité fázi (R, S nebo T) v objektu: spojení se uskuteènilo
i pøes jakoukoli jinou fázi.

Namìøené úrovnì rušení:
kmitoèet rušící úroveò 
≥ LW každých 200 kHz silné nosné (nad S9) s velkou šíøí pásma

(více než 20 kHz)
≥ 1 MHz modulace s nejvìtší šíøí pásma, prùbìžnì 5 S*
3,5-4 MHz pouze asi 1 S *
5,1 MHz S 5 až S 8 (bez PLC ménì než S 1)
7,0-7,3 MHz pouze asi 1 S *
> 7,4 MHz opìt hladina rušení S 9
10,0-10,2 MHz pouze 1 S *
> 10,4 MHz opìt hladina rušení S 9
12 MHz asi 4 stupnì S *
14,0-14,4 MHz asi pouze 1 S *
> 14,5 MHz opìt hladina rušení S 9+
20 MHz hladina rušení asi S 9
24 MHz hladina rušení asi S 9
27-29 MHz asi 1 S *
> 29 MHz hladina rušení opìt S 9
50-54 MHz asi 1 až 3 stupnì S *
118 MHz 4 stupnì S *
131 MHz 4 stupnì S *
132 MHz 5 stupòù S *
450 MHz 3 stupnì S *
830 MHz asi 2 stupnì S *

* = nad šumem pozadí

První prùzkum na Deneg Ethernet-Connect (K. Hager, DK1KH, a H.
Sprogies, DJ7XU, 9. 7. 2003)

Obr. 3. Mìøení modemu Devolo-Microlink-d-Lan na mìøicím pracovišti R&S pøi normované náhradì
sítì pøi èásteèném pøenosu dat

Obr. 4. Mìøení modemu Elcon-Goldpfeil-USB-P-Lan na mìøicím pracovišti R&S pøi normované
náhradì sítì pøi pøenosu dat

Obr. 5. Mìøení modemu Elcon-Goldpfeil-USB-P-Lan na mìøicím pracovišti R&S pøi normované náhradì
sítì a 10 m kabelu na bubnu v kmitoètovém rozsahu nad 80 m. Mìøení OE3MCZ.
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posluchaè používá pouze VKV, nemusí být vùbec nápad-
né. Nastupující digitální rozhlas (DRM) díky digitální
technice zøejmými poruchami pøíjmu netrpí, nastávají
zde však nevysvìtlitelné výpadky pøíjmu, pokud své
neplechy provádí tøeba sada PLC u souseda. Rušení
v klidovém stavu je pøitom podstatnì menší než pøi
zaèátku pøenosu dat. Dochází-li k pøenosu dat pouze
sporadicky, je pak tedy velmi tìžké objevit pøíèinu
poruch pøíjmu.

Gerhard Moser ze spoleènosti Coding Technologies,
která se zabývá hotovými instalacemi, vidí v pøíchodu
domácího Powerline pøíèinu masivního rušení digitál-
ního rozhlasu - aby normální posluchaè objevil pøíèinu
výpadkù, bude sotva pøepínat na analogový pøíjem. U
spotøebitelù je proto velmi potøebné dosáhnout
dostateèného uvìdomìní, aby modemy Powerline
zùstaly trvale ve skladech.

Vìtšinu lidí, pokud ještì nemají digitální rádio, roz-
hlasové problémy však vùbec nevzrušují. S takovou
argumentací proto daleko nedojdeme. Naproti tomu
argument, že by provoz novì poøízeného Powerline
pøístroje mohl být témìø ilegální a že by rušený soused
mohl zavolat odrušovací mìøicí službu, která zabrání
provozu takového pøístroje (a za svùj zásah pøedloží i
mastný úèet), pøesvìdèí døíve. Radioamatéøi mohou
porovnáním s ukázkami projevù rušení z internetových
stránek pøijít pøíèinì rušení na stopu a rušení ohlásit.

Rušení prochází dobøe zdí, i sousedovou

Pásma 80 m a 10 m nejsou novými modemy prakticky
vùbec ovlivnìna; pokud je ale modem Powerline aktivní,
nejsou - pøes snížení úrovnì - vùbec k použití pásma 40,
30, 20, 17, 15 a 12 m, ležící mezi nimi. V praktickém
testu se rovnìž prokázalo, že vysilaè Deutsche Welle

(Wertachtal) nelze v okolí Mnichova vùbec
pøijímat. Rušení dosahuje do vzdálenosti
nìkolika stovek metrù.

To vše je vydatným základem pro soused-
ské neshody. Pro krátkovlnný pøíjem pøekra-
èují v rozsahu 4-20 MHz modemy Powerline
bez výjimky pøípustné mezní hodnoty. U nì-
kterých modelù modemù byla namìøena
rušení S9 již od 200 kHz, bylo dokonce
pozorováno ovlivnìní pøíjmu signálù pro
hodiny øízené rádiem na 77,5 kHz, zvýšení zá-
kladního šumu bylo zjištìno i tìsnì pod 1 GHz.

Žádný z kontrolovaných modemù
Powerline nevyhovìl v mìøicích testech
prùbìhu nìmeckých limitù rušení roz-
hlasového rušení NB 30, aèkoliv pro
krátkovlnného amatéra jsou nasazeny až
neúnosnì vysoko. S pøimhouøenýma oèima
byla horko-tìžko splnìna americká norma
FCC 15. Firma Siemens nabízí proto své
domácí modemy Powerline Speedstream
pouze v USA [12].

Kmitoètové pásmo 4-20 MHz, obsazované
domácími Powerline modemy, není posled-

ním slovem. V USA byl mezitím vyvinut režim pøipojení
BPL - „Broadband over Powerline“, kde se má pøenášet
až 20 MB/s, èímž budou kompletnì obsazeny kmitoèty
2-80 MHz. Dálkovým pøenosem bude potom možno i ve
staré Evropì pøijímat to, co se v amerických domácích
datových sítích pøenáší kabelem. Úroveò rušivého
vysílání pak bude moci legálnì ležet mnohem výš, než
úrovnì, kterých mùže dosáhnout mnohý vyznavaè QRP
nebo pirátské rozhlasové vysílání. 

Je k smíchu. když odpùrci rozhlasu odsuzují bezdrá-
tové vysílání LAN na 2,4 GHz s výkonem nìkolika mili-
wattù a jako náhražku doporuèují právì adaptér
Powerline. Nebo když nìmecký èasopis Financial Times
Deutschland zveøejní text autora, který o skuteèných
pomìrech nic netuší [15]: „Není mi vhod pøedstava, že
bych mìl svoje ètyøi stìny zaplaveny radiovými vlnami.
Data v rozvodné síti proto vítám!“. Jen jestli data zù-
stanou v síti hodná...
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Doporuèení pro bìžné uživatele - neradioamatéry

Rozumnìjší alternativou než Powerline Access je pro pøístup na
Internet pøipojení DSL: v provozu je levnìjší a témìø neruší - tele-
fonní vedení je zkroucené a vyzaøuje proto ménì, kmitoèty u
dnešního T-DSL dosahují pouze k 1,1 MHz. Novì vyvíjené sys-
témy pøipojení, jako napø. ADSL2+, dosahují pøenosové rychlosti
dat až 25 Mbit/s a jdou maximálnì k 2,2 MHz. Celkový objem pøe-
nesených dat je zákazníkovi zcela k disposici, nemusí se o svoje
data se sousedem dìlit. Vedle levných, ale pracnì realizovatelných
kabelù Ethernet je pro rozvod v domì zcela vyhovující lokální bez-
drátová sí� (Wireless LAN, WLAN). Zasahuje sice èásteènì do
amatérského pásma 13 cm, díky malému vysílacímu výkonu
nezpùsobuje však velkoplošné problémy.

Problémy s bezdrátovými lokálními sítìmi WLAN, instalovaný-
mi ve vlastním bytì, je možno odstranit vhodnou volbou kanálu
mimo amatérská pásma, nebo je možno rovnou použít model 5
GHz. Dosah a tím nebezpeèí odposlechu je omezeno asi na 100
metrù, zatímco signály Powerline zasahují zøetelnì až do
vzdálenosti 10 km a principielnì, protože se jedná o krátké vlny,
mohou pokrýt celý svìt.

Tyto argumenty pro technické nespecialisty k tématu Powerline
mohou mít vìtší úspìch, než tøeba poukazy na rušení pøíjmu.

Zkoušky a mìøení, provedená M. Zwinglem, OE3MCZ

Mìøení byla uskuteènìna v Höhere Technische Lehr- und Versuchsanstalt (Wiener Neustadt, Dolní Rakousko), a
to na dvou bìžných pøístrojích In-Haus-Powerline, které pracují podle standardu US-Homeplug s èipy Intellon (viz
obr. 3 až 5). Bylo pøitom mìøeno vysokofrekvenèní napìtí na vedení v provozu na normované náhradì vedení -
nikoliv vyzáøené komponenty. Èárkovaná køivka pøitom odpovídá EN55022B a znázoròuje základní mezní hodno-
ty, které nesmìjí být pøekroèeny, aby bylo možno pøidìlit oznaèení CE pro elektrická zaøízení (CISPR-22).

Oba typy pøekraèují hodnoty mnohonásobnì a na evropském trhu nemají co dìlat, pøesto nìmecká zkušební
laboratoø CETECOM (CE-0682) vydala pozitivní zkušební protokol o shodì. Pøístroje zpùsobují velká rušení
v krátkovlnném spektru od 4,3 do 21 MHz, i když podle sdìlení M. Zwingela (který je mj. prezidentem rakouského
svazu amatérù vysílaèù ÖVSV) snížili podle gentlemanské dohody vývojáøi v USA rušení v amatérských pásmech
odpovídajících americkému bandplánu o 30 dB. To je však èistì dobrá vùle samotných vývojáøù, v žádné normì
to není definováno a ve všech systémech Powerline to není ani provedeno.

Tento postup mìl zpùsobit, že vìci znalí radioamatéøi se svých stížností vzdají a normální posluchaè rozhlasu
pøíèinì rušení na stopu nepøijde - tedy že dlouhé, støední a krátké vlny už nikdy poslouchat nebude. Potom by byla
volná cesta pro stávající snahy povýšit takové systémy využívající energetických vedení, jako je Powerline, na
dlouhých, støedních a krátkých vlnách na primární a rozhlasové služby degradovat na služby sekundární. Pøístroje
fungují ve skuteènosti jako regulérní vysílaèe. Je s nimi možno bezdrátovì pøeklenout nìkolikametrové vzdálenos-
ti bez galvanického propojení, pouze se dvìma pøipojenými anténami, až do 10 Mbit/s!

V Linci se v poslední dobì situace vyhrotila. V systému Powerline je tam pøipojeno 18 000 zákazníkù, službu
využívá ale pouze 900; pøesto se zde vyskytují obrovská rušení provozu nouzového volání. Rádiové stanice Èer-
veného køíže a Úrazové pomoci Johanitù byly pøi národním cvièení zásahu pøi katastrofì ovlivnìny rušením tak, že
byly nuceny svou spolupráci na této provìrce pøerušit. Byla již vydána rozhodnutí, aby byla uèinìna opatøení
k odstranìní rušení. Karl Rosegger, vedoucí komunálního podniku v Linci, to však odmítá a spílá „radioamatérské
chátøe“.

Obr. 6. První souèásti a pøístroje pro pøíjem DRM (digitálního roz-
hlasu) od firmy Coding Technologies. Pøijde digitální rozhlas ještì
vèas, než PLC krátké vlny zcela znièí?

<4318>ü
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Každá vzpomínka má své kouzlo. Nìkdy je to dìj, jindy
nezapomenutelní kamarádi, èasto legrace, nìkdy také
všechno najednou. Radioamatéøi moc dobøe vìdí, co
znamenají pøípravy na Polní den, mezinárodní radio-
amatérský VKV závod. Je pravdou, že od doby tohoto
pøíbìhu odteklo v øece Orlici a Labi pìkných pár milionù
kubíkù vody, vzpomínky na výbornou partu však èas ni-
kterak neodvanul. Vra�me se do takové doby a pøed-
stavme si, že jsme pozorovateli zvláštního dìní pøed
tehdejší budovou Svazarmu na Velkém námìstí v Hradci
Králové. Pøi pohledu na partu hemžících se lidí všech
vìkových kategorií kroutila øada nezasvìcených kolemj-
doucích tajnì hlavou. Marnì se snažili pochopit, proè je
až ke stropu pìchován skøíòový automobil T805 rùzným
haraburdím, rourami všeho druhu, krabicemi neuvìøitel-
ných tvarù, kabely, lahvemi piva i ostrého moku,
pekáèem s èerstvì upeèenou kachnou, ba dokonce celou
peøinou. Zdaleka netušili, že se kolektiv chystá na jeden
z nejkrásnìjších technických závodù v pøírodì. Nemohli
odhalit, že se zodpovìdnì pøipravuje parta známých
nadšencù radioamatérské kolektivky OK1KKS.

S jistou dávkou zkušeností, ale i s nepøehlédnutelnou
nervozitou bylo tehdy naloženo vše, co tak velký závod
vyžadoval. Šéf party a souèasnì i potøebný øidiè Kamil
nedbal na netrpìlivé nabádání druhého øidièe Zdeòka ke
spìchu - prý bude brzo tma. Všichni se ten den mazanì
a co nejrychleji vytratili ze zamìstnání daleko døíve, než
skonèila páteèní pracovní doba. Jakmile bylo auto
naloženo, nasedlo 15 úèastníkù do druhého nákladního
auta typu V3S a obì se následnì rozjela naplánovaným
smìrem k Orlickým horám. Cesta pøes mìsteèka
Tøebechovice pod Orebem, Bolehoš�, Opoèno, Dobrušku
až k obci Deštná v Orlických horách probìhla bez potíží.
K úspìšnému zdolání nároèného stoupání k Masarykovì
chatì pøispìli i výborní øidièi.

Ale odboèka na urèenou závodní kótu Velká Deštná
donutila všechny úèastníky z aut vystoupit a ukázat, co
umìjí jejich svaly. Rozmoklá horská cesta pøipravila
neèekané potíže. Øidiè osmsetpìtky již pøedem láteøil pøi
pohledu na uzouèkou a navíc rozmoklou cestu, vedoucí na
nejvyšší kótu Orlických hor. Pak se to stalo. Auto plnì
naložené radioamatérským pøíslušenstvím se pravými koly
propadlo a nikdo nemohl zabránit jeho zapadnutí do vrstvy
bahna a nebezpeènému náklonu. Tøi úèastníci sedící ve
vozidle nevìdìli, co døíve držet a pøed èím schovat své èásti
tìla, aby nedošlo k nejhoršímu. Ostatní ve druhém autì si
oddechli, až když se ze smìsi zaøízení v zaboøeném autì
vyhrabali živí, zdraví a nezranìní kamarádi. Bleskovì byly
zajištìny provizorní hevery z malých stromkù a bylo po-
sbíráno klestí. Pak se podaøilo neèekanì rychle vytlaèit
propadlé vozidlo zpìt na pevnìjší èást cesty. Všichni si
oddechli až po zastavení obou aut pod døevìnou, 25 m
vysokou triangulaèní vìží, vrcholem Velké Deštné. Další
nutné práce k vybudování provizorní základny byly reali-
zovány nacvièeným rituálem ve velmi krátké dobì.

S pøibývajícím èasem se velice rychle rozprostøela
noc. Parta zmrzlých kamarádù využila množství
popadaných vìtví a rozdìlala k zahøátí poøádný oheò. Tu
noc slíbili Vláïa s Mirkem neustálé udržování ohnì, aby
technicky a operátorsky doslova nadržení úèastníci vy-
zkoušeli dovezená zaøízení. Byla by také škoda nevyužít
èas a pobyt na tak krásnì vysoké kótì a úvodními
zkouškami neovìøit možnosti v soutìži.

Noèní hodiny v sychravé a vìtrné noci ubíhaly. Žár
ohnì zøejmì dvojici topièù nestaèil k zahøívání a zkusili
další doplòkovou zahøívací metodu pomocí pøivezené
ohnivé vody. Nikdo ale nepøedpokládal, že pøíroda navíc
pøipraví noc, kdy si pomalu nebylo vidìt ani na špièku
nosu. Oba kamarádi dobrali klestí v okolí ohnì a bylo
nutné se podívat po dalším topivu. A tak oba „ohnìstrùj-
ci“ sekali vedle sebe, kolem sebe a vùbec všude, kde se
dalo. V zápalu snažení ale pøehlédli trasu napájecího
kabelu položeného od agregátu. To se všem úèastníkùm
stalo v dané chvíli osudným. Blesky od sekery a tma
v celém provizorním táboøe nenechaly nikoho na pochy-
bách, že se Vláïa trefil. Kabel byl sice do ranního
kuropìní opraven, jak se ale opravuje sí�ový kabel potmì
a zmrzlýma rukama bude lepší pro neopakovatelná
vyjádøení aktérù radìji nezveøejòovat.

Rozhodnutí o umístìní jednotlivých zaøízení pro
pásma 2 m a 70 cm bylo v sobotu ráno neèekanì
zmìnìno. Závodu se totiž s kolektivem mimoøádnì
zúèastòoval Karel, známý jako „Malý Krakonoš“, putující
se svým batohem každý rok po krkonošských a orlických
soutìžních kótách. Z povìøení ústøedí radioamatérù
pùsobil jako kontrolní orgán a hlídal dodržování
soutìžních podmínek. Rozhodl se tehdá, že zaøízení pro
pásmo 70 cm vynese a aktivuje na vrcholu triangulaèní
vìže. Dùvod byl jasný - proè nevyužít nabízenou výšku
vìže. Ke vzájemnému telefonnímu spojení mezi jed-
notlivými pracovišti byla použita osvìdèená vojenská
PVC dvoulinka a známá „tépéèka“. Snad osud tomu
chtìl, aby dvoulinka byla jen pøehozena pøes zábradlí na
vrcholu vìže. Karla zanedlouho vidìli kamarádi, jak na
vìži neohroženì staví potøebnou yagi anténu, pøipojuje
zdroje k zaøízení a staví k zakrytí stan. Netrvalo dlouho a
Karel vypadal v té výšce jako bùh na Olympu.

Do zaèátku závodu bylo zaøízení na obou pracovištích
pøipraveno a tak bylo možno podle pøedem stanoveného
plánu zaèít. Starost všem dìlala jen stále více se èerna-
jící obloha. Pak ve stanovených smìnách zaèala probíhat
ta nádherná atmosféra vlastního závodu.

Jenže závod snad nebìžel ještì ani hodinu, když se
z povzdálí zaèal ozývat rachot pøicházející bouøky.
Neformálnì zvolené vedení expedice - Kamil, Zdenìk a
Jirka - dalo hlavy dohromady a výsledkem bylo vyzvání
Karla, aby opustil pro blížící se bouøku triangulaèní vìž.
Karlovi se ale v zaèátku závodu daøilo a proto rezolutnì
odmítl. Jeho rozhodnutí dìlalo vedoucím znaènou
starost. Všichni chápali závodní nadšení, ale blížící se
bouøe nenechávala nikoho na pochybách, že v horách
ukáže, co dovede. A to se zakrátko i stalo. Oblohu
køižoval jeden blesk za druhým. Zaøízení na 2 metry,
umístìné v autì 805, bylo pro všechny pøípady vypnuto.
Karel na vìži ale neustále odolával výzvám kolektivu,
køièe z vìže: „Pøeci toho teï nenechám, když mnì
pøichází jedno príma spojení za druhým.“

Pak se stalo nìco, k èemu v takovém poèasí muselo
døíve nebo pozdìji dojít. V blízkém okolí kóty, zøejmì
nedaleko, sjel po stromì parádní blesk, doprovázený
obrovskou ránou a následným rámusem hromu.
Triangulaèní vìž se zachvìla a za pøispìní silného vìtru
a lijáku ulétlo z vìže pøístupové schodištì, tvoøené
døevìným žebøíkem. Jen zázrakem zùstala základní kon-
strukce neporušenì stát. Bohužel sestupová cesta pro
Karla byla od shora dolù úplnì znièena, pouze vrcholová

plošina s Karlem a celým zaøízením pro 70 cm zùstaly
bez úhony.

V této situaci se rozklepala Karlovi kolena a v záøi
dalších bleskù z vrcholu vìže øval:“Kluci, já chci dolù!“
Pøání to bylo v dané situaci více než aktuální, ale nikdo
z pøítomných nevìdìl, jak to udìlat. Každá rada byla
drahá. Karel staèil na vìži od zaøízení odpojit anténu a
zdroj. Jediným øešením byl nápad Mirka spustit Karla
z vìže pomocí natažené dvoulinky PVC, o které bylo
možno pøedpokládat, že Karla snad unese. Strachy bled-
noucí Karel souhlasil s návrhem a tak všichni pøistoupili
k realizaci. Nejprve se Karel bleskovì pøipoutal ke konci
dvoulinky tak, že si ji omotal kolem pasu, zkontroloval,
že je pøehozena volnì pøes okraj zábradlí vìže a odpojil
telefon. Køeèovitì objímal trámy vrcholové konstrukce
vìže a pomalu, jako pravý horolezec, jištìn kamarády ze
zemì, byl improvizovaným kladkostrojem spouštìn
z vìže. Vše už vypadalo nadìjnì, ale silný vítr ukázal, co
umí. Neèekanì se kdesi na døevìném zábradlí na vrcholu
vìže dvoulinka zadøela a další spouštìní Karla tím
skonèilo. Vítr následnì Karla rozhoupal, snad pouhých
pìt metrù nad zemí. Pøi jeho tìlesné váze, která jistì èini-
la pøes sto kilo, se mu navíc dvoulinka parádnì zaøezá-
vala, utahujíc oko smyèky, kterou se na vìži pøipoutal. Za
jeho vydatného øevu „...kluci, tak mì aspoò sestøelte,
lítám tady jako netopýr...“ scénu doplòoval rámus od
bleskù, vydatný liják a zoufalství kamarádù, kteøí v dané
chvíli nemìli tušení, jak létajícího a øvoucího Karla dostat
dolù z lana. Všichni jen tušili, jak vypadal vnitøek
Karlových kalhot. Viset na dvoulince a kývat se jako
kyvadlo hodin tak deset metrù na každou stranu, to
vùbec nebyla závidìníhodná situace. Houpání Karla
v horské bouøi bylo sice groteskní, leè v dané situaci
velice vážné. Co kdyby tøeba nìjaký blesk zabloudil na
konstrukci triangulaèní vìže?

Zøejmì nejdøíve se vzpamatoval Kamil. Skoèil do auta
a hned ho nastartoval bez ohledu na to, že utrhne koaxi-
ální kabel k vedle stojícímu stožáru antény pro 2 metry.
Zajel s autem pod kývajícího se Karla. Následovala
spoleèná akce: Na karoserii auta byly vytaženy štafle,
které jsme pro všechny pøípady vezli sebou jako kon-
strukèní pojistku výpravy. Dvacet rukou drželo na støeše
T805 štafle a jistilo Láïu, rozhodnutého pro Karla udìlat
nemožné. Vystoupil na poslední pøíèky štaflí a dosáhl na
Karla. Netrvalo dlouho a podaøilo se mu kývání Karla
zastavit a pevnì ho zachytit. V dalším okamžiku za
pomocí kombinaèek uskøípl Karla z nechtìného závìsu.
Žok by nepadal rychleji. Štìstím pro Karla bylo mlází
vedle auta, do kterého zapadl jako do peøiny.

Všechno nakonec dobøe skonèilo. Závod sice
neprobíhal tak, jak si závodníci naplánovali, ale „konec
dobrý, všechno dobré“. Jen Karel si odnášel malý
škrábanec na tváøi, který utržil po neøízeném pádu do
mlází Velké Deštné. Pøesto si všichni úèastníci pøi
vzpomínce na tuto pøíhodu jistì dodnes øíkají, jak bylo
správné, že nìkdo navrhl, vymyslel a prosadil vyhlášku
è. 50/78 ÈÚBP k elektrotechnické kvalifikaci.
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Nezapomenutelný Polní den na Velké Deštné
Ing. Václav Stolín, OK1MVS
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DX expedice
Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Na podmínkách je vidìt, že se blížíme
k minimu sluneèní èinnosti. Signály
z Pacifiku na 28 MHz a vìtšinou i na
24 MHz již do Evropy nepronikají a tak
se musíme poohlížet spíše po spod-
ních KV pásmech.

Událostí posledního období byla jistì super-
expedice na ostrov Rodriguez. Expedice pra-
covala skuteènì ve velkém stylu na všech
pásmech - však také navázali více než 150
tisíc spojení, i když se jim rekord z jejich
minulé expedice pøekonat nepodaøilo. Je to
jistì dáno horšícími se podmínkami na
vyšších pásmech. V provozu mìli 15 kom-
pletnì vybavených pracoviš�, na kterých se
vystøídalo témìø 30 operátorù. QSL via RSGB
buro.

Další velkou událostí byla expedice XF4IH
na ostrov Revilla Gigedo. Evropì se však
pøíliš nevìnovali a tak se s nimi navazovala
spojení dost obtížnì. Na poslední chvíli se
z pracovních dùvodù omluvil jeden z úèast-
níkù a další zmeškal o nìkolik hodin odjezd
lodi. Vstup na ostrov je velice komplikovaný
a tak není divu, že expedice byla složena
pouze z mexických operátorù. QSL na
XE1IH.

Velká byla i expedice na ostrov Banaba.
Tým 19 operátorù (DL4KO, DF2IC, DL5AOB,
PA2R, PA3EWP, AK0A, F5CWU, RK3AD,
GM4FDM, YT1AD, N6TQS, K6ND, IK1PMR,
K6SRZ, AA4NN, Z32AU, YZ7AA, K3LP a
KR4OJ) používal znaèku T33C. Navázali pøes
75 tis. spojení. QSL na F5CWU.

Vìtší expedice se objevila i v Malawi pod
znaèkou 7Q7MM. Byli to G4AXX, G4EDG,
G4JVG, M5RIC a GU4CHY. QSL na G3LQP.

Rolf, DK2ZF, pracoval koncem února
z Fidži jako 3D2ZF a do Evropy procházel
s dobrým signálem na 14 MHz dopoledne.
Zajímavìjší byla jeho zastávka na Taravì jako
T30ZF. Na krátkou dobu se objevil i
z Marshallových ostrovù pod znaèkou
V73ZF a potom i z F.S.M. jako V63ZF QSL
na jeho domácí znaèku.

Bert, PA3GIO, se objevil v Dominikánské
republice a pracoval jen SSB jako
PA3GIO/HI9. QSL akceptuje pøes buro i e-
mail.

Ze Zemì Františka Josefa pracovala
skupina ruských operátorù RD3AF, RN3AZ,
RU3AV, RZ3DU, UA3DX a UA3AKO.
Používali znaèku R1FJ. QSL požadovali na
DL6ZFG a tak je snad vìtší šance na získání
QSL.

Z Namibie pracují Felix, DL5XL, a
Christine, DH3FBS. Používají znaèky složené
s prefixu V51/vlastní znaèka.

Babs. DL7AFS, a Lothar, DJ7ZG, praco-
vali nejprve z ostrova Lord Howe jako VK9LB
a pozdìji z ostrova Norfolk jako VK9NB. QSL
na DL7AFS.

XZ1DA a XZ6ST byli Kurt, DL1DA, a Thomas, DO6ST. QSL na
jejich domácí znaèky.

YI9GS je Ramon, YN1GSR. QSL požaduje direkt na EA5BYP.
ZK3SB byla znaèka skupiny amatérù pod vedením Silvana, I2YSB.

Pracovali z ostrova Tokelau a QSL požadovali direkt na I2YSB nebo



Provoz
via buro na M5AAV. Pracovali rovnìž ze Západní
Samoi jako 5W0SB. QSL informace je stejná.

Jarda, OK2PBM, je QSL manažerem stanice
ZF2DS.

Z ostrova Providencia (San Andres) se ozval
pod svoji starou znaèkou HK0GU Gerd, DL7VOG.
QSL na jeho domácí znaèku.

Ve vysílání po støední Americe pokraèoval
Henry, OH3JF, jako HR5/OH3JF. V Evropì mìl
velmi dobrý signál i na 80 m. QSL opìt na OH3OJ.

V bøeznu se objevilo nìkolik britských operá-
torù z Bruneie jak V8JIM. Jejich signály byly
s ohledem na stále se horšící podmínky velmi
dobré. QSL na G3SWH.

Podle 425. DXNEWS bylo poøadí
nejúspìšnìjších expedic v roce 2003 toto: ST0RY,
TO4E, 3C0V, VP6DIA, TS7N, BQ9P, S05X, XZ7A,
AH3D, VK9CD, TX4PG, TZ6RD, CY9A a T31MY.

4W4JEG pracuje z Dili, z Timoru Leste. QSL na
JR6ETW.

Z Tobaga se objevil Jaro, OM3TZZ, pod znaè-
kou 9Y4/OM3TZZ. Byl zde dobøe slyšet i na spod-
ních pásmech.

Z Dar Es Salamu pracuje pod znaèkou 5H3-
SM1DTE Eric. QSL na jeho domácí znaèku.

Expedice na ostrov Clipperton byla definitivnì
odložena na r. 2005, zejména pro malý poèet
operátorù a tím i neúnosné náklady. Obvykle si
platí každý úèastník sám cca 5 tis. dolarù.

Z Hondurasu pracoval i F2VD jako HR5/F2JD.
QSL na F6AJA.

Z Kamerunu se nakrátko ozvali Roger, G3SXW, a
Nigel, G3TXF. Používali znaèku TJ3G. QSL na G3TXF.

YA7X je znaèka DL1JJI, kterou používá po dobu svého
pobytu v Afganistanu.

Z ostrovù Prince Edward a Marion, konkrétnì z ostro-
va Marion, vysílají Ludwig, ZS6WLC, a Pieter, ZR6PSR.
Jsou èleny tamní vìdecké expedice. Telegrafii však moc
nezvládají a mají pouze staøièký Collins KWM-2 a QRP
TCVR TS-120. Jejich signály jsou v Evropì velice slabé.
Však také používají pouze vícepásmový dipól.

Ze Západní Samoii se ozvali DF2SS a DL1VKE, a to
pod znaèkami 5W0SS a 5W0KE. Potom se pøesunuli na

Americkou Samou, odkud pracovali jako KH8/DL1VKE a
KH8/DF2SS. QSL na DL2MDZ.

Pierre, HB9QQ, se již tradiènì objevuje na Maledivách
a pracuje jako 8Q7QQ. QSL na jeho domácí znaèku.

Na krátkou dobu se ozval ze Západní Sahary DK2VW
jako S07V. QSL rovnìž na jeho domácí znaèku.

Pod zajímavou znaèkou HN0Z se ve WPX Contestu
objevil YI9ZF (ex YL1ZF). QSL na SM1TDE.

V Iráku je také Peter, OM6TY. QSL na OM6TX.
Franz, DK1II, (ZL2III) a Diminik, DL5EBE, pracovali z

ostrova Chatham jako ZL7II. QSL na DL5EBE.
Nìkolik operátorù se pøed cestou na Banabu objevilo i

na Tarawì jako rùzné T30xx..

Z Kamerunu pracoval Jack, F6BUM, jako TJ3MC.
Nìkolik dnù byl také na ostrovì Mondoleh, a to dával za
touto znaèkou /p. Jack však není èlenem REF a proto
požaduje QSL direkt na svou domácí znaèku.

Zajímavá znaèka HS72B byla vydána RAST na poèest
72. narozenin thajské královny. Je pozoruhodná i tím, že
má povoleno do konce roku pracovat na všech pásmech,
vèetnì WARC. QSL na E20NTS.

Z ostrova Midway pracoval Jeffrey, KA1GJ (V73GJ)
jako KA1GJ/KH4. QSL požadoval na V73GJ.

Do Francouzské Polynézie, na Markezy a na ostrov
Tubuai se chystá ON4AXU (ex PA3AXU).

Zajímavá znaèka je 3XDQZ. Vznikla zøejmì chybným
pøepisem. Je to F8DQZ a QSL požaduje na svou domácí
adresu.

<3413>ü

Diplom „Athens 2004
Olympic Games“
Diplom se vydává radioamatérùm a posluchaèùm na
základì potvrzeného spojení nebo poslechu s rùznými
øeckými stanicemi v období od 15. kvìtna do 30. záøí
2004. Zvláštní prefixy J4, SX, SY platí za 10 bodù, pre-
fixy SV 5 bodù a stanice RAAG - SZ1SV - 50 bodù.
Diplom se vydává za provoz CW, SSB, RTTY nebo
smíšený.

Diplom se vydává ve 3 kategoriích: 
1. zlatá - za 500 bodù, diplom zobrazuje reliéf ze sochy

z Kouros z roku 510 pø.n.l. zachycující hru - pøed-
chùdce hokeje, 

2. støíbrná - za 350 bodù, diplom zobrazuje reliéf ze
sochy z Kouros z roku 510 pø.n.l. zachycující zápas, 

3. bronzová - za 250 bodù, diplom zobrazuje reliéf ze
sochy z Kouros z roku 510 pø.n.l. zachycující bìh.

Seznam spojení se všemi údaji musí být potvrzen národ-
ním diplomovým managerem IARU nebo dvìma konce-
sionáøi. Cena je 10 IRC nebo 10 EURO. Potvrzený sez-
nam (nebo QSL) zašlete na adresu: 

RAAG, Award Manager
P.O. Box 3564, 102 10 Athens, Greece

<4312>ü
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Lze tvrdit, že vysokofrekvenèní sonda je po multimetru
dalším mìøícím pøístrojem, který zaèínající konstruktér
potøebuje. S její pomocí lze napø. kontrolovat, zda dobøe
pracuje VFO nebo krystalový oscilátor. Kromì užiteèné
pomoci, kterou nám poskytne na kmitajících stupních,
mùže sloužit i pøi slaïování násobièù, budièù a konco-
vých stupòù i pøi kontrole blokování.

Detekèní sondy lze sice sehnat v odborných prodej-
nách, nepatøí však k právì nejlacinìjším výrobkùm. To
platí zejména pro sondy, urèené pro široký kmitoètový
rozsah. Pøitom pøi dodržení nìkolika základních pravidel je
možno vyhovìt technickým požadavkùm, které konstrukce
a zhotovení takové sondy na konstruktéra kladou.

Požadavky

Vf sondu slušných parametrù si mùžeme docela dobøe
zhotovit doma, pokud se zøekneme úplnì konstantní
kmitoètové odezvy a tedy možnosti absolutní kalibrace.
Ale i když bude výstupní napìtí záviset na kmitoètu, ne-
znamená to, že údaj sondy s pøipojeným indikaèním
pøístrojem nelze kalibrovat. K tomu by bylo ovšem tøeba
pøesnì znát úroveò mìøeného vf napìtí a individuálnì
nakreslit stupnici mìøícího pøístroje. Pøi použití v oblasti
amatérského vysílání, kdy èasto nemáme k dispozici
pøesné generátory nebo kdy nebudeme zhotovovat
novou stupnici, mùže být ale užiteèné i spolehlivé urèení
toho, zda se pøi nìjakém zásahu v obvodu signál zvìtšu-
je èi zmenšuje. Pro použití sondy pøi co nejvyšších kmi-
toètech je rozhodující dodržet co nejmenší hodnotu
vstupní kapacity. Je vždy lepší smíøit se na horním konci
použitelného pásma pøístroje s poklesem citlivosti
sondy, než zkreslit výsledky mìøení vlivem pøíliš velké
vstupní kapacity.

U popisované konstrukce je vstupní kapacita rovna
pøibližnì 1 pF. V porovnání s komerèními výrobky firem
Hewlett-Packard a Rohde & Schwarz, jejichž sondy
vykazují v tomto oboru kmitoètù vstupní kapacitu 2-2,5
pF, je naše hodnota pozoruhodná. Naproti tomu náš
pøístroj neposkytuje tak rovnomìrný prùbìh úrovnì vý-
stupního napìtí v závislosti na kmitoètu.

Po více pokusech jsem se rozhodl použít ve své kon-
strukci jak souèástky SMD, tak i souèástky s drátovými
vývody - pro domácí stavbu to pøedstavuje dobré øešení.
To mi umožnila vyhnout se použití diskových kondenzá-
torù, u kterých jsem se obával toho, že by pøi delším
pájení mohly prasknout.

Zapojení detektoru

Pro daný kmitoètový rozsah se dobøe hodí robustní
Schottkyho dioda 1SS99 (výrobce Toshiba) s malým
spádem napìtí v propustném smìru. Je ve  sklenìném
pouzdru a má podstatnì vyšší závìrné napìtí, než porov-
natelné diody SMD. Právì u napì�ové sondy není vhod-
né používat diody, které se probijí, pokud napìtí pøekroèí
hodnotu i jen 4 V. Malý spád napìtí na diodì v propust-
ném smìru pak umožòuje detekovat i malá vf napìtí.

Pokud nìkomu staèí omezení horní hranice kmitoètového
rozsahu sondy na cca 500 MHz, nemusí dokonce ani použít
Schottkyho diodu - v tomto rozsahu kmitoètù dají dobré
výsledky tøeba i levné germaniové diody, jako napø. AA118.

V detekèním obvodu je použito zapojení zdvojo-
vaèe napìtí, protože zde vystaèíme s „virtuálním“
spoleèným vývodem a obejdeme se tak bez zemního
kablíku nebo pásku, který není pro vyšší kmitoèty
úèinný. Úplnì zde staèí propojení na potenciál zemì
pøes kapacitu ruky, v níž sondu držíme. U pøipo-
jeného indikaèního pøístroje je ovšem nutno dbát na
to, aby žádný jeho pøívod nebyl spojen se zemí.

Možnosti indikace

Pro indikaci výstupního napìtí ze sondy se hodí jakýkoli
mìøicí pøístroj s otoènou cívkou, který má plnou
výchylku pøi proudu asi 25 µA - menší hodnota dává
vyšší citlivost. Pro mìøení vìtších vf napìtí je možno
použít napø. dva nebo tøi pøedøadné odpory - viz obr. 6.
Kdo nemá k dispozici mìøící pøístroj potøebné citlivosti
nebo komu nevadí nutnost používat nìjaký napájecí
zdroj, mùže pøed mìøicí pøístroj zapojit operaèní zesilo-
vaè a tak citlivost výraznì zvìtšit. Možné zapojení
s bìžnì dostupným typem µA741 je na obr. 5, lze ale
použít i jakýkoli jiný typ, protože operaèní zesilovaè zde
nemusí zpracovávat vysoké kmitoèty.

Pøi napájení ze sí�ového zdroje je tøeba dbát na to, aby
se na sondì nevyskytoval žádný potenciál. Je možné
použít i baterie nebo akumulátory, ale èasto se stává, že
je èlovìk zapomene odpojit a když je tøeba mìøit pøíštì,
jsou vybité. Pokud budete používat takový zdroj, je pak
možné provozovat zapojení detektoru s malým pøedpìtím
(pro dosažení proudu nìkolika µA) a to by pak umožnilo
další zvýšení citlivosti. Já jsem však takovou možnost

nepoužil, protože by bylo tøeba kompenzovat teplotní
závislost a nastavovat nulovou polohu ukazatele.

Obr. 4. Zapojení sondy s malou vstupní kapacitou, vhodné pro rela-
tivní mìøení až do oboru GHz

Indikaèní èást pøístroje mùže mít nejrùznìjší zapojení
a proto neuvádím návrh plošného spoje. V nej-
jednodušším pøípadì je možné umístit pøedøadné odpory
pøímo na mìøidle. Pokud chcete zvýšit citlivost zaøízení
vøazením zesilovaèe, lze použít tøeba univerzální desku,
protože v této èásti zapojení se zpracovávají pouze stej-
nosmìrná napìtí.

Stejnì dobøe jako mìøidlo s otoènou cívkou je možno
použít analogový voltmetr s velkou citlivostí.. Digitální
pøístroje mívají sice obvykle ještì vìtší odpor než multi-
metry, èíslicový nebo bargrafový údaj, který se mìní jen
pomalu, je však pro slaïování apod. ménì vhodný než
dobøe viditelná ruèka, kde je zøetelný i malý pohyb. U
obou mìøidel platí, že èím má pøístroj vyšší odpor, tím
dokáže indikovat menší vf napìtí.

Konstrukce sondy

V pùvodní konstrukci byl jako materiál plošného spoje
sondy použit epoxidový laminát FR4. Destièka má
rozmìry 59 x 18 mm a pøed osazením souèástkami se
oøízne po obvodu podle obr. 2.  Potom se pøipájí bloko-
vací kondensátory SMD 680 pF - jejich hodnota není kri-
tická a mùže se pohybovat mezi 470 pF až 1 nF. Dále se
zapájí ATC-kondenzátor C1 s kapacitou 1,5 pF. Na tomto
místì byl použit kondenzátor speciální, kvalitní a pøede-
vším s malou indukèností. Vhodné mohou být konden-
zátory z dílù pro gigahertzovou techniku, nebo je možno
použít staré díly ze satelitních zaøízení.

Není-li k disposici èip ATC, je v nouzi možno použít
normální kondensátor SMD.

Dále se na destièku pøipájejí tøi ochranné odpory. Je
možno použít buï souèástky SMD nebo bìžné odpory
0,25 nebo 0,125 W s drátovými vývody.. Destièka je
navržena pro umístìní SMD souèástek bìžných velikostí
0805 nebo 1206.

Nakonec se pøipájejí obì demodulaèní diody s co
nejvíce zkrácenými vývody. Po zapájení by žádný drátový
vývod nemìl být delší než 1 mm. Pøi použití germa-
niových diod se vývody musí ovšem ponechat trochu
delší, aby diody nebyly poškozeny vyššími teplotami pøi
pájení. Pokud bude staèit kmitoètový rozsah do 500
MHz, je pøípustná délka vývodù cca 3-4 mm.

Asi 1 m dlouhý kabel pro pøipojení indikaèního
mìøidla by nemìl být pøíliš tlustý a pøipájí se k odpoví-
dajícím bodùm desky spojù. 

Konstrukce krytu

Pro používání sondy v ruce bude ergonomicky nejvhod-
nìjší válcový tvar. Materiál kovové trubky není prob-

Jednoduchá vf sonda pro kmitoèty
1 MHz až 2,5 GHz

Walter Zwickel, OE2TZL, w.zwickel@utanet.at, podle Funkamateur 11/2003 pøeložil Jiøí Malý, OK1ARN/OL4M, ok1arn@ok0nhg.ampr.org

Vf sonda se èasto používá pro relativní mìøení a slaïování; pøi skromném mìøícím vybavení ji lze
považovat témìø za nezbytnou. Èlánek popisuje, jak si zhotovíme takovou sondu, použitelnou až do
vysokých kmitoètù.

Obr. 1. Témìø dokonèená vf sonda pøed zabudováním do krytu. Nejsou ještì
namontovány pružicí plechy pro propojení s kovovou trubkou.

Obr. 2. Obrazec spojù vf sondy (v originální konstrukci byl použit
materiál FR-4)

Obr. 3. Na osazovací stranì se souèástky pájejí pøímo na ostrùvky
fólie, bez vrtání otvorù



Technika

Radioamatér 3/2004 17

Transistorový krátkovlnný koncový stupeò KL500 firmy
RM-Italy je výrobek, nad kterým nìkteøí amatéøi-vysílaèi
ohrnují nos. Z dalšího ale bude možná zøejmé, že po
nìkolika úpravách není tento názor zrovna na místì.

Technická data zesilovaèe vèetnì manuálu, zapojení a
osazovacího plánu je možno nalézt na internetu [2].
Koncový stupeò se vyskytuje ve verzi 2.00 a v novìjší
3.00 - rozdíl ale spoèívá pouze v zapojení VF-voxu, které
je pro SSB provoz tak jako tak nevhodné, a v nìkterých
detailech rozvržení desky spojù. Starší verze se pozná
podle èerveného krytu chladicího tìlesa.

Podle datového listu má KL500 dávat ve frekvenèním
rozsahu 1,8 až 30 MHz pøi SSB provozu 600 W výstup-
ního výkonu, pøi budicím výkonu maximálnì 30 W.
Mìøení rùznými pøístroji ukázala, že je možno poèítat
s maximálnì 300 W, pøièemž postaèuje buzení 10 až 20
W. Tranzistory, použité na koncovém stupni, by pro udá-
vaný výkon ani nebyly vùbec vhodné. Pøístroj nemá
žádné selekèní prvky ani žádné ochranné obvody, takže
do úprav by se mìl pustit pouze zkušenìjší pracovník.

Po pøestavbì se KL500 hodí velmi dobøe jako kon-
cový stupeò støedního výkonu i pro mobilní provoz,
protože pracuje s napájecím napìtím 12 V. Popsané
úpravy se zamìøují na tøi oblasti: na doplnìní tranzis-
torového stupnì obvodem PTT, na zlepšení obvodu na-
stavení klidového proudu kolektoru a na snížení ztrát
kolektorového napìtí na desce koncového stupnì.

Než zaèneme s úpravami

Aby bylo možno desku spojù s konektory, spínaèi a èel-
ním panelem vysunout nahoru z chladicího tìlesa, je
nejprve tøeba:

- povolit ètyøi šrouby na èelním panelu,
- povolit dva šrouby na zadní stìnì,
- vytáhnout kryt dna z profilu chladicího tìlesa,
- povolit šest šroubù upevòujících desku,
- povolit osm upevòovacích šroubù koncových tranzis-

torù,
- povolit upevòovací šroub tranzistoru pro napájení

báze (šroub je ponìkud zapuštìn) a
- povolit dva šrouby konektorù PL na krytu chladicího

tìlesa.

Pøepínání PTT

VF-vox vestavìný v zesilovaèi není vhodný pro provoz
SSB, takže je úèelné budit spínací tranzistor pro relé
vysílání/pøíjem z transceiveru pøes pøídavný klíèovací
stupeò.

Kondenzátor C1 pro verzi 2.00, resp. kondenzátory
C1 a C5 pro verzi 3.00 je tøeba vyštípnout (nikoli vypájet
- jejich vývody pøedstavují propojení mezi horní a dolní
stranou desky). Spínací tranzistor je ve verzi 2.00
oznaèen Tr1, ve verzi 3.00 Tr3. Pøedøazený odpor báze
R1, resp. R2, se na stranì obrácené k bázi nadzvedne,
aby se zde mohlo pøipojit øídicí napìtí doplòku PTT
podle obr. 2.

Napájecí napìtí pro pøidaný tranzistor lze odebírat nad
vinutím relé za diodou D11, resp. D13. Potøebné
souèástky (tranzistor, odpory, dioda) se ponechají buï
„ve vzduchu“, nebo se umístí na  destièku.

Je-li možno vývod PTT øídicího vysílaèe zatížit prou-
dem anténního pøepínacího relé zesilovaèe KL500 (asi
100 mA), je úprava ještì jednodušší: R1 resp. R2 se
nadzvednou. Z kolektoru Tr1, resp. Tr3, se jde pøes
diodu (napø. 1N4001) pøímo na výstup PTT budicího
vysílaèe. Spínací tranzistor je potom mimo funkci, jeho
úlohu pøevezme øídicí vysílaè. Zde však pozor - spínaè
v øídicím vysílaèi musí trvale snést proud pøepínacího
relé.

Pro pøívod signálu PTT se použije zdíøka cinch,
nalepená nebo pøipájená na zadní stranì desky spojù.

„Pøedzesilovaè“, který je v zesilovaèi zabudován, by
podstatnì zhoršil odolnost pøijímacího dílu transceiveru
vùèi silným signálùm. K ovládání pøedzesilovaèe použil
výrobce pøídavné relé. To lze snadno vyøadit pøerušením
vodivé dráhy na desce spojù a zapájením kontaktních
pøívodù relé na desce tak, aby to odpovídalo stavu „vyp-
nuto“.

Pøestavba transistorového koncového stupnì
KL500 pro amatérské vysílání na krátkých vlnách

H. J. Pietsch, DJ6HP, podle Funkamateur 9/2003 pøeložil Jiøí Malý, OK1ARN, e-mail ok1arn@ok0nhg.ampr.org

Velmi levný krátkovlnný koncový stupeò, urèený pro CB, má být podle udaných technických para-
metrù vhodný pro celý krátkovlnný rozsah a mìl by umožòovat dokonce i provoz SSB. Pøi bližším
pohledu se ukázalo, že z hlediska povolovacích podmínek a nepsaných pravidel ham-spiritu by bylo
vhodné provést v pøístroji nìkteré zmìny. Jsou popsány v následujícím textu.

Obr. 1. KL500 verze 2.00

Obr. 2. Obvod pro øízení PTT

lémem, dùležitá je ovšem
dobrá elektrická vodivost.
Protože je nutné zajistit vodi-
vé spojení krytu sondy pøes
kapacitu ruky, nepøichází
v úvahu použití trubky plas-
tové.

Pro kryt sondy jsem zvolil
tenkostìnnou kovovou trubku
dlouhou 70 mm o vnitøním
prùmìru 20 mm. Pokud
použijeme trubku z eloxo-
vaného hliníku, je bezpod-
míneènì nutno vnitøní povrch

zbavit pomocí brusného papíru a pilníku oxidové
vrstvièky.

Z košíèku se šicími potøebami odcizíme nìjakou
malou jehlu. Na jejím tupém konci odstraníme nepøíliš
hrubým jehlovým pilníèkem vrstvu niklu, abychom ji
mohli touto stranou pøipájet jen s malým množstvím
pájky na volný vývod kondenzátoru ATC. Pøedtím ji ale
ještì zkrátíme i z druhé strany, od špièky, na celkovou
délku cca 8 mm. 

Montáž do krytu

K obìma páskùm fólie na okrajích destièky, které mají
být uzemnìny, se pøipájejí obdélníèky 10 x 50 mm
z pružného plechu tlouš�ky 0,2 mm. Nejlepším mate-
riálem pro tento úèel by byla fosforbronz, jako náhradu
je možno použít tenký mosazný nebo tzv. bílý plech. Po
pøipájení opatrnì oba plíšky vhodnì vytvarujeme zhruba
do válcového tvaru odpovídajícího vnitønímu prùmìru
trubky krytu sondy. Musíme dát pozor, aby se pøitom pøi
mechanickém namáhání neodtrhla mìdìná fólie spoje
od destièky.

Po funkèní zkoušce je možno destièku sondy
zasunout do pøipravené kovové trubièky. Oba pružné
plíšky by mìly zajistit fixaci polohy destièky v trubce i
dobrý elektrický kontakt a další upevòování destièky
v trubce napø. šroubky apod.je zbyteèné.

Po zasunutí destièky do krycí trubky až k pøednímu
okraji na zadní stranì zùstane po zasunutí asi 20 mm
volného prostoru. Ten vyplníme pìnovým materiálem,
takže se upevní vývodní kablíky a destièka je tak rovnìž
chránìna proti vytažení.

Obr. 5. Využití operaèního zesilovaèe v indikaèní èásti umožní použít i ménì citlivé mìøidlo

Obr. 6. Základní zapojení pasivní indikaèní èásti vf sondy, která
nevyžaduje žádný napájecí zdroj
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Nastavení klidového proudu kolektoru
Vývod odporu R12, resp. R13, který je protilehlý vùèi
kolektoru, nadzvedneme. Sem vložíme regulátor stabil-
ního napìtí 9 V pro 2 A, zapojený podle obr. 4, který je
kvùli chlazení pøišroubován na vnitøní stranu chladicího
tìlesa krytu.

Diody D15 a D16, resp. D17 a D18, poskytují refe-
renèní potenciál pro pøedpìtí báze koncových tranzistorù
a urèují tak jejich klidový proud. Tranzistor Tr4, resp.
Tr6, je zapojen jako proudový zesilovaè. Vliv má rovnìž
dioda jeho pøechodu báze-emitor; nesmí ale být v tepel-
ném kontaktu s koncovými tranzistory.

Aby bylo dosaženo teplotní stabilizace pracovního
bodu, vypájíme obì diody, nalepíme je na jeden tranzis-
tor obou protitaktních párù a potøeme je tepelnì vodivou
pastou. Odpovídajícím zpùsobem jsou pøipojeny do
obvodu podle obr. 4. Pøíèný proud odporem  R13, resp.
R14, urèuje pracovní bod obou referenèních diod a tak
ovlivòuje pøedpìtí a tím klidový proud tranzistorù kon-
cového stupnì. Tento odpor se doporuèuje nahradit
víceotáèkovým potenciometrem 500 Ω, který je
jednoduše nalepen na desku spojù.

Ve verzi 3.00 se vyskytuje ještì dioda D19. Slouží
jako ochrana pro pøípad zkratu Tr6.

Úbytek napìtí na desce spojù

Na tøech ochranných prvcích a na odporu vodivých drah
na desce ke kolektorùm koncových tranzistorù vzniká pøi
kolektorovém proudu 40 A úbytek napìtí až 3 V! Tak
nezbývá nic jiného, než pøemostit ochranné prvky
kousky silného mìdìného drátu. Místo pùvodních
ochran zapojíme do pøívodu odpovídající vysoko-
proudovou pojistku z výkonové audiotechniky pro auto-
mobily.

Na spodní stranì desky spojù se od pøívodù od
bezpeènostních prvkù k pøívodùm tlumivek kolektorù
vede mìdìný drát o prùøezu 10 mm2 a pøipájí se na
pájecí body pøímo na desce. Abychom bezpeènì
zabránili eventuálním zkratùm na chladicí tìleso, pøelepí
se pøívodní drát po zapájení z jedné strany textilní lepicí
páskou, z druhé strany dno chladicího tìlesa na pøí-
slušném místì izolaèní fólií.

Vybuzení koncového stupnì

KL500 má na vstupu pøepínatelný šestistupòový dìliè
napìtí, kterým by se mìl pøepínat budící výkon a tak re-
gulovat i výkon výstupní. Toto uspoøádání je znaènì
nevhodné.

Nejjednodušší možností, jak zapojení zlepšit, je
odstranìní pøepínaèe a zajištìní útlumu odpovídajícího
poloze 1 vytvoøit dìlièem napìtí z 30 na 20 Ω z bezin-
dukèních odporù. K tomu se hodí odpory desky spojù
spínaèe. 

Taková úprava není nutná,
ponecháme-li pøepínaè stále v poloze 1.
Pokud budiè dodá koncovému stupni
pøíliš velký budící výkon, odpory shoøí.

Elegantnìjší vstupní ochranu,
zaruèující oboustrannì pøizpùsobení na
50 Ω, pøedstavuje útlumový èlen 3 nebo 6 dB, opìt
s bezindukèními odpory s kovovou vrstvou pro støední
zatížení. Data takového odporového útlumového èlenu
podle obr. 5 lze najít napø. v anténáøské literatuøe, o
zatižitelnosti viz též [5].

Obvod je zapojen na malé spojové destièce, kterou lze
umístit pøed zmínìný dìliè napìtí (resp. pøepínaè) do
budicího pøívodu koncového stupnì. Je tøeba pøerušit
fólii na horní stranì desky spojù, vedoucí ke spínaèi.

Sestavení upraveného zesilovaèe

Pøi montáži desky spojù do chladicího tìlesa je nutno
tranzistory znovu pøetøít tepelnì vodivou pastou. Je
nutno se vyvarovat zkratù pøidaných dílù na kryt.
Stabilizátor klidového proudu je možno pøišroubovat
k postranní stìnì chladicího tìlesa - pøedem je tøeba na
vhodném místì vyvrtal otvor a vyøíznout do nìj závit M3.
Tepelnì vodivou pastou je nutno zajistit dobrý tepelný
kontakt.

Protože zde není žádná možnost individuálnì nastavit
klidový proud tranzistorù, celkový proud bez buzení pøi
stisknutém PTT nastavíme asi na 2 A. Døíve je ale
bezpodmíneènì nutno sešroubovat desku s chladicím
tìlesem!

Proud nastavíme víceotáèkovým potenciometrem -
nastavování zaèínáme z bezpeènostních dùvodù s malým
klidovým proudem, tedy s maximální hodnotou poten-
ciometru.

Upozornìní

Odstup intermodulaèních produktù èiní podle
jednoduchých mìøení více než 20 dB, pokud jsou pra-
covní body nastaveny dobøe. Protože zesilovaè neob-
sahuje dále žádné výstupní filtry, je nezbytné následné
zaøazení selektivního obvodu, napø. anténního èlenu.
Lepší je zaøadit pøed anténním èlenem dolní propust,
dimenzovanou nejménì na 300 W (pøípadnì s anténním
èlenem - vhodné komerèní produkty jsou napø. YA-I od
Benchera nebo LP-30 resp. LP- 2500 od Vectronics [4]).
Provedení, která jsou zevnitø vyložena teflonovou fólií,
mohou pøi špatném vyladìní pùsobit problémy.

KL500 pøedstavuje cenovì výhodnou alternativu
k velmi drahým koncovým stupòùm pro napájení 12 V.
Právì tak se ovšem mùže stát alternativou drahou, pokud
se zesilovaèem zacházíme neodbornì. Cena každého
koncového tranzistoru je cca 40 EURO. Cena nového
koncového stupnì je nyní tìsnì pod 250 EURO (napø.
[5]), pokud èlovìk nezíská se štìstím použitý kus. Ale
pozor - zesilovaè by se nemìl pøevzít nevyzkoušený.
Úprava zabere jen pár hodin a nevyžaduje žádnou
mimoøádnou manuální obratnost. Provoz s takovými
pøístroji vyžaduje ovšem nezbytné odborné znalosti.

Uvedený popis úpravy platí v principu pro všechny
typy tìchto koncových stupòù, pøièemž je nutno vždy
dbát na zmínìné body. KL500 je ve stejném provedení
nabízen rùznými obchodními firmami pod rùznými
názvy.

[1] Graf, U., DK4SX: S  FT-817 na cestách (2). CQ DL 73 (2002) H.2,
str. 125-127
[2] RM Construzioni Elletroniche: www.rmitaly.com
[3] Hegewald, W., DL2RD: Zatižitelnost tlumicích èlenù PI.
Funkamateur S2 (2003) H. 5, str. 501
[4] CSR Communication Systems Rosenberg,  61273  Wehrheim,
Marienbader Str. 14, www.vectronics.de
[5] MAAS Funk-Elektronik, Am Entenpfuhl 3-5, 50170 Kerpen-
Sindorf, www.maas-elektronik.com 

Obr. 5. Zeslabovaè 3 dB s impedancí 50 Ω

Obr. 4. Nastavení klidového proudu odpory R13, resp. R14

Soukromá inzerce
Koupím stabilizátor napìtí pøibližnì tìchto parametrù: vstup
180-240 V, výstup 220 V +-5%, výkon >5 kVA. E-mail
huml@radioamater.cz, QRL 241 481 028. 

Hledám QTH k pronajmutí za úèelem nepravidelné úèasti v KV
závodech. Pøedstava o minimálním ant. vybavení: tribander
s rotátorem, drátové ant. na 160-40m. Vše ostatní (TRX, PA, PC,
...) bych si vždy pøivezl vlastní. Kromì dohodnutého nájemného
nabízím pomoc pøi údržbì a zdokonalování stanice. Možná též
dohoda o spoleèném budování QTH, kombinace VKV/KV a
podobnì. Martin Huml, OL5Y/OK1FUA, huml@radioamater.cz,
QRL 241 481 028. 

Prodám výkonné HF tranzistory pro TX komunikaèní
zaøízení 4 ks 2N6080, 2 ks BLY87C, 3 ks 3SRFE1938M. nové
nepoužité. Nabídnìte cenu. Mobil 776 815 353 po 18 hod. 

Prodám TRX IC-706 MkII (KV + 50 MHz + 144 MHz)
s osazeným telegrafním filtrem FL232 (350 Hz). Èeský manuál a
schema. První majitel. Cena 26000 Kè. Spínaný zdroj SAMLEX
SEC 1223 (23 A) za 4000 Kè (používám ho k uvedenému TRXu).
Ruèku CT 145 pro pásmo 145 MHz, max. výkon 5 W. Manuál.
Cena 2000 Kè. Radiostanici PR 21, f=34,075 MHz. Nová. Cena
1000 Kè. Telefon 602 135 633 (Praha).

Koupím kompletní stolní mikrofon MC-50 k TS-830S (50
kΩ/500Ω). Cenu respektuji. OK2PKS, tel. 584 440 262. 

Daruji rùzné poškozené elektrospotøebièe a elektronické
pøístroje (napø. tiskárny, faxy, osazené plošné spoje, PC, ...).
Vhodné pro výuku (rozebírání, „zkoumání“), na souèástky nebo
využití na ND. Nejlépe v celku (cca 20 ks). Martin Huml,
OL5Y/OK1FUA, huml@radioamater.cz, QRL 241 481 028. 

Prodám FM TCVR 145/430 MHz 50/40 W C5200D - 7800 Kè,
FM TCVR 145 MHz 25 W TR-7800 - 3800 Kè, SSB, CW, FM
TCVR 146 MHz 10 W TR-9000 - 9000 Kè. Tel. 354 432 669 po
17 hod. 

Koupím elektronky Tesla EL34, ECC803S a E83CC. Nabídky
na jan.ok1qm@volny.cz nebo 602 516 033. 
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Recenzia VF
procesora DF4ZS

Viliam Petrík, OM0AAO, om0aao@cq.sk 

Prakticky každý vážny záujemca o contesting
používa zariadenie s procesorom. Tento obvod
má dve výhody: „nadupe“ moduláciu, èím sa
stáva prieraznejšou a zamedzí prebudeniu SSB
vysielaèa. Dlhotrvajúce laborácie s NF proce-
sormi (diódovými obmedzovaèmi, MDA2054,
FET delièmi) ma stáli nemálo èasu aj peòazí.
Najs¾ubnejšie sa javil vlastný design (A244D a
741), ale iba do chvíle, kým som na Internete
nenašiel VF procesor Joachima, DF4ZS.

NF procesor má dve ve¾ké nevýhody: vznik harmonic-
kých produktov v NF spektre, ktoré nie je možné odfil-
trova� a zníženie zrozumite¾nosti pri väèších úrovniach
kompresie. Pri VF kompresore rušivé harmonické a IM
produkty sú vzdialené desiatky až stovky kHz, èo
umožòuje ich bezproblémové potlaèenie filtrami.
Hlavnou nevýhodou VF kompresorov je zložitos� zapoje-
nia a cena.

Joachim zostrojil VF procesor vlastnej konštrukcie
postavený na využití troch integrovaných obvodoch
(2xNE612, 1xTL082) a 455 kHz keramických filtroch.
Piatu vývojovú etapu doplòa jednotranzistorový NF
predzosilòovaè s BC547, èo umožòuje pripoji�
mikrofóny s menším výstupným napätím. 

Signál z mikrofónu sa privádza do vyváženého
zmiešavaèa a oscilátora s IO NE612. Oscilátor kmitá na
frekvencii urèenej keramickým rezonátorom. Frekvenciu
453 kHz je možné v malých medziach zmeni� napätím
privádzaným na varikap. Za 455 kHz filtrom je èistý SSB
signál.

Ten sa zosilòuje v dvojstupòovom zosilòovaèi
s TL082. V spätnej väzbe oboch stupòov sú zapojené
antiparalelne diódy, èím dochádza k obmedzeniu zosil-
nenia (limitácii). Optimálna úroveò kompresie sa na-
stavuje odporovým trimrom.

„Nadupaný“ signál sa zbavuje nežiadúcich produktov
v druhom keramickom filtre. Spätné prevedenie na NF
signál zabezpeèuje druhá NE612-ka, ktorá pracuje ako
produkt detektor s oscilátorovým signálom z prvého
obvodu. Na výstupe je optimálny, neskreslený NF modu-
laèný signál.

V ponuke sú tri verzie: MINI (60 Euro), MINI - MH31
(65 Euro) a PEP (125 Euro). Prvá aj druhá sú si ve¾mi
podobné, MINI - MH31 má osadený NF predzosilòovaè,
MINI nie. Najdrahší procesor je zabudovaný do kovovej
skrinky, má štyri ovládacie gombíky, by-pass, prepínaè
výstupného napätia, modulometer s LED stlpcom a
mikrofónny konektor. Vo všetkých cenách je zahrnuté
poštovné.

Na emailovú objednávku som dostal obratom
odpoveï. Platbu za MINI som realizoval cenným listom.
Za tri týždne prišla hrubá obálka so schémou a inštruk-
ciami na zapojenie plus samotný modul. Ten je skutoène
subminiatúrny (37x27x12,5 mm). Zmiešaná objemová
montáž je ukážkou precíznej práce. Na jednostrannom
pocínovanom plošnom spoji sú napájkované súèiastky

z oboch strán ve¾mi úh¾adne. Napájacie napätie je +5 až
8 V, spotreba 8,6 až 10 mA. Na napájacom vodièi sú tri
feritové perlièky zamedzujúce vnikaniu VF. Pod¾a infor-
mácií od DF4ZS nie je nutné stienenie modulu do
výkonu 400 W.

Procesor je prednastavený. Užívate¾ si však môže
nastavi� trimrami frekvenciu BFO, úroveò kompresie aj
výstupné napätie. V schéme je devä� meracích bodov,
pod¾a ktorých je možné skontrolova� správnos� proceso-
ra. V mojom prípade som dostavoval iba úroveò kom-
presie a výstupné napätie.

Zameral som sa predovšetkým na otestovanie
správnosti a úèinnosti, nie na statické meranie. Viacero
procesorov (najmä NF) má totiž problémy s èasovou
konštantou, èo takýto merací postup neodhalí. Zvolil
som teda praktické skúšky s nahrávaním výzvy do poèí-
taèa. Je to vhodnejšie ako testy priamo na pásme, kde
každý posudzovate¾ má iný vkus. Program Wave Studio
okrem záznamu ponúka aj indikátor vybudenia so
zobrazením špièiek a spektrogram.

Na obrázku môžete vidie� výsledné spektrum kompri-
movaného signálu. Vidno, že v jednotlivých slovách niet
„hluchších“ miest, špièky sú zarovnané, energetická

úroveò je tiež vysoká. Je možné nastavi� úroveò kompre-
sie okolo 10 decibelov bez poèute¾ného skreslenia, èo
znamená prírastok u protistaníc takmer 2S!

Elektretový mikrofón sa v bežnej prevádzke s proce-
sorom javí ako nie najvhodnejší. Pri kompresii totiž
relatívne stúpa úroveò pozadia, èiže rôznych zvukov
z okolia operátora. Zaregistroval som v nahrávkach
dokonca štebot vtáèikov zo vzdialenosti desiatich
metrov. S menej citlivým dynamickým mikrofónom budú
výsledky zrejme lepšie. Pod¾a vyjadrení viacerých
rádioamatérov je montáž do puzdra mikrofónu MH-31
pomerne obtiažna, ale realizovate¾ná.

Procesor mám zabudovaný do modulaènej skrinky
spolu s voice keyerom, roger beep-om a stykovými
obvodmi s poèítaèom. Mám ho trvalo zaradený do mo-
dulaènej cesty, na FM síce nemá až také opodstatnenie
ako na SSB, ale nie je nutné rieši� by-pass. Problémy
s brumom alebo vnikaním VF som nezaregistroval.
Stanice z okolia hodnotili moduláciu ostrejšiu oproti
predošlému mikrofónu, ale ve¾mi dobre poèúvate¾nú.

Za dva a pol tisíca slovenských korún tak aj staršie
zariadenie dostane novú „silu“. Môžem len a len
odporúèa�. Objednáva� môžete emailom na adrese
df4zs@t-online.de, alebo poštou na Joachim Münch,
Stutthofer Zeile 4, D - 26388 Wilhelmshaven, Germany.

Literatúra:
[1] http://www.df4zs.de/afu/mini_eng.htm

Blokové zapojenie VF procesora DF4ZS

Modul VF procesora DF4ZS (www.df4zs.de)

Screenshot z obrazovky dvojkanálového osciloskopu. V spodnej
polovici obrazovky je priebeh signálu z mikrofónu, vo vrchnej na
výstupe procesora (www.df4zs.de)

Zprávièky II
Setkání v Èivicích

14. 6. se bude konat setkání radioamatérù v Èivicích
u Pardubic. Bližší info bude na www.sweb.cz/ok1kpa.

VKV Expedice na Korsiku 2004
Èlenové VKV sekce plzeòského radioklubu OK1OFM
a hosté podniknou na pøelomu èervna a èervence
letošního roku expedici na Korsiku. V plánu je odjet
VKV Polní den na 144 MHz, pøípadnì také na 432
MHz. Sebou budeme mít rovnìž KV zaøízení. Bližší
informace najdete vèas na internetových stránkách
www.qsl.net/ok1ofm, pøípadnì www.qsl.net/ok1mcs
a na paketu. Tìšíme se na spojení!

Pavel, OK1MCS

„Morseovka ji provází celý život“
Plzeòský deník otisknul v pátek 9. dubna 2004
rozsáhlý èlánek Romana Koèího „Morseovka ji
provází celý život“, vìnovaný dlouholetým radio-
amatérským aktivitám Olgy Pecherové, OK1CAM.
Olga se systematicky vìnuje CW provozu na KV pás-
mech a i když nepoužívá profesionální zaøízení, jsou
její výsledky úctyhodné.

Spektogram z programu Wave Studio dvoch za sebou idúcich výziev
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Výsledkem všech úvah, pokusù a testù je pomìrnì
rozsáhlý souhrn zkušeností, které si dovoluji touto formou
nabídnout ètenáøùm. Uspokojení z poslechu a pøíznivé
vyhodnocení funkènosti je ale výraznì subjektivní
záležitostí a proto nemá smysl dopouštìt se jedno-
znaèných soudù, popisovat podrobné návody a garanto-
vat dostateènou míru výsledného uspokojení. Na násle-
dující odstavce se proto dívejte jako na souhrn
zkušeností a názorù a také jako na pár konkrétních rad a
informací, týkajících se materiálù, zapojení apod. Pokud
si ale chcete v této oblasti uvedeným postupem dovy-
bavit zaøízení vašeho amatérského pracovištì, nevyhnete
se vlastnímu laborování a rùzným pokusùm, z nichž vás
tøeba nìkteré naprosto neuspokojí.

Jeden nebo dva reproduktory?

Základem pro úpravy boxù je pohled na kmitoètovou
charakteristiku, který umožòuje okamžitý návrh korekcí.
Kmitoètová charakteristika ale z mnoha dùvodù nemusí
vždy pøesnì korespondovat s tím, co slyšíme, a tak
koneèné úpravy boxù urèuje také naše ucho. I cvièené
ucho ve spojení s mozkem je pomalé a tak nám - bez
vizuální informace - mùže hraní s korekcemi trvat i nìko-
lik mìsícù a pøípadnì skonèit i nezdarem. Základní
pravidla akustiky fungují u vìtšiny lidí podobnì a
mùžeme z nich celkem dobøe vycházet. Na druhé stranì
mohou být názory na dva reproduktory s totožnou kmi-
toètovou charakteristikou shodné, odlišné, ale také tøeba
žádné, nebo� ne každý má schopnost poznat uchem malé
rozdíly. Nìkdo také preferuje holý reproduktor bez
ozvuènice, nìkdo staré vykuchané tranzistorové rádio
nebo starou bednu od rozhlasu po drátì, jiný designovì
ladìný OPTION reproduktor k TCVRu za mnoho tisíc
korun. Horší je to s poslechem CW. I když je CW mono,
posloucháme jí jakoby stereo, lépe øeèeno reproduktory
musí být dva. Tím omezíme jev, kdy v urèité poloze hlavy
vùèi jedinému reproduktoru se stává signál hùøe èitelný
a pak se snažíme hlavou kroutit a hledat polohu, kdy je
signál nejèitelnìjší. Tento nežádoucí efekt je tím
výraznìjší, èím je reproduktor menší. U SSB nejsou dva
reproduktory na škodu, u CW jsou však nutností.
K TCVRu budeme proto jako základ vždy uvažovat dvoji-
ci reproduktorù. Optimální umístìní PC reproduktorù je
ve výši hlavy a vìtšinou naležato - pùvodními základna-
mi u sebe.

Kmitoètová charakteristika pro poslech SSB

Podívejme se nejdøíve na optimální prùbìh kmitoètové
charakteristiky pro pøenos øeèi z hluèného prostøedí na
obr. 1a (viz [1] - Ctirad Smetana a kolektiv: Praktická

elektroakustika. SNTL 1981). To je pøípad blízký
poslechu na pásmech s QRN a QRM. SSB posloucháme
nejèastìji s mf filtrem 2,4 kHz/6 dB. Dìlící kmitoèty
bývají fd = 300 Hz a fh = 2700 Hz. Na obr. 1b jsem
doplnil kmitoètovou charakteristiku pro poslech SSB
s nejbìžnìjším TCVRem. Mezifrekvenèní filtr v TCVRu
nám zajiš�uje pokles kmitoètù nad 2700 Hz se smìrnicí
vìtšinou nad 100 dB/okt. Horší je to s kmitoèty pod 300
Hz, kde pro poslech mnoha SSB stanic s vìtším obsa-
hem nízkých kmitoètù v modulaci potøebujeme pokles
asi 30 dB/okt.

Proè právì 30 dB? Je to kompromis, kdy u nízkých
kmitoètù ještì dobøe rozeznáváme rozdíly mezi hlasy a
modulacemi operátorù a poslech je tedy ještì dostateènì
vìrný; na druhé stranì i diametrálnì odlišné modulace
se dostateènì „zestejní“ tak, aby byly pøijatelnì
poslouchatelné bez nìjakého pøepínání kmitoètových
prùbìhù. Na obr. 2 vidíme, že požadovaný - vcelku mírný
- pokles charakteristiky nám nezajistí ani dobrý mf filtr
FL 80 2,3 kHz/6 dB - 3,8 kHz/60 dB, používaný napø.
v novìjších verzích IC706. Mnoho nám nepomùže ani
knoflík IF SHIFT nebo u dražších TCVRù PBT, kdy je celý
potøebný rozsah asi 250 až 400 Hz stlaèen jen na malý
kousek otoèení knoflíku, jak vidíme na obr. 2. To je
nepohodlné a mimoto musíme vzhledem k nedostateèné
strmosti poklesu nízkých kmitoètù otoèit knoflík IF
SHIFT nebo PBT více než je zdrávo. V modulaci pak
oøízneme nejen kmitoèty pod 300 Hz, ale pøíliš i kmitoè-
ty nad 300 Hz. Poslech pak mùže být nepøirozený a
nepøíjemný.

Praktickým pouèením je to, že aspoò nìjaká
hornofrekvenèní propust 300 Hz (pøípadnì dle indi-
viduálního ucha a názoru operátora 250 až 350 Hz) se
smìrnicí 20 až 40 dB v nf dílu tcvru nebo v nf dílu pro
externí reproduktor je vìcí témìø nezbytnou. Tím si
zároveò uvolníme knoflíèek IF Shift nebo PBT pro funkci
dolní propusti. Na pásmech nìkdy slýcháme, že poslech
s úzkými SSB filtry 1,8 kHz je nepøíjemný a málo srozu-
mitelný, což degraduje pøínos v omezení rušení snížením
šíøky pásma. Srozumitelnost pøi úzkých SSB filtrech se
ale citelnì zlepší použitím horní èásti nf kmitoètové
charakteristiky s prùbìhem dle obr. 1. Nìkdy lze horní
èást køivky propustnosti ještì více pøiostøit, jak dále
uvidíme u boxù Creative MMS 30. Máme-li v TCVRu
jeden èi oba úzké SSB filtry 1,8 až 2,0 kHz, je také
dùležité, aby byly správnì posazeny vùèi nosné, to zna-
mená optimálnì na naše ucho.

Patrnì èekáte, kdy dojde na zmínku o nìjaké korekci
v podobì dolnofrekvenèní propusti. Ta by byla úèelná u
TCVRu se špatným mf filtrem s šíøkou pásma nad 2,4

kHz/6 dB a navíc bez knoflíku IF Shift. Takové TCVRy ale
snad ani neexistují. Je bìžné, že i levnìjší TCVRy mají
aspoò jeden nebo dva kvalitní mf filtry 2,3-2,4 kHz a
aspoò jeden mf filtr 1,8-2,0 kHz. A tak nìjaké dodateèné
strmé dolnofrekvenèní propusti jsou v nf korekcích, až
na úplné výjimky, vìcí nadbyteènou a v tomto pøíspìvku
se s nimi nesetkáme.

Kmitoètová charakteristika pro poslech CW
Nf kmitoètová charakteristika pro CW, která by odpoví-
dala prakticky použitelným nf CW filtrùm. vyžaduje
pomìrnì obsáhlý výklad. Zde bez nìjakého vysvìtlování
uvedu jen:
a) Na nízkou frekvenci nepatøí obvykle propagované

køivky propustnosti s plochou horní èástí a strmými
boky.

b) Køivky propustnosti by mìly aspoò èásteènì respek-
tovat pravidlo pøirozeného poslechu, to znamená, že
jsou pøi logaritmické kmitoètové ose napohled symet-
rické kolem støedu.

Posloucháme na externí reproduktory - 1
Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Pøed nìkolika lety jsem si dal za úkol vyrobit reproboxy s vlastnostmi, které by vyhovìly poslechu
SSB a CW. Mají-li být reproboxy navíc malé, citlivé, s malým zkreslením, dostateènì výkonné a
designovì pøijatelné, zjistíme, že jde o úkol pracný, drahý a prakticky neøešitelný. V bìžném prode-
ji totiž nenajdeme reproduktor potøebných vlastností ani vhodnou hotovou ozvuènici. Mnohem lev-
nìjší a snadnìjší je použít aktivní reproboxy k PC a ty upravit pro naše potøeby. Jejich vadou je ale
design, který v hamshacku nepùsobí zrovna nejlepším dojmem. PC škatulky proto vybíráme tak, aby
jejich barva byla podobná barvì TCVRu; z hlediska vzhledu vyhoví strohý pravidelný obdélníkový
tvar pøedního panelu bez výrazných excesù prùmyslových designerù. Teprve pak pøijdou na øadu
kritéria technická, z nichž je pro nás nejdùležitìjší vnitøní objem ozvuènice - asi od 0,7 do 1,2 litru.
Tomu odpovídá pøední panel šíøky cca 68 až 95 mm a výšky cca 130 až 170 mm. Soustava repro-
duktor - ozvuènice pak funguje jako horní propust v okolí 300 Hz a potøebné úpravy kmitoètové
charakteristiky jsou nejjednodušší.

Obr. 1. a) kmitoètová charakteristika pro nejvìtší srozumitelnost pøi
pøenosu øeèi z hluèného prostøedí dle [1] a b) odvozená kmitoètová
charakteristika, kde vìtším potlaèením kmitoètù pod 300 Hz
zvýšíme srozumitelnost zejména pøebasovaných signálù SSB a
snížíme nutnost pøíliš pøesného naladìní na protistanici pro
zajištìní srozumitelnosti. Horní èást charakteristiky pak zlepšuje
èitelnost zahuhòaných modulací, slabých signálù v QRN a srozu-
mitelnost pøi zapnutých mf filtrech 1,9 kHz.

Obr. 2. Kmitoètová nf charakteristika TCVRu i s kvalitním mf filtrem
FL80 (9 MHz - 2,3/3,8 kHz - 6/60 dB) nezajistí pøi poslechu SSB
potøebné potlaèení kmitoètù pod 300 Hz. V nf dílu si proto
pomáháme hornofrekvenèní propustí 300 Hz. Jak dolní, tak horní
bok filtru FL80 je stejnì strmý. Je-li ale kmitoètová osa logarit-
mická, vypadá prùbìh nesymetricky. Na knoflíku IF shift nebo PBT
vidíme, že na „ucho“ stejné oøíznutí nízkých i vysokých kmitoètù je
u nízkých kmitoètù stlaèeno jen na nepatrné a tedy nepohodlné
otoèení knoflíkem.



Technika

Radioamatér 3/2004 21

U našich reproboxù udìláme pro CW mírné navýšení
charakteristiky na kmitoètech 700 až 800 Hz s šíøkou
pásma asi 400 až 700 Hz/6 dB a 1200 až 2500 Hz/20 dB.
To zvýrazní poslech CW, potlaèí šum, umožní mít
v TCVRu nastavený libovolný CW pitch i CW filtry, aniž
by se køivky propustnosti mezi sebou nìjak praly, a v pøí-
padì nouze je poloha CW ještì srozumitelná i na SSB,
což se mùže hodit pøi QRM vysokými kmitoèty u tìch
nejlevnìjších TCVRù bez knoflíku IF Shift, PBT, nebo bez
option filtru 1,9 kHz. Telegrafisté používají vìtšinou
nemìnnou hodnotu CW pitch a vyžadují trochu více než
jen pøedchozí jednoduchou úpravu. Druhou možností je
tedy nìkolik pøepínatelných nf telegrafních charakteristik
s jedním neostrým vrcholem napøíklad na 780 Hz nebo
jiném kmitoètu našeho stabilnì používaného CW pitch.
Kromì zlepšení èitelnosti signálu v QRN a šumu zajiš�ují
jednovrcholové kmitoètové charakteristiky také pøesné
naladìní, to znamená, že pøi pøípadném „�uknutí“ tøeba
na DSP filtr 80 Hz v TCVRu nám stanice nezmizí
v nenávratnu, ale hraje právì uprostøed tohoto filtru.
Slušné TCVRy si automaticky nastaví na hodnotu CW
pitch i kmitoèet pøíposlechu. Boky køivek propustnosti
jsou jen tak strmé, aby se potlaèil šum, kliksy, klapání a
abychom ještì trochu slyšeli nejbližší sousední stanice,
což je nutné pro zachování operativního provozu i k jisté
slušnosti a sebekontrole, že nejsme nalepeni pøíliš tìsnì
na vedlejší stanici. Pro úpravy kmitoètové charakteristiky
nám staèí jeden LC obvod, ale vázaný na druhý, nikoliv
osamocený, èi dva vázané LC obvody s jakostí Q kolem
10. To vyhoví u 99 % QSO. Zbývající 1 % jsou pøípady,
kdy potøebujeme pøi zapnutém mf filtru 250 Hz vytáhnout
ještì ze šumu stanici tak, abychom ji pøeèetli, pøípadnì
když potøebujeme lépe rozlišit dvì až tøi pøibližnì stejnì
silné stanice s rozestupem 70 až 100 Hz.

Reproboxy k walkmanùm

Malé reproduktorky k walkmanùm, které koupíme u viet-
namských pøátel za asi 120 korun, jsou nejlevnìjším
øešením poslechu na reproduktory.

Použil jsem menší oválný typ miniaturních reproboxù
FIRST Austria MS-3043 s rozmìry šíøka 67, výška 79,
hloubka 54 mm. Jejich kmitoètová charakteristika je na
obr. 3. Výhodou je, že za laciný peníz dostaneme
výrobek, který má charakteristiku dobøe ušitou nejen na
CW - rezonance 720 Hz, ale i na slabé signály SSB
v QRN a QRM. Reproduktory jsou dva a øeší tedy i
poslech CW. Mají 8 Ω, pøi paralelním spojení 4 Ω.
Výstup pro externí reproduktor TCVRu je oznaèen
nápisem 8 Ω. Nf koncové stupnì v TCVRu ale používají,
až na výjimky, obvody pro zátìž 2 Ω a jsou odolné zkratu
i tepelnému pøetížení. Není se proto tøeba obávat znièení
nf PA v TCVRu pøipojením impedance 4 Ω. Pokud se
nás ale nìkdo zeptá „... nemám v modulaci moc basù?“
nebo „... mám stabilní tón?“, jsme v koncích. Nízké kmi-
toèty boxy nehrají a tak jejich úroveò v SSB modulaci
neposoudíme. Podobnì pro posouzení tónu u CW se
nemùžeme naladit na nízký záznìj asi 200 Hz, abychom
si zvýraznili vady CW signálu. A tak neposoudíme ani
kvalitu CW signálu protistanice.

K boxùm si vyrobíme redukci z 3,5 mono repro vý-
stupu TCVRu na stereo jack 3,5 mm dle obr. 3, aby hrály
obì skøínky, což je pro poslech CW nutné. Optimální
umístìní boxù je 20 až 30 cm od sebe. Pøi klesajících
pøíjmových podmínkách, kdy na drahý OPTION repro-
duktor SSB stanice již pøestávají být èitelné, ještì na
boxy k walkmanu stanici èteme. Ovšem pøi delším míst-
ním SSB spojení není poslechový charakter zrovna

nejpøíjemnìjší. Pro poslech CW jsou ale snad tím
nejlevnìjším a vcelku dobøe vyhovujícím øešením,
samozøejmì pokud nejsme hákliví na velké zkreslení.
Výhodou mini boxù je také, že potlaèují kliksy. Na druhé
stranì, pokud si na TCVRu naladíme na 639 kHz Prahu
2, je poslech AM na miniboxy skuteènì pøíšerný. Po
nìjakém èase také mùžeme dojít k závìru, že pro velké
zkreslení na nì nelze zcela pohodovì poslouchat ani
CW. Je tedy záhadou, k èemu se takové boxy po celém
svìtì v tak masovém mìøítku vùbec vyrábìjí.

Pro nás z toho vyplývá pouèení, že vyrábìt nìjaké
reproboxy s levnými reproduktorky prùmìru 40, 50, 57,
65, 78 mm, které koupíme za 8-50 korun, je zcela kon-
traproduktivní. Zkreslení reproduktorkù je nepøijatelné a
nelze s nimi dosáhnout dobré kmitoètové charakteristiky
ani pro CW, ani pro SSB. Kdo tomu nevìøí, mùže zkusit
levné reproduktorky v jediné vyhovující, tj. dostateènì
tuhé plastové ozvuènici - krabièce KP 31, nìkteøí prodej-
ci jí oznaèují jako Z-41, s rozmìry cca 64 x 109 x 60 mm.
Kmitoètová charakteristika vyjde podobnì nepoužitelná
jako u dále popsaných boxù LX 55. Do krabièky KP31
ale mùžeme také zkušebnì umístit reproduktor prùmìru
50 mm typ FRWS5 od firmy VISATON (asi za 260
korun). Pustíme-li hudbu návštìvì, neuvìøí, že hraje
malá plastová krabièka KP31. Ovšem pro CW a SSB je
to øešení zcela nepoužitelné. Podobnì nedojdeme
k žádnému použitelnému výsledku, budeme-li
v ozvuènicích k walkmanùm zkoušet i drahé reproduk-
torky.

Reproboxy LX55 z Conrad electronic 

Designovì pøijatelné a nadìji vzbuzující jsou o trochu
vìtší škatulky typ LX 55 z Conrad electronic. Rozmìr 95
x 115 x 85 mm a nízká cena cca 170 korun nás mùže
inspirovat k tomu, že po nich sáhneme radìji než po
malých škatulkách k walkmanùm. Na obr. 4 je jejich
kmitoètová charakteristika, z které je zøejmé, že se rezo-
nance posunula z okolí 720 Hz na asi 500 Hz. Boxy jsou
prakticky nepoužitelné - ani pro CW, ani pro SSB, ani
pro cokoli jiného. Našemu uchu a mozku ale mùže
vyhodnocení nepoužitelnosti trvat i nìkolik týdnù.

Zkreslení LX 55 je ale citelnì nižší, než u pøedchozích
miniboxù.

Koupì jak pasivních, tak aktivních reproboxù k PC je
tedy sázkou do loterie. Vodítkem nám mùže být odhad
vnitøního objemu ozvuènic kolem 1 litru a také vìtší
cena, nad 400 korun. Pro nákup to jsou kriteria nejistá,
lepší jsem nenalezl.

Aktivní PC boxy Genius SP-Q06S

Aktivní reproduktory jsou takové, kde snímáme výchylku
membrány a porovnáváme jí se vstupním signálem. Levné
aktivní reproboxy k PC jsou jen obyèejné reproduktory
s vestavìným zesilovaèem. Na malém typu SP-Q06S
firmy Genius China/Taiwan s rozmìry 90 x 165 x 116 mm
si ukážeme základní úpravy potøebné pro poslech SSB a
CW. Boxy mají pro naše potøeby designovou vadu pøed-
ního panelu, který má na jedné stranì šíøku 90 mm, na
druhé 80 mm, uprostøed 74 mm, je tedy na nás, zda se
s tvarem pøedního panelu smíøíme èi nikoliv. Na jedné
skøínce je tlaèítko ZAP, knoflík hlasitost, zelená LED sig-
nalizující zapnutý stav a pro pøípad pøipojení bìžných HiFi
sluchátek prakticky nepoužitelný konektor 3,5 mm.
Použitý reproduktor je oválný 50 x 90 mm 4 Ω/3 W, nf
výkon dodává obvod TDA 2822M, respektive jeho èínský
ekvivalent. Vnitøní transformátor je 7 V/0,25 A. Na obalu je
prezentován výkon P.M.P.O. 120 W, skuteèný sinusový
výkon pro zkreslení 10 % je 2 x 270 mW. To je málo i pro
poslech SSB, natož CW. Pokud k jedinému filtraènímu
kondenzátoru 1 mF/16 V pøipájíme paralelnì ještì 3,3
mF/16 V, zvedneme výkon na 2 x 350 mW. I to je málo a
tak je lépe sí�ové trafo (které mimoto zanáší brum do
reproduktoru) a nedostateènou filtraci (pøi velkých hla-
sitostech moduluje brumem CW signál) odstranit a
skøínky napájet ze samostatného externího zdroje.
Sekundární vývody trafa uštípneme poblíž plošného spoje
a nový napájecí pøívod pøipájíme na hlavní filtraèní kon-
denzátor 1 mF/16 V. Pøi reproduktorech 4 Ω se u TDA
2822M pøipouští napájecí napìtí 6 V. Pøi trošce drzosti
mùžeme volit napìtí 9 V, pøi kterém stoupne výkon na 2 x
1 W, ovšem jen po dobu, než se TDA 2822M ohøeje na
teplotu, kdy ochrany výkon stáhnou. Napájet TDA 2822M
pøi reproduktorech 4 Ω napìtím 12 nebo 13,8 V nelze,
nebo� dosažený výkon 2 x 1,4 W je pøíliš krátkodobý a
témìø ihned padá a narùstá zkreslení.

Pokraèování pøíštì

Obr. 3. Kmitoètová charakteristika miniboxù FIRST Austria MS-
3043 a zapojení redukce k boxùm. Boxy pro svùj tvar nazval Ruda
OK1DKR sovími oky. Kmitoètová charakteristika typu „soví oko“ se
zdùraznìným vrcholem asi 700 až 800 a 2000 až 2400 Hz se mùže
hodit do SSB závodù, kdy lze èíst i stanice natlaèené s malým
rozestupem. Všimnìte si dvou pravých boxù se zvìtšenými basre-
flexovými otvory 8 x 20 mm ve spodní èásti. Tím posuneme rezo-
nanci z 720 na 800 Hz, což zvýrazní dále DX SSB i DX CW, zvìtší
se ale zkreslení pod rezonancí vlivem vìtší výchylky membrány.
Nìkterá zkreslení lze snížit vyztužením boxù, stále však zùstává
velké zkreslení laciných reproduktorkù. Vylepšovat reproboxy
k walkmanùm tedy nestojí za námahu.

Obr. 4. Kmitoètová charakteristika pasivních boxù LX 55
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K èlánku uveøejnìnému v minulém èísle dostala redakce dopis Ing.
Šimka, OK1JSF, který byl v minulosti povìøen vývojem této stanice.
Konstatuje, že na vývoji pracoval kolektiv dlouholetých zkušených vývo-
jáøù a konstruktérù, vedoucím vývoje byl pan Bohuslav Neèesaný. Stanice
byla zavedena do armády v r. 1973 po úspìšných mezinárodních
zkouškách. Souèástí vývoje bylo také mnoho nových souèástek, øady
keramických kondenzátorù, miniaturních odporù, tantalových kondenzá-
torù, konektorù, krystalových filtrù, nìkterých tranzistorù, NiCd akumulá-
torù a rùzných mechanických dílù. V období tvrdého embarga to ani jinak
nešlo. Sériová výroba probíhala od r. 1974, celkem bylo vyrobeno pøes
30 000 kusù. Ještì nìkolik let pak pokraèoval vývoj mobilních souprav,
automatických rychlonabíjeèù, ovládacích skøínìk, doplòkù pro pøenos
dat, kontrolního a zkušebního zaøízení apod. Ing. Šimek uzavírá, že se
stanicí RF 10 má dlouholeté zkušenosti a vìnoval jí kus svého života;
považuje proto za úèelné upøesnit nebo opravit tvrzení, vyskytující se
v pùvodním èlánku:
- Pojistka z tavného drátu není použita pro jednoduchost, ale kvùli mini-

málnímu a stabilnímu úbytku napìtí.
- Pøijímaè je sice superhet se dvojím smìšováním, témìø veškerá selek-

tivita je ze 6násobného krystalového filtru 6 MHz (ne 6,2 MHz) a druhý
mf kmitoèet po smìšování s krystalovým oscilátorem 5,9 MHz je 100
kHz (ne 455 kHz).

- Mikrotelefon byl konstrukènì dopracován a vyrábìn v TESLA
Pardubice. U VR 22 se zaèal používat daleko pozdìji.

- Systém øízení stanice, krnitoètové ústøedny, odvození od jednoho krys-
talu 1,6 MHz, synthezátoru a volby kmitoètu byl vyøešen tak, aby
obsluha zásadnì nic nemusela ladit (aby se již nemuselo „poèítat pro
vyladìní“). V bìžných podmínkách nepøesahuje chyba kmitoètu na
libovolném kanálu 200 Hz.

- Pøi náhradì krystalového filtru kondenzátorem 220 pF signál 6 MHz
sice pøes tento kondenzátor projde, ale veškerá selektivita by byla pryè.

- Výkon vysílaèe je úmyslnì omezován a nastaven na cca 1,2 W, aby byl
minimalizován odbìr a splnìna pøísnì pøedepsaná doba provozu.
Limitem nebyl tedy výkon mìnièe napìtí. Samotný vysílaè byl pozdìji
používán pro radiové øízení bezpilotního letadla a výkon byl až 9 W.

- Mìniè ze 6 V dodával napìtí 12 V pro koncový transistor vysílaèe,
napìtí 22,5 V pro ladící varikapy a 50 V pro bIikací doutnavku - sig-
nalizaci chodu.

- Radiostanice nemá žádný pulsní provoz. Je použit ekonomizér - klíèo-
vaè, který po dobu asi 50 msec kontroluje pøítomnost signálu na
vstupu stanice. Èinnost je øízena z omezovaèe šumu. Není li na vstupu
stanice žádný signál, vypne se øada obvodù stanice a opìt se zapne asi
za 1 vteøinu. Jakmile se objeví signál, pøijímaè se po jeho dobu trvale
zapne. Tím se ušetøí znaèná energie z baterie. Krátké pøerušení pøíjmu
je témìø nepozorovatelné a pøi fonii se nijak nezhoršuje srozumitelnost
øeèi. Pøi pøenosu dat se pøepíná provozní pøepínaè do páté polohy, kdy
je vypnut omezovaè šumu a je zapnut trvalý pøíjem.

- Druhá poloha na pøepínaèi vyznaèená trojúhelníèkem je urèena pro provoz
šeptem v tichém prostøedí (whisper), kdy je asi o 12 dB zvýšena citlivost
mikrofonního zesilovaèe a asi o 15 dB snížena hlasitost - výkon pod 0,1
mW. V této poloze je èinnost spojaøe i v témìø naprostém tichu - bezvìtøí
v noci v lese - nezjistitelná již ve vzdálenosti 5 m.

- K radiostanici byl vyvinut 40W zesilovaè. Nedožil se však výroby,
protože gumoval slabší stanice a pøíliš rušil civilní sítì, o televizi ani
nemluvì.

- U stanice lze ztìží realizovat navrhované použití BFO 455 kHz (ve stani-
ci se nikde nevyskytuje) nebo rozlaïovat referenèní oscilátor.

Ing. Šimkovi za jeho dopis a upozornìní na nepøesné informace dìku-
jeme; dopis jsme také pøedali autorovi pùvodního èlánku. 

Redakce

K èlánku „RF 10 aneb Magic
band za pár korun“
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Pomùcky

Vidlièka (obr. 1) je všestranný pomocník. Jejím
primárním úèelem je podpírání stožáru pøi pøípravì
antény a následném zdvihání, resp. spouštìní. Uplatnìní
najde ale i pøi mnoha jiných pøíležitostech - napø. pøeta-
hování kotvicích lan pøes pøekážky (stromy), odklánìní
vìtví a podobnì. Ukázka možné konstrukce je zøejmá
z obrázku. Dùležité je, aby vzdálenost mezi nohami u
koøene (zde oznaèeno 75 mm) byla vìtší, než nejvìtší
prùmìr trubky, kterou chceme manipulovat - v opaèném
pøípadì se trubka do vidlièky „zakousne“ a její
vyproš�ování nám pak zpùsobí horké chvilky. Dále je

dobré mít pøipravenu ještì jednu zhruba dvoumetrovou
trubku urèenou na prodloužení vidlièky (tedy na délku
cca 6 m) - mùže se nám to hodit, když bude tøeba anténì
pomoci do/z vyšší výšky (napø. foto 3). Tato
prodlužovací trubka by mìla být volnì nasunutelná na
spodní trubku vidlièky (zde na prùmìr 38 mm, tedy cca
42 mm) a cca 25 cm od konce „protnutá“ šroubem
zabraòujícím vzájemnému zasunutí. Na vidlièku
doporuèuji použít duralové trubky s tenkou stìnou
(1 mm), aby její hmotnost byla co nejnižší.

Rogalo (obr. 2) - tak nazýváme trubkový trojúhelník,
který slouží jako podpìra kotvicích lan pøi zdvihání a
skládání stožáru. Musí být velmi robustní a tuhý, nebo�
je zatìžován pomìrnì velkou silou. Je vyroben ze sil-

ných duralových trubek (55-60 mm, stìna 2 mm), i
místo horního køížení je dostateènì dimenzováno. Jako
tømeny (4 ks) je použita závitová tyè M6, peèlivì ohnutá
do oblouku kolem trubek. Dosedací desky (hliník
tlouš�ky cca 10 mm) jsou spojeny dvìma šrouby M8/25
mm a celé køížení je spojeno skrz závitovou tyèí M8
s maticemi na koncích. Spodní vzpìra a její køížení ne-
jsou tolik kritická, proto je zde použito spojení pouze
pomocí závitových tyèí M8.

Naviják slouží k plynulému a klidnému zdvihání
stožáru. Lze jej zakoupit v øadì prodejen pro kutily, sor-

timent je pomìrnì široký. Já používám klikový typ za
nìkolik set korun s ocelovým lanem 6 mm, dlouhým 10
m. Protože tento naviják je urèený k namontování na
pevnou konstrukci, doplnil jsem jej dvìma deskami

z tvrdého døeva (na prahy) - jedna slouží k upevnìní na-
vijáku a druhá ke stabilizaci pøi toèení klikou. 

Karabiny jsou pøi stavìní stožáru užiteèným pomoc-
níkem. Nemám na mysli velké horolezecké, nýbrž tzv.
stavební karabiny, které se bìžnì prodávají za ceny od 20
Kè v rùzných velikostech v železáøstvích. Pro náš úèel
používám ty s prùmìrem kulatiny 6 mm.

Rukavice. Nedovedu si pøedstavit skoro žádnou
práci pøi zdvihání stožáru bez použití kvalitních pracov-
ních rukavic. Vím, jaký odpor k jejich používaní nìkteøí
mají, nicménì zkušenosti mne pøesvìdèily, že je to jedna
z nejužiteènìjších a také nejlevnìjších „pomùcek“. Nejde
jen o ochranu pøed vážnìjšími poranìními typu spálenin
od kotevních lan, „procvaknutá“ kùže od rùzných šroubù
a podobnì - pøi vlastním provozu dovedou øádnì
potrápit i drobné odìrky na bøíšcích prstù. A pokud se po
postavení antén budete snažit o maximální výsledek
v závodì, každá „nepohoda“ mùže mít na váš výkon ne-
gativní vliv.

Postup zdvihání - pøíprava

Stožár položíme na zem tak, abychom kolem jeho
vrcholu mìli dostatek prostoru pro montáž antény. Jeho
poloha nyní urèuje jeden ze smìrù, do kterých bude po
vztyèení vykotven. Postavíme-li se do místa paty stožáru
èelem k jeho vrcholu, další kotvicí smìry budou vlevo a
vpravo po 90 °, zdvihat budeme smìrem za naše záda
(viz obr. 3 - pohled shora). Abychom se v dalším textu
lépe orientovali, pojmenujme tento smìr jako zdvihací
smìr (také zdvihací kotvy a podobnì). Smìry do stran
nazvìme boèní smìry a smìr ležícího stožáru jistící smìr
(po vztyèení „jistí“ anténu proti „pøepadnutí“).

Patu stožáru zafixujeme, aby stožár nemohl „ujíždìt“,
až budeme tahat za kotevní lana. Síly jsou zde pomìrnì
velké a proto je dobré využít napø. betonový obrubník,
zídku a podobnì. Pokud nic takového není k dispozici,
mùže tento úkol „strážce paty“ zastat i dostateènì tìžký
pomocník.

Do boèních smìrù (90 ° od ležícího stožáru)
odmìøíme pøibližnì stejnou vzdálenost, v jaké je nejvyšší
kotvicí bod stožáru - abychom docílili úhlu mezi kotvou
a zemí cca 45 °. Pokud není možné umístit kotvicí bod
do tohoto místa, volme radìji vzdálenost vìtší než menší
- tahy v kotvicích lanech a tøení v ložiscích stožáru budou

menší. V každém pøípadì se snažme dodržet správný
smìr (tedy 90 ° od stožáru), ušetøíme si tím komplikace
pøi zdvihání. Pokud nestavíte anténu na volné rovné
ploše, je tato rozvaha velmi dùležitá a doporuèuji jí
vìnovat dostatek èasu. Sledujte, zda je dostatek místa na
boèní kotvicí lana, která se budou zdvihat a pokládat
spolu s anténou.

Pøipravíme si vhodné úvazy pro lana - napø. kotvící
kolíky nebo smyèky (viz dále). Podobnì si pøipravíme
ostatní kotvicí body (jistící bod bude „pod stožárem“
zhruba v místì horního kotvícího bodu na stožáru). 

Rozvineme kotvicí lana a upevníme je ke stožáru.
Nemáte-li všechna lana stejná, pro zdvihací kotvy
použijte to nejlepší (nejmenší pružnost a nejvyšší
pevnost) - na nìm nejvíce záleží, jak snadné bude zdvi-
hání. Jistící kotvy nechejme volnì smotané na zemi pod
stožárem, aby nám nepøekážely. Boèní kotvy natáhneme
až ke kotvicím bodùm a pøivážeme. Pokud pracujeme na
rovné ploše, je možné lana vypnout - v opaèném pøípadì
si ponechejme vùli nìkolik desítek cm. 

Vrchol stožáru zdvihneme na vidlièku (foto 1). V tuto
chvíli je již tøeba hlídat patu stožáru (viz výše). Vidlièka
se stožárem bude stát, nebo� stožár je vykotven do
smìrù. Aby stožár zùstal stabilní v jedné poloze, je vhod-
né vidlièku „podsadit“, aby byla šikmo - stožár se tak
„opøe“ do jedné z boèních kotev (druhá bude volnìjší).
POZOR! Vidlièka musí zùstat vùèi stožáru stále kolmá!
Tato poloha je dùležitá a slouží i pøi upevòování antény
ke stožáru, jak bude popsáno dále - viz foto 1 a 2. Je

dobré si na ní zvyknout a trochu si s ní „pohrát“ - øada
lidí z ní má zpoèátku obavy a nedùvìøuje jí.

Ve zdvihacím smìru cca 4-5 m od paty stožáru bude
upevòovací bod pro naviják. Tento bod musí být rovnìž
velmi pevný - nejlépe souèást nìjaké stavby, kus skály,
tažné zaøízení zabrždìného automobilu a podobnì. Pokud
je pùda dostateènì pevná, je možné použít i minimálnì
dva zatluèené kotevní kolíky délky alespoò 40 cm,
vzdálené od sebe cca 50 cm. K takto zabezpeèenému bodu
pøipevníme naviják, doporuèuji použít ocelové lanko.

Nyní si pøipravíme zdvihací podpìru, námi pojmeno-
vanou rogalo. Položíme si jej tak, aby vrchol byl pøi-
bližnì v místì paty stožáru. Zdvihací kotevní lana
provlíkneme karabinou, kterou zacvakneme do jednoho
z horních tømenù. Do stejné karabiny pøipojíme hák od
lana z navijáku. Nyní rogalo postavíme do svislé pracov-
ní polohy (na nejkratší stranu trojúhelníku) tak, aby jeho
pøíèka byla kolmá vùèi stožáru (obr. 3 a 4). V této poloze
uvážeme kotvicí lana ke køížení ramene s vyztužovací
vodorovnou pøíèkou - horní lano podél jednoho ramene,
spodní podél druhého (aby je bylo možné snadno
samostatnì pøevazovat a dotahovat). Nyní tedy lana
vedou od stožáru (od ložiska - pokud máte stožár kon-
strukce popsané v [1]) skrz karabinu a poté dolù k spod-
ní èásti rogala, kde jsou pevnì pøivázána. Kotvicí lana i
lano k navijáku napneme tak, aby celá konstrukce „držela
formu“ jako na obr. 3.

Jak stavìt a kotvit jednoduché stožáry - 2
Martin Huml, OL5Y/OK1FUA, huml@radioamater.cz

V minulém èísle jste se mohli doèíst nìkolik zásad, které je dobré mít na pamìti pøi plánování,
opatøování a vztyèování jednoduchých anténních stožárù. Dnes pùjdu více do hloubky - koneènì
zaèneme stavìt. Nejprve však zaènu pomùckami, které nám velmi pomáhají a mohou ušetøit spous-
tu starostí. (Fotografie k èlánku naleznete na 3. stranì obálky.)

Obr. 1

Obr. 2
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Dvakrát mìø…

Abychom získali jistotu a vše provìøili, postavíme stožár
bez antény. Povìøíme nìkoho „zašlápnutím“ paty stožáru
a jejím kontrolováním. Pomalu navíjíme lano na naviják a
zdviháme stožár. Pøitom je tøeba sledovat a kontrolovat:
- Napnutí boèních kotev - pokud kotvicí body nejsou

umístìné pøesnì po 90° a v horizontální rovinì (což je
v praxi obtížnì dosažitelné), budou se kotvy napínat
nebo povolovat. Jejich povolování není velký problém,
mnohem komplikovanìjší je situace, kdy se pøi zdvihání
napínají. V tomto pøípadì doporuèuji zmìnit jejich polo-
hu nebo je povolit tak, aby stožár bylo možné zdvihnout
do svislé polohy, aniž by bylo tøeba je pøevazovat.

- Polohu paty stožáru - strážce paty je velmi dùležitá
funkce!

- Prohnutí stožáru - èím více jsou použitá lana pružnìjší
(nebo více povolená z výše popsaných dùvodù), tím
více se bude stožár prohýbat. Je tøeba neustále hlídat,
zda nedochází k pøílišnému prohnutí - to by mohlo mít
za následek, že se nìkterá z kotev dostane pøes úvra�
stožáru a místo aby jej rovnala, zaène jej ještì více ohý-
bat - tato situace je výbornì viditelná z fotografií v mi-
nulém èísle. Nejvìtší bývá prohýbání v rovinì zdvihání
- tomu lze úspìšnì zabránit tím, že zdvihací kotvy jsou
vhodnì pøedepjaty (proto je máme pøivázány k rogalu
každou zvláš�). V prùbìhu zdvihání rovnìž taháme za
spodní jistící kotvu, èímž zabraòujeme prohnutí vrcholu
smìrem dolù - na toto se velmi èasto zapomíná! Když
zdviháme stožár bez antény, nebývá s prohýbáním
žádný problém - ovšem s anténou jde vždy o vážnou
vìc, proto ji nikdy nepodceòujte.

- Jakmile se stožár blíží svislé poloze, je tøeba se zaèít
vìnovat obìma jistícím kotvám, které nás dosud
témìø nezajímaly.

Když stožár stojí (není dùležité, zda pøesnì ve svislé
poloze), je dobré si rozmyslet a pøipravit nìkolik vìcí.
V první øadì je dobré uvázat jistící kotvy k jejich kotvícím
bodùm - získáme tím jistotu, že po úspìšném zdvihnutí
s anténou nám stožár nepøepadne. Déle je tøeba zvážit,
zda boèní kotvy, které se mohly zdviháním povolit (viz
výše), nejsou natolik volné, že by se stožár pøi zatížení
anténou mohl zhroutit. Pokud ano, je tøeba zmìnit polo-
hu kotvicích bodù - alespoò na fázi zdvihání. Velmi èasto
se mi osvìdèilo použít pro zdvihání jiné (doèasné)
kotvící body, než po definitivním usazení - napøíklad
proto, že optimální kotvicí body by zpùsobily vedení
kotvicích lan nízko nad cestou. Takovýmto bodem mùže
být napø. automobil. Stožár se nesnažíme vykotvit do
vertikální polohy - to budeme dìlat až s anténou.

Naostro

Pokud jsme s kontrolou hotovi, stožár spustíme
opaèným postupem dolù na vidlièku. Zde na nìj
pøipevníme anténu. Optimální výšku stožáru regulujeme
úhlem vidlièky vùèi zemi. Opìt pøipomínám, že vidlièka
musí být stále kolmá na stožár. Pro pøipevnìní vìtších
antén je tøeba použít schùdky.

Po pøipevnìní antény je tøeba pøipojit napájecí kabel a
pøipevnit jej ke stožáru. Spoj mezi kabelem a anténou je
tøeba dobøe zaizolovat a mechanicky zpevnit, aby se pohyb
kabelu nepøenášel na spoj. Kabel pøipevòujeme ke stožáru
silonovými kabelovými pøíchytkami. Na kritických místech,
kde je úchyt nejvíce namáhán (pod obìma ložisky), je
dobré použít dva pásky a s každým z nich udìlat jednu
otoèku kolem kabelu (každou pøíchytku jiným smìrem).
Pokud nemáme páskové pøíchytky k dispozici, je možné
použít osvìdèenou širokou balicí pásku. Na kabelu
musíme pochopitelnì nechat smyèky kolem obou ložisek -
ze zkušeností doporuèuji kabel upevnit cca 30 cm nad a 30
cm pod ložiskem a nechat volnou smyèku o délce cca 1,5
m. Kabel je dobré pøichytit ke stožáru pøibližnì každé 2 m.
Pøi pøipevòování kabelu mìjte stále na pamìti, že se stožár
a anténa otáèí a kotvy stojí a že jakékoli ostré ohnutí kabelu
jej mùže poškodit. Zároveò je tøeba dávat pozor, aby se
stožár neopíral o vidlièku právì v místì, kde je kabel - proto
je praktické podpírat stožár v místì pod horním ložiskem.
Pokud použijete konstrukci stožáru s rotátorem nahoøe,
máte tento úkol ponìkud jednodušší.

Jakmile je vše pøipraveno, je možné opìt zaèít se
vztyèováním - tentokrát už pùjde do tuhého. Pøedtím je
však dobré ještì anténu vysokofrekvenènì zmìøit. Možná
se vám to zdá nesmyslné - skuteènì nemám na mysli
provìøování prùbìhu její impedance, když jeden z jejích
prvkù leží na zemi. Jde jen o kontrolu, zda je anténa
dobøe pøipojená a zda „nìjak“ ladí. Ze zkušenosti vím, že
i takto ležící anténa vykazuje na svých pásmech (±max.
stovky kHz) velmi dobøe zachytitelná minima PSV.
Pokud nic nenamìøíte, nìco není v poøádku.

Pøi zdvihání dodržujte již jednou provìøený postup.
Pokud máte více pružné kotvy, pravdìpodobnì budete
muset více pøitáhnout horní kotvu k rogalu. Vše ostatní
by již mìlo vypadat tak, jak jste si vyzkoušeli (obr. 5).

Od pøekonání urèitého úhlu, kdy je rogalo svým vr-
cholem již skoro u zemì, je vhodné vzít kotvy do rukou
(samozøejmì v rukavicích), odvázat od rogala a pøe-
sunout se s nimi do vìtší vzdálenosti od paty. Nyní se již
snažíme stožár vyrovnat tak, aby byl svislý a rovný. Pøi
tom je tøeba dávat pozor na to, o kolik jsme zkracovali
boèní kotvy - pøed spouštìním antény bude tøeba stejnou
délku povolit (doporuèuji si tuto délku zapsat na papír a
tento pak schovat nìkde poblíž kotevního bodu).

Skládání stožáru probíhá opìt opaèným postupem.
Stožár pokládáme na vidlièku, kterou nám nìjaký
pomocník pøidržuje - opìt je tøeba zdùraznit hlídání její
kolmosti vùèi stožáru.

Upevnìní kotvicích lan

Tomuto problému úmyslnì vìnuji samostatný odstavec
- nekvalitní pøipevnìní kotvicích lan k zemi mne totiž
stálo nejvíce antén.

Základní princip, ze kterého se vše odvíjí, je tento:
pohyb kotvícího lana vùèi zemi musí být zprostøedkován
jiným prvkem s øádovì vìtší pevností a odolností. V praxi
je tedy dobré používat kotvící kolíky, které mají na koncích
volnì pohyblivá ocelová oka. Dost èasto je však vhodné
využít k ukotvení nìco jiného - napøíklad betonové sloup-
ky èi jiné stavební prvky, skály, stromy a podobnì. Pro
tyto pøípady doporuèuji øešení, které je zøejmé z fotografií
9 a 10 - lana jsou pøipevnìna ke karabinì a ta je navlíknu-
ta na smyèce z ocelového lanka (používám lanko 2 mm).
Tato smyèka pak obepíná jakýkoliv pevný pøedmìt,
v zobrazeném pøípadì velký kámen z lávové vyvøeliny.

Ocelové lanko do smyèky spojíme pomocí tzv. „blaj-
chrtky“ (lanová spojka), kterou lze bìžnì zakoupit
v železáøství. Dùležité je protáhnout každý konec lanka
touto spojkou alespoò 2x (jinak hrozí nebezpeèí, že lanko
vyklouzne) a utáhnout jí skuteènì „na doraz“. Konce lanek
je tøeba zajistit proti rozplétání (od roztøepených koncù
bývají nepøíjemná poranìní) a to buï specielním „na-
cvakávacím“ zakonèením nebo alespoò pevnou izolaèní
páskou. Takovýchto smyèek si mùžete pøipravit nìkolik a
s jejich pomocí a s nìkolika karabinami mùžete pro kvalit-
ní ukotvení použít takøka cokoli pevného.

Závìr

A dùležitá informace na závìr - kolik lidí je na popsaný
postup potøeba? Záleží to na tom, jaké máme aktuální
podmínky pro stavbu. Stavíme-li na rovné a volné ploše
a máme vhodné kotvicí body, v klidu postaèí dva lidi.
V obtížném a nerovném terénu se stromy mùže být i 5
spolupracovníkù plnì vytíženo. Ze své praxe však mohu
øíci, že i v tìžkých podmínkách si pøi vhodné strategii,
aktivním pøístupu a po chvíli praxe poradíte ve tøech -
jeden zdvihá (navíjí), druhý v první fázi pomáhá anténì
nahoru vidlièkou a poté se stará o jistící kotvy a tøetí
v první fázi hlídá patu stožáru a pozdìji zaskakuje, kde je
aktuálnì tøeba (napø. uvolnit kotvu zaseknutou do stro-
mu, vyrovnat stožár stranovou kotvou a podobnì). Jako
všude i zde platí, že opakování je matka moudrosti.

Závìrem dìkuji všem kolegùm radioamatérùm,
kamarádùm a rodinným pøíslušníkùm, že se úèastnili
mých pokusù na tomto poli a nìkdy i svým hrdinstvím
dopomohli k tomu, že antény (skoro) vždy skonèily tam,
kde je jejich místo - totiž vysoko nad hlavami operátorù. 

[1] Martin Huml, OK1FUA: Jednoduchý anténní stožár. Radioamatér
6/2000
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Technika

S pomocí programu EZNEC [2] jsem pøepoèítal paramet-
ry rùzných vyzkoušených a døíve popsaných antén Yagi
[1] a upravil je tak, že kovový nosný stožár, na kterém
jsou tøeba už instalovány nìjaké antény, lze použít i pro
upevnìní vertikální antény pro pásmo 2 m. Vcelku
samozøejmý nápad odstranit reflektor a k jeho funkci
využít stožár, pøed který by anténa byla umístìna,
ztroskotal na tom, že se v takovém uspoøádání dost mìní
vyzaøovací odpor záøièe.

I v tomto uspoøádání se ukázalo, že anténa s vyzaøo-
vacím odporem 50 Ω v porovnání s menšími hodnotami
vykazuje menší zisk a horší pøedozadní pomìr. Proto
jsem i zde pøešel ke koncepci 28 Ω a k napájení
prostøednictvím dvou paralelních ètvrtvlnných úsekù
koaxiálního kabelu 75 Ω, obdobnì jako u jiných antén
DK7ZB [3]. Pùvodní rozmìr, zejména u záøièe, musel být
kvùli tomu prodloužen a pomocí prvního direktoru byl
vyzaøovací odpor zkorigován na žádanou hodnotu.

Schéma pøizpùsobovacího vedení je zøejmé z obr. 1.
Pláš� ètvrtvlnných úsekù koaxiálního kabelu je uzemnìn
na stožár prostøednictvím koaxiálního konektoru.

Dvou a ètyøelementové Yagi antény jsou relativnì
širokopásmové a vykazují symetrický prùbìh PSV, pøi
nastavování se nevyskytují žádné problémy. Struèný
pøehled elektrických hodnot pro støední kmitoèet na-
stavení antény 145 MHz je uveden v tab. 1. Tøíprvková
Yagi anténa je úzkopásmovìjší a prùbìh PSV je smìrem

k nižším kmitoètùm plošší. Zvolíme-li rezonanèní kmi-
toèet tøeba 145,2 MHz, nepøesáhne PSV ve vlastním
pásmu hodnotu 1,5 (vertikální antény jsou ovšem urèe-
ny k používání v horní polovinì pásma 144 MHz).
Uvedené délky ráhna již zahrnují pøídavek pro upevnìní.

Mechanické provedení

Pro ráhno lze použít ètyøhranný profil 15x15 mm, hodí se
i profil s rozmìry 20x20 mm. V obou pøípadech je
nejlepší uchytiti parazitní prvky polyamidovými držáky,
upevnìnými šroubky M3.

Všechny prvky antény jsou z Al trubky o prùmìru 10
mm. Dùležité je utìsnìní otvorù v montážní krabici a
utìsnìní koncù dipólu proti vnikání deš�ové vody.
K tomu jsem použil silikonový tmel, který se pro tyto
úèely hodí lépe, než tavné lepidlo. Jako krabice je

nejvhodnìjší taková, která je urèena pro vertikální
montáž (v originálním provedení s oznaèením IP-54).

Pøíklad vnitøního uspoøádání v anténní krabici je na
obr. 3. Záøiè je uprostøed elektricky pøerušen, mezera je
cca 10 mm; uvádìná celková délka dipólu je rovna
vzdálenosti od jednoho vnìjšího konce dipólu ke druhé-
mu.

Z tabulek 2 a 3 jsou zøejmé vzájemné odstupy mezi
jednotlivými prvky a délky prvkù. Hodnota uvedená
v prvním sloupci pøedstavuje svìtlý odstup støedu záøièe
od stìny stožáru! Pod uvedenými vzájemnými odstupy
mezi prvky se rozumìjí vzdálenosti mezi odpovídajícími
støedy vyvrtaných dìr. U ètyøelementové antény je direk-
tor 2 delší než direktor 1 - o chybu se nejedná: v takovém
uspoøádání je lépe potlaèeno vyzaøování ve zpìtném
smìru.

Yagi antény pro 144 MHz s vertikální
polarizací pro montáž pøed stožárem

Martin Steyer, DK7ZB, podle Funkamateur è. 2/2004 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

U vertikálnì polarizované antény Yagi je pøi šikovném využití stožáru možné odstranit reflektor a
výraznì tak zkrátit celkovou výložnou délku antény (ráhna). Úbytek zisku, který je s takovou kon-
strukcí spojen, èiní cca 0,2-0,3 dB a lze jej oželet. Anténu je možné pevnì smìrovat napø. na
potøebný pøevádìè nebo instalovat mezi dalšími anténami na otoèný stožár.

Obr. 1. Schéma pøizpùsobovacího vedení 28/50 Ω

Obr. 2. Upevnìní ráhna antény, umožòující posun pro dolaïování
antény

Obr. 3. Praktické provedené støedu záøièe a montážní krabice s
pøizpùsobovacím vedením

Obr. 6. Azimutální (H) diagram ètyøprvkové antény ve volném pros-
toru pro 145,0 MHz (vnìjší køivka) a elevaèní diagram (E)

Obr. 5. Azimutální (H) diagram tøíprvkové antény ve volném pros-
toru pro 145,2 MHz (vnìjší køivka) a elevaèní diagram (E) (vnitøní
køivka). Vnìjší stupnice 7,39 dBd

Obr. 4. Azimutální (H) diagram dvouprvkové antény ve volném
prostoru pro 145,0 MHz (vnìjší køivka) a elevaèní diagram (E)
(vnitøní køivka). Vnìjší stupnice 5,0 dBd
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U ètyøprvkové antény pøi použití ráhna 15x15 mm je
úèelné vyloženou anténu zpevnit závìsem z kevlarového
lanka, které vede od konce ráhna antény (tedy z místa
ještì pøed budem upevnìní direktoru 3) nahoru ke
stožáru a zabraòuje tak prùhybu ráhna. Vlastní celková
konstrukce tak zùstává pomìrnì lehká a klade rovnìž
malý odpor vìtru.

Pro nastavování pozice antény nìkdy také používám
komerèní držák urèený k montáži na profil 20x20 mm;
pokud na ráhno 15x15 mm navlékneme kousek profilu
20x20 mm, mùžeme takový držák použít i v tomto pøí-
padì (obr. 2). Tak lze sledovat vliv stožáru na vlastnosti
antény. Pro definitivní montáž se pak doporuèuje použít
svépomocnì vyrobený držák z Al úhelníku a tømenù na
uchycení trubek, viz obr. 7.

Nastavování antény a poznámky

Je úèelné se pøesvìdèit o tom, že minimum PSV leží
skuteènì u 145,0, resp. 145,2 MHz - v opaèném pøípadì
je tøeba upravit délku záøièe. Je proto vhodné ponechat

obì poloviny záøièe delší o cca 4-5 mm, aby je bylo
možno postupnì zkracovat. Jemné naladìní, které ovšem
obecnì není vìtšinou nutné, se pak uskuteèní zmìnou
vzdálenosti záøiè - stožár. Vyzaøovací odpor se pøitom
snižuje pøi pøibližování záøièe ke stožáru a zvyšuje pøi
zvìtšování tohoto odstupu.

V tomto uspoøádání je možné bez dalších zmìn použít
stožár o prùmìru 35-60 mm takový rozsah ve vìtšinì
pøípadù bez problémù staèí. Pøi menším prùmìru stožáru
je vhodné anténu doladit.

Pøi montáži antény na stožár mezi dvìma anténami
s delšími ráhny (viz obr. 8) dochází pochopitelnì ke
zøetelnému ovlivnìní vlastností antény. Rezonanèní kmi-
toèet vzrùstá a zisk se sníží o cca 0,5 dB. To je možné
napravit prodloužením prvkù o cca 2 mm.

Ale i pøi samostatné instalaci antény je výsledek
dobrý. Rozhodnì tato anténa pracuje pro pøevadìèový a
mobilní provoz zøetelnì lépe, než nìjaký záøiè s kruhovou
vyzaøovací charakteristikou.

Struèná ukázka vyzaøovacích diagramù je uvedena
v obr. 4-6. Mohou sloužit i jako vodítko k urèení útlumu,
dosažitelného pootoèením antény o urèitý úhel. Diagram

E pøitom znamená, že vertikálnì polarizovaná anténa je
pozorována ze strany, azimutálním diagramem se rozumí
prùbìh pøi pohledu shora.

Použití stejné koncepce i pro yagi antény pro pásmo
70 cm není pøíliš úèelné. Úspora délky je zøetelnì menší
a nemá tedy takový význam. Pøi tìchto kmitoètech má už
stožár na výsledné vlastnosti mnohem vìtší vliv a
odchylky od oèekávaných výsledkù tedy mohou být
mnohem vìtší.

Literatura
[1] Steyer, M.: Kurze Yagis fuer das 2-m-Band in bewaehrter 28-Ω-
Technik. Funkamateur 49 (2000), 2, 218-221
[2] Lewallen, R.: EZNEC 3.0 Antenna Software by W7EL. P.O. Box
6658, Beaverton, OR, 97007, USA; http://eznec.com
[3] Steyer, M.: Einfache Speisung von Monoband-Yagis.
Funkamateur 44 (1995), 4, 406-407

Obr. 7. Svépomocné provedení držáku ráhna z úhelníkù a tømenù

Obr. 8. Ètyøprvková anténa Yagi umístìná mezi dalšími anténami

Obr. 9. Pohled na dvouprvkovou anténu - funkci tøetího prvku
zastává stožár
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Vyskúšajte
„Window“ anténu

Stanislav Važecký, OM3WM, Zimná è. 4, 821 02 Bratislava

V živote rádioamatéra môže nasta� situácia,
kedy je odkázaný na núdzovú anténu. Vyskúšal
som vnútornú (indoor) okennú (window) anténu.
Je z rodiny C. F. A. (crossed fields antennas),
upravená na prevádzku z okna hamshacku.

Anténa pracuje spo¾ahlivo v celom HF spektre od 160 m
do 10 m, prepínaná a ladená na dosah ruky operátora.
- E-plate pre 160 a 80 m pásmo tvorí kovové tesnenie

okna
- E-plate pre 40 m až 10 m pásmo tvorí vodiaca šnúrka

na stiahnutie rolety nad oknom (cca 140 cm)
- D-plate pre všetky pásma 160 až 10 m tvorí teleso

radiátora ústredného kúrenia
Srdcom anténneho systému window je paralelný LC

obvod položený na izolante v medzere (20 cm) medzi
radiátorom a spodným okrajom okna. Pre ilustráciu
uvádzam moje hodnoty:

- cievka priemer 40 mm, 48 závitov, s medzerami na
krokodílku

- kondenzátor otoèný vzduchový, cca 350 pF (napr.
duál ako split-stator, alebo z RM-31)

Ideálne indoor umiestenie:
- okno s kovovým tesnením na dosah ruky od operá-

torského stola
- roleta nad oknom (vodivá šnúrka)

- radiátor ústredného kúrenia pod oknom
Fyzické rozmery týchto troch základných prvkov window
antény by nemali presiahnu� 1 %, max. 2 % vlnovej
dlžky (je to kapacitná anténa). Ladí sa pri výkone 10 W
zmenou indukènosti a kapacity LC obvodu (je dos�
ostré): 

- RX zhruba na max. šum z pásma
- TX jemne na min. SWR
- pracovný výkon 30 až 100 W
Kovové tesnenie na okne môžeme nahradi� s TV dvoj-
linkou pripevnenou pripináèkami na drevený rám okna.
Oba vodièe spojené - uzatvorená sluèka (loop), na ktorú
sa napojíme ohybným izolovaným káblom (cca 60 cm),
ktorý vedie na živý koniec fázovacieho LC obvodu.
Ostatné je zrejmé z obrázku. Použite¾ná šírka pásma pre
SWR = 2:
na 1,8 MHz - 40 kHz, na 3,5 MHz = 80 kHz, na 7 MHz =
40 kHz, na 10,1 MHz = 50 kHz, na 14 - 28 MHz = 150 až
300 kHz.

S window anténou v okne na II.
poschodí paneláku som pracoval:
- na 1,8 MHz a 3,5 MHz s EU,
- 7 a 10,1 MHz s EU, Áziou aj JA
- na 14 MHz a vyššie s W, VK,

HC8
Ako núdzová anténa je prekvapivo
dobrá (nízky šum, slušná šírka
pásma, malé rozmery, multiband
použitie, utajená anténa). Je zrej-
mé, že signály oproti vonkajšej

plnorozmerovej anténe budú v priemere o 2 S slabšie,
ale budeme na pásme a platí pravidlo, že koho lepšie
poèujeme, toho sa lepšie dovoláme.

Finaly: Have a fun with window antenna!

<4327>ü



Závodìní
Czech Radio Individual
Championship - II. roèník

se koná o víkendu 5.-6. èervna 2004, v rámci CW èásti IARU Region 1 Field Day Contest.
Letošní roèník je poøádán spoleènì s RK OK1KHL a záštitu nad akcí pøevzalo mìsto Holice.

Úèastníci se sejdou v sobotu 5. èervna dopoledne v pøíjemném prostøedí rekreaèního
støediska Radost v Horním Jelení (6 km od Holic smìrem na Vysoké Mýto).

Poøadatelé nabízejí úèast i tìm závodníkùm, kteøí nemají zájem nebo možnost být pøímo
v Holicích, ale mají chu� si vyzkoušet závodìní za stejných podmínek.

Máte-li zájem zúèastnit se, a� už v hlavní soutìži nebo z domu, napište poøadatelùm do 23. 5.
na CRIC@radioamater.cz. Podrobné informace najdete v prvním letošním èísle èasopisu
Radioamatér nebo pøímo u poøadatelù.

Tìšíme se na vaši úèast.

Martin, OK1FUA/OL5Y, a Honza, OK1QM

Jednotný anténní systém  používaný pøi soutìži
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Kalendáø závodù na KV

Zmìna v podmínkách IARU 
HF World Championship

Rozhodnutím vedení IARU na jednání ve dnech 6-8. záøí 2003 v Amsterodamu bylo
poøádání a odpovìdnost za pravidla IARU HF World Championships svìøeno ARRL.
Soutìžní komise ARRL rozhodla o zmìnì dvou pravidel poèínaje roèníkem 2004:
1. Každá ze tøí kategorií SO (jeden operátor) bude rozdìlena na tøi subkategorie

podle výkonu:
a. QRP - do 5 W,
b. Low - vìtší než 5 W do 150 W,
c. High - vìtší než 150 W.

2. Poèet násobièù nutných k získání diplomu za úèast se zvyšuje z 50 na 75.
Navíc bylo pøijato administrativní opatøení pro HQ stanice. Všechny stanice, které
jsou souèástí HQ stanice musí být umístìny ve stejné ITU zónì.
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Soutìžní provoz
Honza Kuèera, OK1QM, jan.ok1qm@volny.cz

Ještì než se rozepíšu o soutìžním provozu, chtìl bych se
vám omluvit za pochybení, ke kterému došlo v minulém
pøíspìvku. Omylem byla uveøejnìna rozpracovaná,
nedokonèená verze. Omlouvám se za to a níže najdete
chybìjící text odstavce, který byl urèen pøípadným
zájemcùm o týmové závodìní. (Poznámka redakce:
chyba vznikla na naší stranì, autorovi i ètenáøùm se
omlouváme.)

Znám vìtšinu kontestových týmù u nás a vím, že situ-
ace u nich je obdobná. Mají perfektní anténní systémy,
moderní rádia a lineáry, spoustu výpoèetní techniky.
Operátorù je však nedostatek. Mluvil jsem s kolegy
z týmù OL3A v Holýšovì, OL5Q ve Slaném a OL7R ze
Støíbra. Potvrdili, že pøivítají nové zájemce o závodìní.

V pøehledu nejsou uvedeny nìkteré známé znaèky.
Naši nejlepší stanici OK5W jsem se v této souvislosti
neodvážil oslovit. Tým OL5T pøišel o stanovištì na
Kamenci u Holic a momentálnì je ve stavu, kdy hledá
vhodné místo pro vybudování nového vysílacího
støediska. Tým OL7W konèí èinnost na letišti u Mladé
Boleslavi a jeho osud je nejistý. Jsou u nás ještì další
týmy, ale jejich situaci neznám.

Soutìžní provoz

Zvládnutí rychlého navázání kompletního soutìžního
spojení patøí mezi základní schopnosti soutìžního operá-
tora. Dále je nutné nauèit se zkrátit èas mezi jednotlivý-
mi spojeními na co nejkratší okamžik, bleskovì se
dovolávat „snadných“ stanic a pokud možno v krátkém
okamžiku dìlat spojení s násobièi, na které je pile-up.
Existuje nìkolik zpùsobù, jak toho dosáhnout. Napøíklad
si mùžete poøídit koncový stupeò a postavit na zahradì
rozsáhlý anténní systém - s takovou výbavou to už pùjde
snadnìji. Ovšem když nebudete nad provozem
pøemýšlet, nejspíš vám budou k nièemu jak smìrovky,
tak kilowatty. Naopak, budete-li chytøí, dosáhnete dobrý
výsledek a souèasnì také osobní potìšení a uspokojení i
s jednoduchým vybavením.

Rychlé navázání kompletního spojení znamená, že
v krátkém okamžiku zachytíte a zapíšete do deníku
správnì znaèku protistanice a soutìžní kód, což potvrdíte
a dále bezchybnì pøedáte svoji znaèku a soutìžní kód,
což potvrdí protistanice. Zkušení závodníci naváží
soutìžní spojení bìhem nìkolika málo vteøin a jsou
pøipraveni na další spojení. Rychle navazovaná spojení
vyvolávají u závodníkù velmi pøíjemné pocity vedoucí
mimo jiné ke zvýšení zájmu o další prùbìh závodu.
Nepovedená spojení naopak mohou i za oboustrannì
dobré slyšitelnosti trvat neúmìrnì dlouho, což v krajních
pøípadech mùže u zaèínajícího závodníka vést ke zne-
jistìní, k ukonèení závodu nebo ztrátì zájmu o závodìní
vùbec.

Je dùležité nauèit se volat protistanice na správném
kmitoètu. V pøípadì, kdy vyhledáváte a voláte stanice
jedoucí na výzvu, zkuste volat nepatrnì výše nad kmi-
toètem, kde volají všechny ostatní stanice. I když je váš
signál možná slabší, budete lépe èitelní. Je dobré nauèit
se rozpoznat, kde protistanice právì poslouchá a nevolat
stále na stejném, prvnì zvoleném kmitoètu. 

Poslední dobou se z domu zúèastòuji závodù jen s 10
W výkonu (dùvodem je TVI). Na zaøízení mám nastavený
XIT -0,14 kHz. I s malým výkonem se èasto dovolám

døíve než nìkteré - u mì silnìjší - stanice a to mì
vždycky povzbudí v dalším prùbìhu závodu. Témìø
výhradnì se zúèastòuji CW závodù a velice se mi
osvìdèil zpùsob provozu se zapnutým full BK.
Poslouchám provoz na kmitoètu i v momentì, kdy
vysílám, a mohu tak okamžitì reagovat na vývoj situace.
Ihned pøeruším volání, když slyším, že protistanice moji
znaèku nezaslechla a opakuje výzvu. Stejnì tak
poslouchám, co se dìje pøi pøedávání výmìny a mohu
podle toho reagovat. Vìøím, že to jsou právì ty momen-
ty, které o prùbìhu a výsledku soutìžního spojení rozho-
dují.

V módu vyhledávání doporuèuji pravidlo tøikrát a
dost. Vyvarujete se tím nekoneèného volání jedné stani-
ce, která vás z nìjakého dùvodu prostì neslyší. Ideální je
uložit stanici do pamìti, a to buï na vašem transceiveru,
nebo lépe do bandmapy vašeho elektronického
soutìžního deníku. Bandmapa je opravdu velkým
pomocníkem v módu vyhledávání stanic.

Volání násobièù je tak trochu kapitola sama pro sebe.
Jsou pøípady, kdy máte pocit, že spojení s tolik potøeb-
ným násobièem je na spadnutí, ale pøesto se stále
nedaøí. Ztratili jste už spoustu èasu nekoneèným voláním
a nedá vám to odladit se a zaèít volat nìkoho jiného.

Nezøídka se stane, že pozdìji v prùbìhu závodu slyšíte
tutéž stanici, jak volá výzvu bez odpovìdi.

V soutìžním provozu je velmi dùležitá schopnost
zachytit správnì znaèku a soutìžní kód napoprvé. Mám
na mysli okamžik, kdy na kmitoètu není rušení, které by
znemožòovalo poslech signálù nebo napøíklad problémy
s provozem na stranì protistanice. Kdo tohle dokáže, má
velkou výhodu. Tato schopnost se dá trénovat a poslouží
k tomu napøíklad programy RUFZ nebo PED, pøípadnì
simulátor v TR logu.

Team OL4HQ
V pátek 28. 4. 2004 probìhlo v Lysé nad Labem
setkání OL4HQ. Nìkolik tradièních úèastníkù IARU
contestu pod HQ se omluvilo, pøesto se podaøilo
team sestavit. Podrobnosti jsou zveøejnìny na
adrese http://olhq.crk.cz/index.html. 

Budeme rádi, když nás v závodì opìt podpoøíte.
Pro tuto pøíležitost opìt vyhlašujeme soutìž o ceny.
Kdo naváže alespoò jedno soutìžní QSO s OL4HQ,
bude zaøazen do slosování. První tøi stanice získají
ceny. Zvláštní cena bude pøipravena pro jednu
vylosovanou stanici z tìch, které naváží všech 12
QSO.

Manažer OL4HQ Standa, OK1AU

Team OL4HQ:
160 m CW OL5T
160 m SSB OL5K

80 m CW OL7R
80 m SSB OL7N
40 m CW OK5W (OL5Q)
40 m SSB OL7W
20 m CW OL7R
20 m SSB OL7W
15 m CW OK1AVY
15 m SSB OL5Q
10 m CW OL7N
10 m SSB OL7R

Složení teamù:
OL7W - 1DUT, 1FUT, 1EP, 1FDR, 1TA
OL7R - 1XUV, 1TRM, 1VWK, 1MU, 1ISB, 1TNM
OL5Q - 1FFU, 1HRA, 1VSL
OK5W - 1CF
OL7N - 1KT, 1VD, 1ZP, 1DUO
OL5T - 1DSZ, 1PAT, 1HH, 1FLM
OL5K - 1AU, 1AXB, 1DG
OK1AVY - 1MSP, 1PI



Závodìní
Setkávám se s názorem zaèáteèníkù, že se nemohou úèastnit telegrafních závodù,

protože ještì nezvládají provoz v rychlém tempu. Rychlé spojení ale neznamená, že je
odvysíláno extrémní rychlostí. Rychlé spojení navážete, když zavoláte stanici ve
správném okamžiku na správném kmitoètu, vhodnou rychlostí, pøesnì pøijmete a pøedáte
znaèky a soutìžní kód. To vše bez zbyteèných informací navíc. Ve skuteènì soutìžním
provozu vynechejte pøání a pozdravy. Nezvládnutí rychlosti se opravdu obávat nemusíte
- v pøípadì problémù s pøíjmem si obvykle mùžete stanici poslechnout nìkolikrát.

Voláte-li výzvu, vyplatí se používat RIT a „podívat se“, jestli vás nìkdo nevolá kousek
vedle rozsahu vašeho filtru. Obèas se budete divit, jak daleko od vašeho kmitoètu je
schopen vás nìkdo zavolat.

Na závìr si vám dovolím poradit: Sledujte provoz rùzných stanic pøi závodu a všíme-
jte si, jak postupují v jednotlivých situacích. Je to škola k nezaplacení.

Pøeji Vám pøíjemný jarní èas a hodnì zábavy pøi závodìní.
<4335>ü


