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odpovídají skuteènosti, nebo individuálnì uložit údaje o
spojení s jednou èi nìkolika stanicemi. Jsou k tomu vytvoøe ny v eQSL byru pøíslušné formuláøe. Dá se ovšem
pøedpokládat, že kdo bude služeb eQSL byra (a tudíž poèí taèe pøitom) využívat, provádí i zápis obyèejných spojení do
nìkterého z poèítaèových deníkù. A v tom pøípadì je nej jednodušší pravidelnì (dejme tomu každý ètvrtrok ap.) uklá dat všechna data o spojeních, která jsme v daném èasovém
úseku navázali, do eQSL byra hromadnì.
Vìtšina deníkù již má softwarovì zajištìn export svých dat
ve formátu ADIF do nìjakého souboru a takovýto soubor
mùžeme do eQSL byra odeslat celý - potøebné údaje si poèí taè ze zaslaných dat vybere sám. Kdo používá stále deník
LOGPLUS (lhostejno ve které verzi), mùže použít vynikající
program od OK2PAD, který pøevede deníková data do for mátu ADIF s velkým komfortem (mùžete pøímo vybírat
pøevod od - do zadaného data, nebo celého deníku ap.) a
autor tento program dává radioamatérum k dispozici zdar ma. Program si mùžete stáhnout z internetových stránek
OK1RR, nebo vám jej mohu poslat poštou, pokud zašlete
disketu a frankovanou zpáteèní obálku. (Poznámka redakce:
Témìø dokonalý program pro konverzi rùzných formátù
deníkù je také LogConv - naleznete jej na www.radioamater.cz v èásti download. Umí zpracovávat formáty ADIF,
CT, DXCluster, DXInfo, NA, TR Log, ARRL .log, WRTC .log,
dBase, SDF.)
Vlastní odeslání dat (která máme pøipravena jako soubor
napø. na disketì) se provede výbìrem z menu na základní
stránce „Upload ADIF“ nebo „Upload ADIF Log File“. Na
další stránce, která se objeví, jsou opìt jednak pokyny, jed nak okénko pøipravené k zápisu názvu souboru s daty která
chcete zaslat - dejme tomu A:ADIF.ADI. Po jeho zadání se
data automaticky odešlou na server eQSL který je již dále
zpracuje a za nìjakou dobu vám oznámí, kolik údajù o jed notlivých spojeních bylo uloženo. Nìkteré stanice tam uklá dají i data velmi „stará“, ale osobnì se domnívám, že má
smysl zaèít od roku 1998 (za starší jste jistì odeslali QSL
„papírové“). Celá procedura odeslání a potvrzení dejme
tomu 10 000 spojení trvá asi 10-15 minut, pøi ménì spo jeních (1 000 ap.) je to otázka dvou-tøí minut.

Závìr
To, co jsem zde popsal, jsou základní pokyny k ovládání a
využívání výborné služby, kterou nám její autor nabízí. Øíká
se sice, že je tato služba zdarma, ale pochopitelnì - zadarmo
není nic, pokud to nezaplatí sponzoøi nebo reklama. Proto
vám zcela urèitì, jakmile tam budete mít autorizaci a uloženo
více než 5 000 údajù o spojeních, pøijde prosba, abyste pøispìli na provoz této služby. Myslím, že tìch 10 èi 20 dolarù,
které dáte do obálky a pošlete na udanou adresu, stojí za
služby, které jsou vám za nì poskytovány.
Jiná vìc je použitelnost tìchto QSL. Faktem zùstává, že
ARRL takové QSL zatím neuznává - ale je otázka, jak dlouho
tento trend vydrží. Na druhé stranì je stále více organizací,
které naopak možnost zasílat údaje o QSL v digitální formì
vítají a QSL z eQSL byra uznávají. Koneènì samotný provozo vatel vydává diplomy eDXCC a další (podmínky najdete
rovnìž po výbìru na základní stránce), které vás pøijdou o
mnoho lacinìji, než DXCC od ARRL, na který již musíte poslat
desetidolarovek nìkolik. Já prorokuji do vzdálenìjší budoucnosti, že pokud vùbec krátkovlnní radioamatéøi pøežijí snahy
zaplevelit krátkovlnné spektrum, tento zpùsob potvrzování
jejich vzájemných spojení nakonec pøevládne nad zasíláním
QSL via bureau nebo direct. Vždy již dnes, pøibližnì po
ètyøech letech existence této služby, je tam uloženo víc než 25
miliónù údajù o spojeních od stanic ze 284 DXCC entit!
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Mistrovství svìta v rychlotelegrafii
Rada ÈRK obdržela Zprávu o úèasti èeského reprezentaèního družstva telegrafistù na pátém mis trovství svìta v rychlotelegrafii v Minsku v kvìtnu 2003, kterou pøipravil vedoucí a trenér
družstva ing. Alek Myslík, OK1AMY, alek@inspirace.cz. Pøedkládáme vám ji v plném znìní.
Další mistrovství svìta
Páté mistrovství svìta
se bude konat v roce 2005
v rychlotelegrafii se konalo
v Makedonii. Od pøíštího
zaèátkem kvìtna 2003
roku bude IARU poøádat i
nedaleko Minsku v Bìlomistrovství Evropy, rovnìž
ruské republice. Zúèastnilo
každé dva roky, v tìch
se ho celkem 86 závodníkù
letech, kdy se nekoná misz 13 zemí (Bìlorusko,
trovství svìta. V pøíštím
Rusko, Rumunsko, Maroce je kandidátem na jeho
ïarsko, Èeská republika,
uspoøádání zatím BulharMakedonie, Ukrajina, Nìsko. Všichni by byli rádi,
mecko, Bulharsko, Litva,
Georgia, Belgie a Moldova). Hynek Havliš, OK1HYN, pøi pøebírání støíbrné medaile za druhé kdyby v dalších letech bylo
mistrovství svìta i v Èeské
Každé družstvo mùže mít místo v poèítaèových disciplínách (pile-up a pøíjem radioamatérských znaèek)
republice.
maximálnì 16 závodníkù Základním problémém se zdá být perspektiva
pro každou z osmi kategorií dva - pøièemž do bodového
finanèního zajištìní úèasti na dalších vrcholných
souètu družstva se poèítá vždy pouze výsledek lepšího
soutìžích. Úèast jednoho závodníka na mezinárodních
z obou závodníkù v dané kategorii. Obvykle jenom málo
závodech pøijde prùmìrnì na 25 až 30 tisíc Kè (dopra zemí obsadí všechny soutìžní kategorie - tentokrát to
va, úèastnický poplatek, kapesné). Pokud bychom mìli
byla pouze družstva Bìloruska, Ruska, Rumunska a
dosáhnout lepšího výsledku v družstvech, bylo by
Maïarska. Èeská republika mìla svoje zástupce v kazapotøebí obsadit všechny kategorie. Bude to vyžadovat
tegorii juniorù (Hynek Havliš, OK1HYN), žen (MUDr.
znaèné úsilí ve vyhledání a vycvièení zejména mladých
Zdeòka Vítková, OK2BJB), mužù (František Pùbal,
závodníkù - je ale otázkou, kdo jim pak úèast na
OK1DF), seniorek (Jiøina Rykalová, OK2PRJ) a seniorù
(Ing. Vladimír Sládek, OK1CW), vedoucím a trenérem závodech zaplatí. Úèast kompletního družstva
s vedoucím by pak pøišla zhruba na 250 000 Kè. Již ten družstva byl ing. Alek Myslík, OK1AMY.
tokrát vystaèily peníze pouze pro 6 lidí a bez diet a
V této konkurenci obsadilo èeské družstvo vzhledem
plného kapesného. Vzhledem k vyspìlosti naší zemì je
k poètu èlenù nejlepší možné místo - páté (všechna
družstva pøed námi mìla plný poèet závodníkù, zatímco pak až trapné, že jsme na závodech jako chudí pøíbuzní.
A to nemluvím o tom, že napø. i tak chudá zemì, jako je
my jsme nemìli obsazené tøi z kategorií).
Rumunsko, platí svým reprezentantùm za dosažené
Nejúspìšnìjším èeským závodníkem byl Hynek Havliš,
výsledky, a to docela slušné èástky (za zlatou medaili
OK1HYN, který v kategorii juniorù obsadil celkovì páté
místo (za dvìma bìloruskými a dvìma ruskými závod- cca 70 000 Kè, za støíbrnou a bronzovou polovinu a tøeníky) a nechybìlo mu mnoho na bronzovou medaili. tinu, i v jednotlivých disciplínách). Všechny státy, které
jsou v poøadí pøed námi, platí svým reprezentantùm také
V dílèích disciplínách získal bronzovou medaili ve
vysílání a støíbrnou v praktickém programu (poèí - pøípravná soustøedìní na mistrovství svìta. Jejich
taèových simulacích). Žádné další medaile naši závod - závodníci mají pak zcela jinou motivaci, než my.
Nám se poøád jen vyèítá, že to stojí tolik penìz,
níci nezískali - v kategorii žen byla Zdeòka Vítková,
zatímco ostatní radioamatéøi je nemají, pøestože již bylo
OK2BJB, osmá, v kategorii mužù František Pùbal,
nìkolikrát zkonstatováno, že peníze od ministerstva
OK1DF, dvanáctý, v kategorii seniorek Jiøina Rykalová,
školství jsou úèelové výhradnì na pøípravu na mistrovOK2PRJ, sedmá, a v kategorii seniorù Vláïa Sládek,
OK1CW, sedmý. Ve vìtšinì kategorií zvítìzili s pøeva- ství svìta a kdybychom tam nejeli, nikdo jiný by je stejnì nedostal. Vím, že letos bylo zapotøebí doplatit rozdíl
hou bìloruští nebo ruští závodníci.
mezi sníženou dotací a skuteènými náklady, za to však
Pro pøedstavu uvedu, jakých výsledkù dosahují
nikdo z nás nemùže. To by mìlo být nìjak spolehlivì
v jednotlivých disciplínách špièkoví závodníci. V pøíjmu
je to 270 písmen za minutu (330 PARIS), 300 èíslic za dojednáno mezi Èeským radioklubem a ministerstvem
minutu (530 PARIS), 220 znakù smíšeného textu za školství, aby se to nemohlo opakovat.
Každý takovýto sport je samozøejmì koníèkem jed minutu (310 PARIS). Ve vysílání 258 písmen za minutu
(310 PARIS), 218 èíslic za minutu (390 PARIS) a 212 notlivcù a pokud si chtìjí doma závodit, každý si všech znakù smíšeného textu za minutu (300 PARIS). V nava - ny náklady hradí sám a je to tak v poøádku. Pokud jde
zování spojení expedièním zpùsobem (PED) je to pøes ale o reprezentaci státu, tìžko požadovat na jednotlivých
závodnících (a zejména tìch mladých), aby si úèast na
50 spojení za pìt minut, a v pøíjmu radio-amatérských
volacích znaèek (RUFZ) se dosahuje u nìkterých znaèek mezinárodních závodech za 25 000 Kè zaplatili sami tak vysokou životní úroveò v této zemi ještì nemáme.
v pøepoètu rychlosti až pøes 500 skuteèných znakù za
Pro pøípravu reprezentantù bychom tedy potøebovali
minutu (675 PARIS). Z našich závodníkù je schopen se
vìdìt, zda a v jakém poètu se máme pøipravovat na pøíští
tìmto výsledkùm zatím pøiblížit pouze Hynek Havliš,
mistrovství svìta (Makedonie 2005) a zda a v jakém
OK1HYN, v (poèítaèových) disciplínách PED a RUFZ.
poètu se máme pøipravovat na nové mistrovství Evropy
Èeskému družstvu rychlotelegrafistù výraznì chybí
mladí závodníci - od pøíštího roku nemáme nikoho (2004).
<3417> ü
v kategorii do 16 ani do 20 let. Jedinou nadìjí jsou
dorùstající „ratolesti“ èeských radioamatérù.
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Jak se luštily šifry - 1
Ing. Jaromír Buksa, OK2UFW

Na úvod je tøeba poopravit naprosto falešné pøedstavy
autorù špionážních románù i autorù scénáøù filmù
s podobnou tématikou, kde k rozkrytí kryptogramù
(šifrovaných sdìlení) staèí pøíkaz pøedstaveného
„kapitáne hoïte to do stroje!“. Popravdì je však tøeba
potvrdit, že moderní pováleèná kryptoanalýza (luštìní
šifer) se bez výpoèetní techniky neobešla. Ale tomu
„házení do stroje“ pøedcházela spousta trpìlivé, mnohdy
velmi úmorné, odbornì vysoce nároèné analytické práce,
nutné pro stanovení použitého jazyka a identifikace typu
použitého systému. Zákonitosti jazyka i použitého systé mu se u jednodušších klíèù do jisté míry odrážejí do
šifrového textu, èehož se dá pøi poèáteèních fázích
luštìní nìkdy využít. Úspìšnou práci kryptoanalytikù
(luštitelù) podmiòovala výborná znalost speciálních
odvìtví matematiky: teorie informace, statistiky, poètu
pravdìpodobnosti, teorie grup ap. a dobrá znalost jazykù
s velkou slovní zásobou a jejich speciálních vlastností.
Vìtšina státù, bývalou ÈSR nevyjímaje, mìla luštitel skou službu rozdìlenou do nìkolika složek, v ÈSR do
dvou: armádní u zpravodajské správy G Š a bezpeènostní
u ministerstva vnitra, každá z nich se zabývala svým
druhem šifrované korespondence: Armádní vojenskou a
diplomatickou, bezpeènostní agenturními šiframi a šifra mi rùzných amatérù. Ke škodì vìci samotné obì
uvádìné složky mezi sebou spolupracovaly jen velmi
sporadicky. Bezpeènost armádì prostì nedùvìøovala.
Ostatnì velmi podobná byla i situace v Tøetí øíši mezi
Abwehrem a Sicherheistdienstem èi Gestapem.
Pováleèná luštitelská služba navázala na úspìchy
plukovníka Rùžka, kryptologa evropské úrovnì.
Postupnì bylo v nìkolika kurzech vyškoleno nìkolik
desítek luštitelù v padesátých letech ; v armádì po celou
dobu existence luštilo šifry kolem tøiceti lidí, doplòo vaných ještì matematiky, absolventy matematickofyzikální fakulty UK. V šedesátých letech luštili americký
šifrovací stroj Hagelin M209, jednu z prvních variant,
pozdìji i varianty komplikované, používané nìkterými
státy ještì v zaèátku osmdesátých let. Bìžnì se pøi
cvièeních americké armády v NSR luštily šifrovací tabulky Slidex; varianta Enigmy, používaná spolkovou
ostrahou hranic, a dále øada diplomatických šifer a
jiných.
Šifrový materiál byl získáván témìø výhradnì radiood poslechem vojenské i diplomatické korespondence
v pásmech KV i VKV, telegrafie, radiodálnopisu i fonického provozu. To nebylo jednoduchou záležitostí,
protože sledovaný protivník (okupaèní armády
v Nìmecku a jinde) mìl radiové sítì uspoøádány zpù sobem, ztìžujícím odposlech. Umístìní odposlechových
útvarù muselo být peèlivì vybíráno, vybaveno úèinnými
anténními systémy typu log per èi Nadìjenko aj.
Minimum šifrového materiálu bylo získáváno agenturní
cestou. Odposlech protivníkových sítí vykonávaly radio prùzkumné útvary, tvoøené dílem profesionálními radisty
a radistkami a dílem vyškolenými radisty - vojáky základní služby. Dlouhá øada radioprùzkumníkù se po
opuštìní armády stala radioamatéry. Na prvním místì je
tøeba uvést Jindru OK1AGA, nedávno zesnulého
rychlotelegrafistu svìtové úrovnì, Mílu OK1FMT èi
Vaška OK1DAA, a seznam by mohl pokraèovat. Práce
radioprùzkumníkù byla velmi nároèná, pøihodily se i pøí pady konèící na psychiatrii, protože depeše se odchytá -
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valy za velmi špatných pøíjmových podmínek za silného
rušení a èasto na úrovni šumu. Na pøesnosti zápisu
šifrové korespondence záviselo úspìšné luštìní.

K vlastní kryptoanalýze
Šifrové systémy bylo možno rozdìlit zhruba do tøí skupin:
transpozièní šifry (spoèívající v pøeskupování znakù), sub stituèní systémy (nahrazují znaky jinými znaky èi skupina mi znakù, písmen nebo èíslic) - sem bylo možno zahrnout
i šifrovací tabulky - a šifrovací stroje.
Každý jazyk má charakteristické statistické vlastnosti,
usnadòující luštìní. Pøednì je to statisticky výraznì
nerovnomìrné rozložení výskytu jednotlivých písmen
v bìžném otevøeném textu, støídání souhlásek a
samohlásek, charakteristické vazby dvojic (bigramù } a
trojic (trigramù} písmen.
Tak na pøíklad statistické rozložení výskytu jed notlivých písmen v èeském jazyce je následující:
E 10%, A 8,6%, O 8%, I 7,5%, N 6,8%, S 6,3%,
T 5,1%, R 4,9%, L 4,2% atd.
Obdobnou tabulku lze vytvoøit z výskytu bigramù a tri gramù. Všechny evropské jazyky mají rozložení obdob né, což však neplatí u orientálních jazykù. Jak již bylo
øeèeno, odrážejí se statistické vlastnosti jazyka do jisté
míry i do nìkterých jednodušších šifer.
První operací po shromáždìní dostateèného množství
šifrovaného materiálu byla identifikace použitého systé mu a klíèe (jazyk byl vìtšinou znám). Pøi této èinnosti
nalézala uplatnìní øada statistických metod. Pokud
rozložení výskytu písmen odpovídalo otevøené øeèi, jed nalo se o nìkterý transpozièní systém (bude popsán
dále). Leccos o použitém systému naznaèilo opakování
identických dvojic trojic èi ètveøic znakù. Za pøedpokladu,
že šlo o systém spoèívající na pøipoèítávání nìjakého
hesla, byl s výhodou použit test shody pro nalezení
depeší, šifrovaných stejným heslem. Pravdìpodobnost
výskytu shodných znakù u dvojice takových depeší,
nadepsaných nad sebou je 5,8 %, stejnì jako u dvojice
otevøených textù. U dvojice depeší, šifrovaných rozdílným
heslem, je výskyt shod maximálnì 3,85 %. Nutno dodat,
že zkoumané texty musí obsahovat nejménì 400 znakù.
Pro rozhodování, zda depeše byly zašifrovány stejným
klíèem (ne heslem) se použil test jednoabecednosti (jeho
popis výraznì pøekraèuje rozsah tohoto pojednání). Další
z testù - test periodiènosti - se používal pøi podezøení na
systém, spoèívající na periodické substituci, napø. i
u šifrovacích strojù.

neštìstí uživatele èasto porušována. Luštìní tøí depeší
(v krajním pøípadì postaèovaly i dvì), zašifrovaných stejným heslem a stejné délky, je úplnì stejné, jako øešení
køížovkáøské lištovky: depeše se napíšou pod sebe,
rozstøíhají se na proužky a ze dvojic se skládá pøesou váním otevøený text.
Nìkdo mùže namítnout, že pøi použití výpoèetní tech niky nemohlo být srovnání písmen šifrtextu do
otevøeného textu žádným problémem. Ano, všechny
kombinace bylo možno prozkoušet, ale uvìdomme si, že
poèítaè vytvoøil 65! kombinací (symbol N! - faktoriál pøedstavuje èíslo, které vznikne vzájemným vyná sobením èíslic 1 až 65 - lx2x3x4x…xN). Poèet kombinací, vzniklých v našem pøípadì, by pøedstavoval
osmdesátimístné èíslo!
Za urèitých podmínek, napøíklad pøi znalosti delšího
pøedpokládaného slova, lze zkoušením rùzných rozmìrù
tabulky luštit i jednotlivé depeše, šifrované jednoduchou
transpozicí. Dvojitá transpozice byla v kombinaci s jed notkovým pøipoèítáváním periodického hesla hojnì
používána ještì za druhé svìtové války pro spojení ès.
paravýsadkù z Anglie na území protektorátu a byla pro
nedodržování pravidel používání úspìšnì luštìna. Jako
hesla se používaly vìty ze smluvené knihy.
Dalším, zhruba stejnì starým transpozièním klíèem, je
tzv. Fleisnerova møížka. Používala pro šifrování pomùcky
vzniklé vystøíháním nìkterých políèek ze ètvercové
møížky, tøeba 8x8. Møížka se položila na podložku,
v první poloze se zleva doprava do volných políèek píše
text k zašifrování, po vyplnìní posledního políèka se
møížka pootoèí o 90°, pokraèuje se ve vypisování opìt
volných políèek, postup se ještì dvakrát opakuje.
Nestaèil-li poèet volných políèek, postup se opakuje.
Luštìní bylo stejné jako u transpozice.

Transpozièní systémy
Spoèívají v pøemísování jednotlivých znakù èi písmen
pøesnì podle smluveného systému. Nejznámìjší a
nejpoužívanìjší byla jednoduchá èi dvojitá transpozice,
klíè ze 17. století, který se v rùzné kombinaci používal
donedávna. Korespondující strany si smluvily pís menkové nebo èíselné heslo o délce 10-20 znakù, èasto
pomocí smluvené knihy. Písmenkové se oèíslovalo
podle poøadí písmen v abecedì. Otevøený text se napsal
do tabulky pod toto heslo zleva doprava. Šifrový text se
vytvoøil vypsáním jednotlivých sloupkù v poøadí podle
èísel hesla.
Dešifrování probíhá obráceným postupem.
Opakováním popsaného postupu s jiným heslem se
dostala dvojitá transpozice. Oba systémy pøedstavovaly
šifrovací systém s vysokým stupnìm bezpeènosti, ale
pouze za pøísného dodržování zásady, že ani dvì depeše
se nesmí šifrovat stejným heslem ; tato zásada byla pro

Pøíklad transpozièního systému

Pokraèování pøíštì.
<3416> ü

"Co jsou ta èísla?"
Vážení ètenáøi, ve snaze o stálé zkvalitòování
obsahu vašeho èasopisu jsme se rozhodli
zavést hodnotící systém pro jednotlivé èlánky.
K tomuto úèelu je na konci každého pøíspìvku
jednoznaèné identifikaèní èíslo, jež bude sys tém využívat. Podrobné informace pøineseme
v dalším èísle.
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Provoz
Skvízové klíèování
Chuck Adams, K7QO, podle [1] pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Protože sedím v pohodlí domova u svého poèítaèe a nemám ani ponìtí, jak daleko jste se kdo z vás
ve své kariéøe telegrafního operátora dostali, bude asi nejlepší, zaèneme-li od naprostých zaèátkù.
Budete-li vysílat nìjaký text Morseovou abecedou rychlostí vìtší než cca 20-30 slov (tedy cca 100150 znakù) za minutu, budete buïto velmi brzo unaveni nebo dokonce vyèerpáni, nebo budete pro
takový režim již potøebovat ke klíèování nìjaký jiný nástroj, než obyèejný klasický telegrafní klíè.
Mùžete namítnout, že existují operátoøi, kteøí s takovým vybavením pracují celý den a celou noc a
unaveni nejsou. Vím o tom. Ale já mezi takové bytosti nepatøím. Jsem v zásadì líný èlovìk a potøe buji používat pomùcky, které mi takovou èinnost usnadní. Pøirovnal bych to ke hloubení pøíkopu lžící
nebo lopatou - lopatì dám samozøejmì vždycky pøednost. Výkonný bagr by byl krásný, ale o poznání
dražší (neberu-li v úvahu cenu èasu, který strávím déle trvající prací s lopatou).
Ke klíèování se používaly samozøejmì „ovladaèe“ nìko lika generací, od mechanicky jednoduchého klasického
ruèního telegrafního klíèe, pøes poloautomatické
mechanické klíèe, umožòující „vyrábìt“ více èi ménì
dobøe definovanou øadu nìkolika teèek, s pákou, která se
vychyluje do stran, pøes jednopákové ovladaèe, pøipo jené už k elektronickému klíèi, kde parametry vysílaných
znaèek jsou urèovány nastavením elektronických obvodù
a vlastní ovladaè - pastièka - slouží pouze ke spouštìní
generátorù teèek nebo èárek.
Dnes ale jednoznaènì vítìzí skvízové (nìkdy se také
øíká jambické) klíèování, kdy se pro ruèní ovládání elek tronického klíèe používá více èi ménì složitì mechanicky
uspoøádané kontaktní zaøízení, o kterém se nìkdy
vznešenì mluví jako o ovladaèi, bìžnì je ale známé pod
názvem pastièka. Taková pastièka má dvì rovnobìžné
ovládací „páky“, pøièemž jedna z nich se ovládá palcem
a slouží k vysílání teèek, druhá se ovládá ukazováèkem a
pøi jejím stisku dává klíè èárky. A celý další text se bude
týkat právì skvízového (jambického) klíèování. Pevnì
doufám, že se mnou budete souhlasit - a už nyní nebo
pozdìji - že se jedná o nejlepší zpùsob klíèování,
využívající ruèní ovládání elektronického klíèe.

Z jaké pozice startujete?
Pojïme si nejprve ujasnit, kdo (s jakými zkušenostmi) se
má na co zamìøit.
Zájemce o zvládnutí klíèování je možno rozdìlit
zásadnì na dvì skupiny: ty, kteøí již nìjaké zkušenosti
s klíèováním (vysíláním) mají, a ty, kteøí zaèínají zcela od
základù.
Naprostým zaèáteèníkùm si dovoluji poskytnout mé
osobní doporuèení: zaènìte rovnou s tréninkem skví zového klíèování dvoupádlovou pastièkou pøipojenou
k automatickému klíèi.
Pro ty starší a zkušenìjší z vás, kteøí zaèínali s kla sickým telegrafním klíèem a pøešli na poloautomatický
klíè (bug, který mechanicky vytváøí øadu nìkolika teèek
pøi pøidržení páky klíèe na jednu stranu) vznikne problém
jiného druhu - vezmu si tedy tuto skupinku na chvilku
„stranou“: Ti, kteøí používali poloautomatický mechanický klíè (bug, nìkdy se mu u nás øíká také vibroplex podle firmy, která tyto ovladaèe vyrábìla) vìdí, že
vychýlení páky tohoto klíèe na stranu tak, aby zakmitá vala a vysílala øadu nìkolika teèek, vyžaduje urèitou sílu.
Pro pøechod na skvízové klíèování a dvoupádlovou
pastièku se budete muset zbavit návyku ovládat pastièku
zbyteènì velkou silou - budete muset být jemní. Kroky
popsané v dalším textu vás povedou, uvedená
doporuèení nepodceòujte a neignorujte je.
A nyní ještì k tìm z vás, kteøí již dvoupádlovou
pastièku používali, ale zùstali u návykù obvyklých pro
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ovládání bugu, které jsou pro dvoupádlovou pastièku
nevhodné. V této skupinì jsou nejèastìji samouci,
kterým neradil nebo nepomáhal nikdo zkušenìjší.
Bìhem let sledování jiných operátorù na rùzných
amatérských setkáních, soutìžích, polních dnech apod.
pøi práci s dvoupádlovou pastièkou musím pøiznat, že
jsem èasto znechucen. Vidím, jak do pák pastièky „plá cají“, jako kdyby se jednalo o vysílání s bugem, a pøitom
k ovládání správnì nastavené pastièky staèí jen dotek.
Pohybuje-li se pastièka bìhem vašeho dávání po stole,
je to už pøíznakem toho, že používáte pøíliš mnoho síly.
Zkuste si jednoduchý test: po chvíli vysílání vaším zpù sobem a soustøedìní na vlastní vysílání se podívejte na
pastièku: Pokud ji ovládáte jednou rukou a druhou jste si
ji mezitím zaèali pøidržovat na ploše stolu na místì, pak
je to opìt špatnì. Pøi používání pøimìøené síly by se
pastièka nemìla po stole vùbec pohybovat. Hmotnost
typické pastièky mùže být tøeba až cca 2 kg. Ponechejte
ji volnou, není nutné ji ještì nìjak dál na ploše stolu
fixovat.
Pojïme se tedy vìnovat postupu (mimochodem patentovanému K7QO), který vás povede k tomu, abyste
se stali guru telegrafního svìta.
Tak tedy zaènìme. Pro nácvik skvízového klíèování
budete potøebovat
- dvoupádlovou (skvízovou) pastièku,
- automatický klíè,
- propojovací kabely a
- oblastní telefonní seznam (obsahující „bílé“ stránky).

Pastièka
Po pastièce se mùžete poohlédnout v nabídce na rùzných
burzách nebo setkáních nebo v inzerátech. Mnì se tøeba
podaøilo získat zlevnìné pastièky Brown Brothers a
Bencher za ménì než 50 dolarù poslední den nìjakého
setkání. Pastièky nevypadaly pøíliš krásnì, ale s vyna ložením trochy úsilí, odstraòovaèe starých nátìrù a barvy
byly nakonec jako nové a pracovaly jako housle. Hledání
v nabídce použitých pøístrojù je jako poohlížení se po
ojetém autu. Rùzní majitelé mají rùzné pøedstavy o
prodejní cenì a požadavky se pohybují v širokém
rozsahu. Pokuste se pøedem zjistit originální cenu a
uvažujte podle toho. Pokusil bych se vám pomoci, ale pøi
takových akcích nemohu být s vámi.
Mùžete se samozøejmì podívat po poslední nabídce
nových produktù. Mám urèitý osobní názor na to, které
pastièce bych dal pøednost, ale nepovažuji za úèelné jej
nìjak zveøejòovat - názory a požadavky se mohou èasem
mìnit a jsou závislé tøeba i na zpùsobu používání
(závody, bìžná povídací spojení apod.). Používání
pastièky je v mnohém podobné používání plnicího pera.

Rùzná pera mají rùzné charakteristiky a pøinášejí uživateli
rùzný pocit. Totéž se týká pastièek, takže neoèekávejte, že
se jednotlivé produkty budou od sebe zásadnì lišit.
Výbìr je èistì záležitostí osobních pocitù a zkušeností a
mùže se stát, že pozdìji budete cítit potøebu investovat
do nákupu jiné pastièky (nebo jiných pastièek), abyste
našli takovou, která vám bude vyhovovat co nejlépe.
Nebo se staòte sbìratelem. Osobnì jsem dospìl
k názoru, že mínìní ostatních lidí nepovažuji za podstat ná s výjimkou pøípadù, kdy vím, že dotyèná osoba má
s touto souèástí výbavy více zkušeností, než mám já.
(pozn. pøekl.: text vìnovaný skvízovým pastièkám viz [2]).
Dobøe, pastièku jste si tedy poøídili nebo jste ji mìli
už døív. Nejprve si ji pozornì prohlédnìte a promyslete
si, jak funguje. Rùzné typy pastièek mohou mít odlišný
fyzický vzhled, ale základní principy týkající se jejich
funkce se vztahují na všechny. Páky skvízové pastièky
umožòují dva nezávislé pohyby a mají dva spínací kon takty, které budu v dalším textu nazývat levým a pravým.
Povšimnìme si nejprve nastavení mezer kontaktù.
Zkuste rùzné nastavení a zkontrolujte, jsou-li kontakty
èisté a zda se páky pohybují plynule. Jste-li mechanicky
zruèný a pracujete-li s pastièkou starší, která vyžaduje
pro dokonalou funkci k seøízení trochu víc úsilí, rozeberte
ji úplnì a po vyèištìní ji znovu sestavte. Pøi demontáži si
dìlejte poznámky a jednotlivé souèástky ukládejte do
nìjaké krabièky - náhradní díly za ztracené nebo
poškozené ztìží seženete. Pøi používání chemikálií se
øiïte obecnými zásadami a doporuèeními. Tuto èinnost
si rozvrhnìte tak, abyste ji mohli udìlat „na jeden zátah“,
abyste nezapomnìli postup a nemìli problémy s opìtov nou kompletací. Dìti pøitom držte radìji stranou, pokud
se ovšem nechcete pochlubit, jaký jste kouzelník nebo
pokud jim nechcete ukázat nìkteré mechanické práce.
Na kontakty nepoužívejte žádný pilník, ani pilníèek na
nehty, brusný papír nebo jiný abrasivní prostøedek. Pro
obèasné oèištìní kontaktù používám list obyèejného
bankovního papíru, který protáhnu mezi kontakty. Oxidy
síry a další látky obsažené ve vzduchu zpùsobují
zneèištìní kontaktù a následné problémy pøi používání.
Kontakty bývají buï støíbrné nebo pozlacené a nemusíte
odstraòovat jejich materiál. Pokud uvádíte do chodu již
používanou pastièku, budete mít snad štìstí a její kon takty snad nebudou poškozeny døívìjším majitelem.
Dobøe, nyní tedy máme funkèní pastièku a mùžeme ji
pøipojit ke klíèi. Pro jednoduchost a vzhledem k mé praxi
budu pøedpokládat, že jste praváci. Leváci si mohou
všechny výroky odpovídajícím zpùsobem prohodit ;
mùžete také chtít ponechat vše beze zmìn napø. pøi práci
se stanicí, obsluhovanou standardnì pravákem - pak na
nìjaké speciální nastavení zapomeòte.
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Provoz
Já osobnì klíèuji i zapisuji stejnou rukou, ale jiní
operátoøi umìjí klíèovat jednou rukou a psát druhou.
Mohu být tøeba raketovým výzkumníkem, ale souèasnì
vysílat a psát neumím; nikdy jsem to ani nepotøeboval.
Celou moji mozkovou kapacitu zabere soustøedìní na to,
abych vysílal bez chyb a nebudu zkoušet ještì souèasnì
psát, žvýkat žvýkaèku aj.

okamžiku najde nìkolik lidí, kteøí vás budou pøesvìdèo vat, že si máte nastavit mezeru kontaktu širší. Nepovažuji
to za vhodné - pokud bude nastavení pastièky stabilní a
vysílání se pøeruší po uvolnìní tlaku na páku, je vše
v poøádku.
No a pak je možné ještì nastavit odpor pružiny nebo
pružin nebo magnetù. Nastavte je na minimální tah,
kterého mùžete dosáhnout, aby pøitom kontakty zùstaly
ještì otevøené.
Slíbil jsem vám argumenty pro vhodnost nastavení co
nejužší mezery kontaktù a lehkou odezvu. Je zøejmé, že
pøi co nejkratší výchylce je pro pohyb páky potøebná
kratší doba. Rovnìž pøi nastavení malé protisíly bude
pohyb rychlejší. Potøebujeme rychlost a budeme pos tupovat tak, abychom k jejímu dosažení využili fyzikální
zákony.

Zaèínáme s tréninkem

K propojení pastièky a vlastního klíèe budete dále
potøebovat vhodný kabel. Mìl by být stínìný a obsahovat
dva samostatné vodièe a stínící opletení. Jeho délka by
mìla odpovídat pøedpokládané poloze pastièky
a umístìní klíèe. Zapojení kabelu mùže vyplývat tøeba
z údajù z manuálu ke klíèi, pro klíèe AEA používám
následující: levý kontakt je pøiveden na støední vývod nf
stereo konektoru (jacku), pravý kontakt na prostøední
prstenec a stínìní je pøipojeno k zemnímu vývodu
pastièky a k zemnímu vývodu konektorové zástrèky. Se
stejným zapojením jsem se setkal u všech klíèù, které
jsem bìhem let používal. Pokud má ovšem váš klíè zapo jení konektoru jiné, musíte si nìjak poradit - zkuste
nejprve prostì prohodit vodièe od levého a pravého kon taktu. Znovu opakuji, že kabel by mìl být stínìný, abyste
pozdìji, až pøipojíte celou sestavu k transceiveru, nemìli
problémy s pronikáním vf napìtí do klíèe a s pøípadnou
špatnou funkcí, „šifrováním“ klíèe apod. (pozn. pøekl.:
návody na stavbu elektronického klíèe vybaveného
pamìmi viz tøeba [3, 4]).
Dobøe; zapnìte nyní napájení klíèe a zjistìte, zda klíè
vysílá pøi stisknutí levé páky sérii teèek, pøi stisknutí
pravé páky èárky. Pokud je tomu tak, je to dùvod ke gratulaci - udìlali jste další krok na své cestì k úspìšnému
dobrodružství. Pøiøazení teèek levé páce a èárek pravé se
udržuje z historie, podle elektromechanického bugu,
který byl konstruován tak, že teèky dával levou pákou.
Spousta lidí má nastavenu pastièku, resp. klíè opaènì a
naprosto jim to vyhovuje. Musíte pouze poèítat s tím, že
pro pohodové vysílání budete muset v takovém pøípadì
pøepnout klíè do opaèného režimu.
V poøádku, pøejdìme nyní k základnímu nastavení
pastièky.
Nejprve se pøesvìdèete, že všechny nastavovací prvky
jsou dobøe pøístupné a schopné nastavení. Zapnìte klíè a
bez stisku levé páky zmenšujte mezeru levého kontaktu,
až dojde ke spojení a klíè zaène dávat spojitou øadu
teèek. Pak šroubem nastavení vzdálenosti kontaktu
pootoète zpìt, až se vysílání série teèek pøeruší - bude to
pøedstavovat pootoèení šroubem tak o cca 20 stupòù.
Mezeru ale nenastavujte pøíliš velkou, jak si øekneme za
chvíli. Jako urèité mìøítko šíøky mezery mùže sloužit list
kanceláøského papíru, který lze takto nastavenou mezerou levého kontaktu protáhnout s malým tøením.
Dále udìlejte stejnou proceduru na pravém kontaktu
urèeném pro vysílání èárek. Myslím, že se v takovém
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Se správnì nastavenou pastièkou mùžeme zaèít
s nácvikem klíèování. Posaïte se za stùl, kde budete pra covat a položte si celou paži od lokte až k zápìstí na stùl
tak, aby vaše pozice byla co nejpohodlnìjší. Nìkdo mùže
mít ruku položenu více rovnobìžnì s hranou stolu, jiný
tøeba pod nìjakým malým úhlem. Poloha ruky by nemìla
být køeèovitá - pozdìji bìhem vaší telegrafní kariéry
budete chtít pracovat tøeba i hodiny.
Teï natáhnìte váš ukazováèek tak, aby vedl pøímo
v prodloužení smìru natažené paže. V této orientaci by
mìla proti vaší ruce ležet pastièka tak, aby hmatníky
smìøovaly k vaší ruce. Natáhnìte ještì trochu palec a
dotknìte se jím lehce hmatníku levé páky. Palec by mìl
být volný a mùžete cítit potøebu ho lehce ohnout. To už
záleží na vás. Ukazováèek by se mìl právì dotýkat
druhého hmatníku - já mívám prsty trochu ohnuty a
používám jen špièky prstù. Moje zápìstí je pootoèeno
trochu doleva a zápìstí i paže spoèívají na stole.
Takže váš palec i ukazovák se dotýkají každý svého
hmatníku, vaše pozice je pohodlná a zatím nejsou
vysílány žádné teèky ani èárky. Skvìlé. A teï malá
provìrka: chtìl bych, abyste v této pohodlné pozici
vydrželi pìt minut. Neuvolòujte vaše prsty z hmatníkù
pák a netlaète jimi nikam. Ani slovo ani žádný zvuk po
dobu pìti minut. Pøemýšlejte o tom, èemu se právì
vìnujete a snažte se pøípadnì objevit cokoli, co narušu je váš dobrý pocit pohody. Upravte vaši pozici, polohu
ruky apod., dokud se nebudete cítit zcela komfortnì.
Nevyžaduji po vás skuteèných pìt minut, ale jedná se o
to, abyste získali dostateèný názor. Nebudete-li to
schopni vydržet pìti minut, jak byste to pøežili delší
dobu, bìhem které si budete ještì navíc s nìkým
telegraficky povídat ?
OK, udìlejme si pøestávku a pak se opìt vrame tam,
kde jsme pøestali. Posaïte se a pøipravte se k vysílání.
Pøedpokládám, že znáte tvar všech znakù a èíslic - pokud
ne, pak se zatím soustøeïte jen na ty, které znáte dobøe.
Máte-li k vašemu klíèi manuál, pøesvìdèete se, že klíè je
bude pracovat v režimu módu B. Rychlost klíèování nas tavte na 15 slov za minutu - ne ménì. Pøi stisknuté levé
páce slyšíte øadu teèek po celou dobu, kdy je páka
stisknuta, pøi stisku pravé páky slyšíte obdobnì øadu
èárek. A teï docházíme ke krásnému rysu skvízového
klíèování: podržte souèasnì stisknuté obì páky - to
vyžaduje pohyb obou prstù pøipomínající stisknutí
prádelního kolíèku. Klíè zaène vysílat støídající se teèky a
èárky. Pøi obou stisknutých pákách pak uvolnìte tlak na
jednu z nich, ale prst nesnímejte z hmatníku! Pamatujte
si motto: prsty se stále dotýkají hmatníkù! Klíè bude

vysílat zase jen teèky (nebo èárky). Pøesuòte nyní tlak na
prst, který jste pøedtím uvolnili a pozorujte, jak se mìní
vysílaný signál. Opìt vystøídejte tlak prstù - ty se pøitom
ale stále dotýkají hmatníkù - a pokraèujte ve vysílání
spojité øady teèek nebo èárek. Pokraèujte, dokud vám
tento proces nebude samozøejmý. Dobøe.

Nacvièujeme jednotlivé znaky
Pamatujete se ještì, jak jste se v dìtství uèili psát ? Co po
vás chtìli rodièe, uèitel nebo nìkdo jiný, kdo vás mìl na
starosti? Dostali jste papír, tužku a obrázek abecedy.
Zaèali jste s písmenem A - ani už nevím, zda s malým
nebo velkým. Pak jste vyplnili jeden nebo nìkolik øádkù
písmenem A, pak B atd. Dobøe, vrame se znovu do dìt ských let a budeme postupovat stejnì.
Nejprve tedy znak A. Ten je tvoøen kombinací zvukù
ty-tá. Pro zápis oznaèení pohybu prstù zaveïme násle dující zpùsob: Malé „r“ bude znamenat stisk pravé páky
po dobu pouze jednoho prvku, tedy èárky. Velké „ R“
bude znamenat stisk pravé páky po dobu nejménì dvou
nebo více prvkù. Obdobnì budeme oznaèovat „ l“ a „L“.
Znak A tedy znázorníme kombinací „lr“, kdy prodleva mezi stiskem levé a pravé páky je malá - nebo spíše
skoro žádná. Zkuste to: musíte jemnì stisknout levou
páku a ihned poté s jemným tlakem páku pravou ; pøitom
ani váš palec, ani ukazováèek by nemìly pokud možno
nikdy ztratit dotek s odpovídajícími hmatníky.
Zkontrolujte také, zda nevysíláte znaky ET - je dùležité
neprodlužovat mezeru mezi teèkou a èárkou na víc než
dobu trvání jedné teèky. Krásná vìc na tomto klíèování je
to, že klíè vždy vloží alespoò jednu nejkratší povolenou
mezeru a vy musíte reagovat dostateènì rychle na násle dující prvek tak, aby nebyl vysílán s nadbyteènì dlouhým
odstupem.
Dobøe, jsme jako nìkde v mateøské školce. Je vhodná
doba zkusit vysílat øadu znakù A. Pøipravte si hodiny
nebo hodinky se sekundovou ruèièkou a vyšlete znak A
jednou za dvì sekundy. Ani trochu rychleji. A vysílejte
øadu takových znakù A po dobu 15 až 20 sekund, každý
znak jednou za dvì sekundy. Opakujte toto cvièení tak
dlouho, dokud nebudete schopni zvládnout vysílání celé
série v pohodì a bez jediné chyby. Teï si urèitì
vzpomínáte, jak jste si pøi cvièení psaní stìžovali „ … ,
vždy to je tak snadné a tak otravné, nemohl bych už dìlat
nìco zajímavìjšího?“ Ne, dodìlejte si váš domácí úkol a
neutíkejte od nìho, dokud nebudete hotovi.

Nastal èas øíci si nìco dalšího. Všimli jste si, že neu volníte-li levou páku dostateènì rychle, „podaøí se“ vám
vysílat znak R? To je zpùsobeno vnitøní pamìtí klíèe a
souèasnì to ilustruje režim v tzv. módu B. Pokud
pøidržíte levou páku stisknutou až do poloviny trvání
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Provoz
teèky, klíè si automaticky zaznamená tento fakt do své
pamìti a po ukonèení èárky vyšle ještì tuto teèku, i když
jste již pøedtím levou páku uvolnili. Vysílání znaku R a
nìkterých dalších je tak ponìkud jednodušší, jak uvidíme
ještì dále. Klíè se chová podobnì samozøejmì i pøi
opaèných kombinacích.
Pokraèujme s dalšími znaky. Pøejdìme nyní k pís menu B. Pohyb prstù bude nyní znázornìn kombinací
„rL“, kdy budeme levou páku pøidržovat déle, abychom
vytvoøili sérii teèek. Nevím o žádné metodì, jak dosáhnout správné skladby znaèky, rozhodnì se ale nepokoušejte ty teèky poèítat - to by bylo zásadnì špatnì.
Musíte si prostì zafixovat znìní a rytmus znaku B a
vysílat ho tak, aby znìl shodnì. Jakmile zaènete poèítat
teèky, je konec - nikdy byste se nedostali k vyšším
rychlostem. Takového špatného návyku se musíte zbavit
co nejdøíve a snažte se o to tak intenzívnì a tak dlouho,
jak bude tøeba. Správný rytmus dotyèných znakù si zafixujte tøeba poslechem cvièných textù s tìmito znaky.
S písmenem B opakujte stejná cvièení, jaká jste dìlali
se znakem A. Vysílejte znak B každí dvì sekundy po dobu
15 sekund a opakujte takovou øadu tak dlouho, dokud
nezvládnete vysílat perfektní sekvenci bez jediné chyby.
Pak pøejdìte na interval 30 sekund a cviète opìt až do
dokonalosti.
Dále k písmenu C. Znak C je krásnì ilustruje výhody
skvízového klíèování. Pozorujte nìkoho, kdo používá
poloautomatický mechanický klíè - musí pohybovat prsty
tak, aby vznikla kombinace „ rlrl“. Když to zkusíte, vidíte,
o jakou ztrátu èasu a energie se jedná - k vyslání jedno ho znaku musíte udìlat ètyøi pohyby. Se skvízovou
pastièkou zkuste nyní kombinaci „ RL“. Stisknìte pravou
páku, pøidržte ji a stisknìte ihned páku levou. Pravou
páku držte, dokud není z poloviny ukonèena první teèka
a pak uvolnìte i levou páku nìkde uprostøed druhé èárky.
Cviète si to až do dokonalého a samozøejmého zvládnutí
této kombinace.
Dobøe, k vytvoøení znaku C potøebujeme jen dva
pohyby místo ètyø. V tom spoèívá krása skvízového
klíèování a také malá pomoc módu B. Mód A skvízového
klíèování funguje stejnì, vyžaduje ale v nìkterých situ acích delší èasování a mnì se pøíliš nezamlouvá.
Podstatné je to, že mùžeme vytvoøit všechny znaky
kromì X a P jen pomocí dvou pohybù. To je opravdu
cenné. (pozn. pøekl.: V našich pramenech je zavedeno
používání pojmù reálné klíèování, odpovídající módu A,
a doplòkové klíèování, mód B ; názory na výhodnost toho
èi onoho módu se liší - viz napø. [5]).
Procviète si nyní vysílání znaku C, vysílaného
pravidelnì po dvou sekundách opìt tak dlouho, dokud
nebudete schopni vysílat sérii bez jediné chyby po dobu
30 sekund nebo i déle. Cvièení a praxe pøináší dokon alost. Zjistil jsem, že lidé, kteøí jsou výkonnými hudeb níky, jsou i nejlepšími studenty. Víte proè ? V životì se
nauèili už velmi brzo, že soustøedìní na urèitou vìc a
trpìlivost umožní dosáhnout témìø èehokoli. Nemyslím
si, že to je záležitostí hudby, ale spíše schopnost a ocho ta k soustøedìní na nìco, což jim pak umožòuje být lep šími v mnoha vìcech.

Malá odboèka pro motivaci
Dále následuje tabulka kombinací pohybu prstù pro
každý znak, používající patentovanou metodu K7QO ™
pro mód B.
Takže zkoušejte jednotlivé znaky a cviète si kombi nace pohybu prstù, nakonec vždy vysílejte øadu znakù po
dobu alespoò 30 sekund, dokud se vám to nepoveden

Radioamatér 4/2003

bez chyby. Pak pøejdìte k dalšímu znaku. Je ale nejlepší
na tuto tabulku co nejrychleji zapomenout a soustøedit se
jen na zvuk a strukturu každého znaku.
A - lr
B - rL
C - RL
D - rL
E -l
F - Lr
teèky)
G - Rl
H-L
I -L
J - lR
K - Rl
L - Lr
M- R
N - rl
O-R
P - lRl
Q - Rl
R - Lr
S -L
T -r
U - Lr
V - Lr
X - rLr
Y - Rl
Z - RL

(pozn.: pøidržte L a uknìte r bìhem druhé

teèky nepoèítejte!
teèky nepoèítejte!
nepoèítejte, nepoèítejte za žádných okolností

nepoèítejte
v poøádku, znak vyžaduje tøi pohyby

další znak vyžadující tøi pohyby
v tomto pøípadì se oba stisky nepøekrývají

Vidíte, že toto schématické znázornìní není dokonalé.
Vyžaduje od vás, abyste znali tvar znaèek jednotlivých
znakù a dovedli si pøedstavit fyzický rytmus znaèek.
Mohl bych uvádìt rùzné diagramy a èasovací prùbìhy, to
by ale mohlo zkomplikovat proces uèení pro spoustu
telegrafních operátorù, kteøí si zaènou opticky pøedstavo vat nìco, co je jen èistým zvukem a nièím jiným. Tak to
nechávám radìji tak.
Zejména u znakù pro èíslice se nikdy nesnažte jed notlivé elementy poèítat. Pohyb prstù je vyjádøen kombi nacemi
1 - lR
2 - LR
3 - LR
4 - LR
5 - L
6 - rL
7 - RL
8 - RL
9 - RL
0 - R
Znaky pro èíslice jsou delší a pøi nastavené rychlosti
klíèování budou trvat déle než 2 sekundy. Netrapte se
tím, budu spokojen, když se nauèíte je vnímat jen podle
zvuku a nebudete poèítat jejich elementy. Poèítání teèek
nebo èárek je nejvìtší zátìží pro telegrafní operátory a
nejhorším zvykem, který se snadno osvojí, ale obtížnì
zapomíná. Vnímejte jen zvuk, zvuk, zvuk …
Jako cvièení pro studenty ponechávám znázornìní
interpunkèních znakù , . ? a / (lomítko). Pro oznaèení
chyby dávám III, tj. tøi znaky I. Nepoèítám a nikdy jsem
nepoèítal teèky, takže vysílám nìco, co vìtšina lidí
bezprostøednì rozpozná jako zkratku pro symbol chyby a
pak zaènu vysílat chybné slovo znovu.

Zkusme vyhodnotit efektivnost vysílání pomocí skví zové pastièky. Poèet pohybù pøi vysílání obyèejným
ruèním klíèem je
jeden . .pro znaky E a T,
dva . . .pro znaky A, I, N a M,
tøí . . . .pro znaky K, O, S, U, W, R, D a G,
ètyøi . . .pro znaky B, C, F, H, J, L, P, Q, V, X, Y a Z a
pìt . . .pro znaky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 0.
Pro vyslání znakù celé abecedy musíme udìlat tedy
132 pohybù klíèe. Není divu, že po odvysílání dlouhé
zprávy budete unaveni.
Jak to vypadá se starým poloautomatem, bugem ?
Tady je statistika trochu jiná: poèet stiskù je
jeden . .pro znaky E, I, S, H, 5 a T,
dva . . .pro znaky A, B, D, M, N, U, V, 4 a 6,
tøi . . . .pro znaky F, G, K, L, O, R, W, X, Z, 3 a 7,
ètyøi . . .pro znaky C, J, P, Q, Y, 2 a 8 a
pìt . . .pro znaky 9 a 0.
Pro odvysílání všech znakù celé abecedy musíme
udìlá 87 pohybù. Oproti 132 pohybùm klasického klíèe
to je nemalá úspora. Mechanismus klíèe umožòuje, aby
operátor vysílal rovnìž znaènì pøesnìji sérii teèek ; pøesnost rytmu a délek dlouhých elementù je ale stále závis lá na schopnostech operátora.
Vývoj pak šel k prvním elektronickým klíèùm. Nebudu
se vìnovat tìmto klíèùm pøíliš do hloubky. Mým prvním
klíèem tohoto typu byl Hallicrafters TO - žádná pamì
nebo vnitøní buffery, èistì dva holé elektronické klíèe
osazené elektronkami, které urèovaly èasování teèek a
èárek.
Vrame se zpátky k našemu poèetnímu cvièení, ale
tentokrát vyhodnome použití elektronického klíèe ovlá daného jednoduchou jednopákovou pastièkou. Tento
režim používá stále nìkolik lepších telegrafních operá torù, které znám; lze øíci, že se dost blíží práci s poloau tomatickým bugem a pøechod k dalšímu stupni
v ovládání elektronického klíèe mùže být mnohem
jednodušší a rychlejší. Naše statistika bude v tomto pøí padì vypadat následovnì:
jeden . .znaky E, H, I, M, O, S, T, O a 5,
dva . . . .znaky A, B, D, G, J, N, U, V, W, Z, 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8 a 9
tøi . . . . .znaky F, K, L, P, Q, R, X a Y.
Hola! To už pøedstavuje velkou úsporu. Vyhodnotímeli opìt poèet pohybù pro vysílání všech znakù abecedy,
dostaneme 69.
A nakonec pøejdìme ke skvízové pastièce a sofistiko vanìjší výbavì klíèe. Pøíliš pøitom nezáleží na tom, zda
používáte reálné (mód A) nebo doplòkové (mód B)
klíèování. Výsledná statistika je:
jeden . .E, H, I, M, O, S, T, 0 a 5,
dva . . . .A, B, C, D, F, G, J, K, L, N, Q, R, U, V, W, Y, Z,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9,
tøi . . . . .P a X.
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Provoz
Pro znaky celé abecedy máme nyní 65 pohybù, tedy
úspora proti pøedchozímu pøípadu jen 10 %. Pøesto to je
i tak dost.
Podíváme-li se tedy na celková èísla, máme pro uve dené metody vysílání telegrafních znakù hodnoty 132,
87, 69 a 65. Skvízovým klíèováním mùžeme ušetøit pøes
50 % práce oproti klasickému telegrafnímu klíèi. To stojí
urèitì za zvážení.

Blížíme se k závìru výcviku
Dobøe, vrame se nyní opìt k praktickému nácviku. Teï
už zbývá vše ostatní zcela na vás. Pro tuto chvíli jsem
chtìl, abyste si pøipravili telefonní seznam. Proè ?
Potøebuji, abyste ho otevøeli na libovolné stránce (bílé,
nikoli žluté) a abyste zaèali vysílat jméno, adresu a tele fonní èíslo, pak pøešli na další øádek a pokraèovali opìt

stejnì dál a dál. Pokud udìláte chybu, musíte zaèít znovu
od zaèátku dané øádky. Vìnujte se tomuto cvièení po
dobu 15 minut a pak si udìlejte pauzu. Takto postupujte
vždy alespoò 30 minut dennì po dobu jednoho týdne.
Vím, že se jedná o tvrdý trénink, ale jakmile dojdete až do
stavu, kdy budete schopni vysílat i bìhem spánku,
budete pak už provždy schopni okamžitì bezchybnì
vysílat telegrafii na pásmech každodennì, aniž byste se
pøitom zapotili.
Po týdnu cvièení s telefonním seznamem tøeba pøe jdete na denní tisk. Prostì zaènìte kdekoli na stránce
v nìjakém náhodnì vybraném èlánku a jeïte. A pro
opravdu obtížný text pøejdìte na sportovní stránku a
vìnujte se tabulkám.
OK, èas pro uzavøení této etapy. Pokud jste se øídili
výše uvedenými radami, instrukcemi a pokud jste cvièili

svìdomitì, pak jste vybaveni na to, abyste mohli dennì
pracovat na pásmech. Samozøejmì sledujte a procvièujte i všechny fráze a procedury, které budete pøi
provozu potøebovat.

VK9LS byla znaèka Trevora VK7TS, který pracoval
z ostrova Lord Howe. QSL na jeho domácí znaèku.
Tragédií skonèila expedice June ZK1AYL (VK4SJ) a
jejího manžela Dougha ZK1SIM (VK4BP). Ten zemøel po
srážce jeho motocyklu s nákladním automobilem dva
dny pøed ukonèením expedice. Pracovali nejdøíve
z ostrova Aitutaki a pak z ostrova Raratonga.
Pokud jste pracovali 10. 5. s HV0PUL, pak to nebyl
pirát, ale toho dne pracovala tato stanice pøi pøíležitosti
Lateránského dne. QSL za tato spojení na IW0DJB.
Z relativnì vzácného ostrova Wake pracují v souèas né dobì Jake N6XIV a Chuck Brady N4BQW. Ten má
nahradit místního lékaøe. Pokud bude mít pøístup k elek trické síti, bude používat i koncový stupeò.
Novým QSL managerem AP2ARS je K2PF, a to i za
spojení, kdy byl operátorem S53R.
Pøi pøíležitosti 75. výroèí zahájení radioamatérského
vysílání v Kostarice mohli v kvìtnu místní radioamatéøi
používat prefix TE75. QSL pro všechny tyto stanice na
TI0RC.
V Iráku pracují ve službách OSN EA6KB, F5ORF,
ON4WW, IN6TT, PE1RMM, SM4TFE, S53R, S57CQ,
4L4FN a možná i jiní. Pracují na potravinových pro gramech, budování telekomunikací a v dalších humanitárních programech. Spojení s nimi jsou uznávána do
DXCC.

Na dny 18.-25. 7. se pøipravuje expedice nìkolika
amatérù z USA do Lesotha (7P8). Budou používat
smìrovky a nìkolik koncových stupòù, snad tedy bude
vìtší šance na spojení.
Z ostrova Austral (FO/A) pracoval Fabien F0/F8FCU.
I když ale používal 2el. yagi, jeho signály byly v Evropì
velice slabé.
Z Kambodži pracoval ES1FB pod svou døívìjší znaèkou XU7ACE. QSL na jeho domácí znaèku.
Zajímavá byla i expedice 7W4HI na ostrov Habbibas
(AF-094). Jedním z organizátorù byl i Ivan OM3CGN, na
kterého se také mají zasílat QSL.
Znaèka YB0AJR je Standy OK1JR. Ten pracuje na
našem zastupitelském úøadì v Jakartì. Zatím používá
jenom vertikální anténu pro 10-40 m. QSL na jeho otce
OK1JN.
Z38Z byla znaèka, pod kterou vysílali Lothar DJ7ZG a
Babs DL7AFS. Pracovali na 160-6 m. Makedonie není
sice nijak vzácná, ale leckomu z nás chybí QSL za nìk terá pásma. A jak jistì víte, Babs vybavuje 100 % QSL
pøes buro.
Obdobnì je to i s Albánií. Tam pracovala skupina
operátorù z Itálie pod znaèkami ZA3 /vlastní znaèka.
Z Laosu opìt vysílá E21EIC pod znaèkou XW1IC. QSL
na jeho domácí znaèku.
V èervenci se chystá na expedici do Pacifiku Ulli
DL2AH. Má pracovat jako 5W0AH a KH8 /DL2AH.
Pat a Nicole 9Q1A a 9Q1YL po dvaceti letech ukonèili
svojí èinnost v Demokratické Republice Kongo a vrátili
se do Francie.
Rovnìž tak konèí svoji èinnost v Tanzanii Ralph
5H3RK a vrací se zpìt do Austrálie. Není však èlenem
WIA a tak QSL opìt jenom direkt.
Brzy ukonèí i svoji èinnost Pavel OD5 /OK1MU.
Slibuje, že po návratu domù pošle všem OK stanicím
QSL pøes buro.
<3410> ü
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DX expedice
Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Snad nejvýznamnìjší expedicí za uplynulé období byla
již minule zmiòovaná italská expedice TX4PG na ostrov
Nuku Hiva (Marquesy). Po dobu jejich expedice však
byly velmi špatné podmínky šíøení do Pacifiku a tak se
spojení podaøilo jenom lépe vybaveným stanicím. QSL
na I2YSB.
Z Východního Timoru se opìt objevilo nìkolik stanic.
Snad nejlépe procházeli Thor 4W3DX (ex 4W6MM) a
Peter 4W3CW (G3WQU). Thor zmìnil domácí znaèku na
TF3MM, na kterou se také mají zasílat QSL za 4W3DX.
Používá rombickou anténu 115 m dlouhou ve výšce 50
m, smìrovanou na Evropu.
Jak asi víte z denního tisku, Východní Timor získal
v kvìtnu na základì referenda nezávislost a ITU mu
pøidìlila sadu prefixù 4WA-4WZ. Jeho nový název je
Timor Leste. Diskutuje se o tom, zda to bude nová zemì
do DXCC èi ne.
Z republiky Belau, ostrova Palau se ozýval JN3JBC
pod znaèkou T88KL a UA4WHX, Vladimir, pod znaèkou
T88VV. Oba požadují QSL na své domácí znaèky.
Vladimír se také objevil ze Saipanu jako KH0 /AC4LN a
z Federativní republiky Mikronézie jako V63MB.
Z Minami Torishima (Marcus) se ozývá JR8XXQ /JD1.
QSL na jeho domácí znaèku.
Z Fiji pracuje Nicola 3D2NC (AC6DD). QSL na jeho
domácí znaèku.
Z ostrova Tonga pracoval Guenter DL2AWG pod
znaèkou A35WG, pozdìji pak ze Západní Samoi jako
5W0GW. Ale za souèasných podmínek jsou jeho signá ly, stejnì jako signály 3D2NC, v Evropì velice slabé.
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Detekèní sonda
Technická úvaha o neobvyklých pracovních bodech transistoru
Ing. Milan Doubrava, OK2SDJ, doubravam@seznam.cz

V následujícím rozboru se zabývám vlivem a využitím parametrù polovodièových souèástek na vlast nosti jednoduchého pøístroje. Ètenáøe chci povzbudit k podobnému zpùsobu uvažování pøi konstruk térské práci ve složitìjších pøípadech, protože je pouèné, že výsledkem mùže být pøekvapivá
jednoduchost. Jako pøíklad jsem vybral detekèní sondu, kterou jsem vyvinul.
V radioamatérské praxi èasto potøebujeme znát úrovnì vysokofrekvenèního napìtí. Problémy obvyk le nemáme pøi napìtích øádu jednotek voltù a výše. Pro mìøení malých hodnot vf signálu jsou k dis pozici dokonalé a vìtšinou drahé pøístroje, ale ne každý z nás je spokojeným vlastníkem takového
pøístroje èi má možnost pracovat v laboratoøi. Pro vìtšinu testování signálù nízké úrovnì napø. ve
vysílaèi, která jsem potøeboval, nachází své uplatnìní detekèní sonda (název sonda používám kvùli
jednoduchosti, technicky pøesnìjší název pro celý pøístroj je detektor).
Pro neselektivní testování signálù jsem se pokusil vylepšit zapojení diodového detektoru s násled ným stejnosmìrným zesilovaèem. Název detektor znají starší ètenáøi pro diodu v historické krys talce, která je sestavená z kousku galenitu, což je støíbrolesklý krystalický minerál - sulfid olova,
kterého se dotýká støíbrný drátek ovladatelný miniaturní páèkou. Stejný název detektor se užívá pro
technické zapojení usmìròovaèe malých støídavých napìtí vysokého kmitoètu, používajícího
vakuové èi polovodièové diody, a také pro celý pøístroj - viz jiné obory. V následujícím textu nebudu
zcela pøesný v terminologii, pøedpokládám však, že mi budete rozumìt.
Využití vlastností tranzistoru v neobvyklém režimu se v koneèné verzi ukázalo jako velmi vhodné.
Základní citlivost, kterou lze s nejjednodušším zapojením dosáhnout, je nìkolik milivoltù na dílek.
To by na úvod staèilo.
Nejprve se budeme zabývat konkrétním zapojením detek toru.
Pøedem musím nìco øíci k velikosti napájecího napìtí,
kterého jste si zajisté všimli hned pøi prvém pohledu.
Pouhých 1,2 V není použito kvùli levnìjšímu zdroji, ale
zámìrnì, protože chci využít oblast kolektorových
charakteristik tranzistoru pøi nízkém napìtí mezi kolek torem a bází. Podíváme-li se do uèebnice polovodièové
techniky, zjistíme, že u tranzistoru v zapojení se spoleè nou bází teèe kolektorový proud i pøi napìtí U CB = 0 V.
Lze zjistit, že stejnosmìrná beta (to je termín spíše
lidový, než pøesný) je v této oblasti nižší asi tak o tøetinu
oproti hodnotì pøi vyšším kolektorovém napìtí. Když
vezmeme v úvahu BC tranzistory, které mají vysoký
proudový stejnosmìrný zesilovací èinitel (to už je tech nicky správný termín), vidíme, že mùžeme poèítat
s docela slušnou hodnotou vyšší než 100 i pøi nulovém
napìtí mezi kolektorem a bází. A v našem pøípadì, jak
dále uvidíme, máme pøíznivìjší pøípad, protože kolek torového napìtí není úplnì nulové, ale vlivem prùtoku
proudu detekèními diodami v propustném smìru máme
dokonce k dispozici pár desítek milivoltù navíc. To hraje
zøetelnou roli smìrem k vyšším hodnotám bety, jak
mùžeme vyèíst z typických charakteristik tranzistoru.
K vlivu nízkého napájecího napìtí na výhodné vlastnosti
sondy se ještì vrátíme.

kvadratické detekce, která má pro nás výhodu spojité
funkce už od malého vstupního vf signálu.
O detekci malých støídavých napìtí se mùžeme doèíst
v odborné literatuøe. Pøi nízkém usmìrnìném proudu,
což je náš pøípad, má diodový zdvojovaè vysokou vstup ní impedanci. Zdvojovaè tohoto zapojení musí pracovat
se vstupní kapacitou, která ho navíc stejnosmìrnì oddìluje od mìøeného obvodu, což je výhoda. V našem pøí padì detektor pracuje na KV kmitoètech se vstupní
kapacitou zdvojovaèe kolem 10 pF, na UKV vìtšinou
staèí dva zkroucené dráty nebo pouhé pøiblížení. Je
samozøejmé, že pøi pøíslušném zvìtšení kapacity na
vstupu zdvojovaèe a vyhlazovací kapacity na výstupu
máme možnost rozšíøit mìøicí rozsah smìrem k nízkým
kmitoètùm.
Velká oddìlovací kapacita však mùže pøi vyšším kmi toètu a vyšší hodnotì mìøeného vysokofrekvenèního
napìtí zpùsobit jiný vážný problém - mùže jím být velký
usmìrnìný výkon, který pøespøíliš zatíží diody a mùže
zpùsobit jejich destrukci. Používejme tedy co nejmenší
vstupní oddìlovací kapacitu, která je pro daný pøípad
pøimìøená.
Druhý pól, v našem pøípadì + pól napájecího zdroje,
nemusí být v øadì pøípadù vysokofrekvenèního testování
k mìøenému obvodu galvanicky pøipojen - vyšší hodno ty vf napìtí dokážeme registrovat již z povzdálí. Takové

využití detekèní sondy pøipadá v úvahu, hledáme-li
napø., kudy nám ze stínìné bedny výkonnìjšího vysilaèe
„leze ven“ vysokofrekvenèní energie. Vzpomínám si na
ménì dokonalý detektor vf napìtí, kterému jsme pro
takové použití øíkali „èuchometr“. Ten však nemìl
žádnou ochranu proti pøetížení a také nebyl tak citlivý.
Pokud pracujete na vyšších kmitoètech a signál je nízké
úrovnì, postarejte se, aby vodièe mezi mìøeným obvo dem a detekèní sondou byly pøíslušnì krátké. Nìkdy je
vhodnìjší v takovém pøípadì pøipojit sondu na konec
pøizpùsobeného vysokofrekvenèního vedení.
Hodnotou emitorového odporu je urèen pracovní bod
tranzistoru i detektoru do optima. Nastavovat optimum je
vhodné prakticky podle citlivosti na slabý signál. Pro
hrotové Ge diody nastavení uvádím.

Zesilovaè usmìrnìného proudu
Dále se zamyslíme nad zesilovaèem usmìrnìného
proudu. Jak je ze zapojení zøejmé, jedná se o zapojení
tranzistoru se spoleèným kolektorem, známé jako emi torový sledovaè. Ten má napìové zesílení o nìco menší
než 1 a my využíváme jeho vysokého vstupního odporu.
Diodový zdvojovaè je zapojen bez dalších odporù pøímo
do pøívodu k bázi tranzistoru, takže usmìròovaè je
zatìžován vysokým vstupním odporem zesilovaèe. Báze
tranzistoru je pro vf proud blokována výstupním konden zátorem zdvojovaèe. Ten doporuèuji složit ze dvou: 470
pF pøímo na vývodech diod a paralelnì k nìmu 22 nF na
vývodech báze a kolektoru tranzistoru. K tomu poznám ka, kterou nemám zcela ovìøenou: nìkteré druhy malých
keramických kondensátorù mají vlivem polarizace
dielektrika napìovou pamì a ovlivòují nepøíznivì stabilitu nuly.
Koneènì se dostáváme ke zmínìnému nezvyklému
pracovnímu bodu tranzistoru. Pøednì musíme mít na
mysli, že se jedná o stejnosmìrný zesilovaè, což zna mená, že jakákoli zmìna vstupních podmínek zpùsobí
posun pracovního bodu tranzistoru. Pokusíme se situaci
analyzovat. Následující úvaha (uvádìná polarita napìtí) se
vztahuje ke konkrétnímu zapojení NPN tranzistoru.
Vlivem zapojení diod zdvojovaèe v propustném smìru od
plus pólu zdroje smìrem k bázi vzniká v klidu prùtokem
bázového proudu úbytek nìkolik desítek mV. Usmìrnìné
vf napìtí pøi mìøení zvyšuje potenciál báze a v dùsledku
toho se snižuje napìtí mezi kolektorem a bází, které je
v klidu mírnì kladné, smìrem k nule; vlivem této zmìny
kolektorového napìtí klesá stejnosmìrný zesilovací èini tel a tím roste potøebný proud do báze a souèasnì roste
potenciál emitoru. Jakmile vstupní vf napìtí dále vzroste,
usmìrnìné napìtí obrátí polaritu báze vùèi kolektoru, na
kterou jsme až dosud byli z obvyklých zapojení zvyklí,
takže se kolektor stává vùèi bázi záporným. Stejnosmìrný
zesilovací èinitel tranzistoru dále významnì klesne

Detektor
Usmìrnìní obstarává diodový zdvojovaè. Jeho hlavní
výhodou, jak uvidíme dále, je to, že jedna dioda chrání
druhou. Tento zdvojovaè je zapojený galvanicky pøímo
mezi kolektorem a bází, protéká jím tedy i v klidu bázový
proud, a to ve vodivém smìru obou diod. Pøi emi torovém proudu kolem 200 mA a støízlivì uvažovaném
stejnosmìrném zesilovacím èiniteli kolem 100
v takovém pracovním bodu nám tedy teèe do báze asi 2
mA. Tento proud nastaví klidový pracovní bod usmìròo vacích diod v nelineární oblasti charakteristiky do režimu
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(mùžeme se pøesvìdèit z charakteristik tranzistoru) a
proto stoupne potøebný proud do báze. Podobný režim, tj.
kolektor zápornìjší než báze, známe z jiného pøípadu, a to
u tranzistoru sepnutého do saturace. Tento proud báze
v našem pøípadì plynule zvyšuje zatížení diodového
zdvojovaèe a tím také jeho zatlumení.
A to stále ještì není všechno: dosáhne-li stejnosmìrné napìtí báze hodnoty pøibližnì o 0,7 V vyšší než
je napìtí kolektoru, dostane se pøechod báze-kolektor do
vodivého stavu a protéká jím proud v propustném smìru ;
je významnì vyšší, než proud v klidu èi pøi malém
signálu. Usmìrnìný proud pak teèe ze zdvojovaèe pøes
vodivý pøechod báze-kolektor, tj. pøes tranzistor do zdro je (zamyslete se chvilku: je to tak, tento proud se snaží
galvanický èlánek nabíjet). Kromì toho zùstává otevøen
pøechod báze-emitor, takže se usmìrnìný proud navíc
vìtví do emitorového odporu a snaží se zvednout poten ciál emitoru, tj. výstupní svorky. Z jednoduché úvahy
vyplývá, že pøevažuje proud do kolektoru, protože je
pøipojen na + svorku zdroje pøímo a zdroj má malý
vnitøní odpor. Tím se vlivem dobré vodivosti diody bázekolektor transistoru rùst potenciálu báze jakoby zarazí na
potenciálu zdroje. Musíme k tomu pøipoèíst úbytek
napìtí na vodivé diodì báze-kolektor. Bude to 1,2 V ( =
napìtí zdroje) + asi 0,7 V (úbytek na diodì B-C), tj.
celkem asi 1,9 V. To vede k omezení rùstu potenciálu
emitoru a tím dochází k omezení stejnosmìrného výstupního napìtí. Potenciál emitoru je o cca 0,6 V nižší,
než potenciál báze. (K tomu technická poznámka, proè
uvažuji na diodì B-E nižší úbytek: teèe tam nižší proud
než diodou B-C a navíc má obvykle dioda B-E u tranzistoru vyšší vodivost v propustném smìru než kolek torový pøechod). Tím docházíme u výstupního napìtí
k hodnotì pøibližnì 1,3 V.
Tímto efektem je ruèkové mìøidlo na výstupu
chránìno pøed tím, aby ruèka nešla za roh (v dalším textu
se zmíníme, že to lze ještì dále vylepšit). Kromì toho
takový velký usmìrnìný proud poøádnì tlumí vstupní
detektor, který tak pracuje do nízkého odporu, takže
napìtí na diodách nemùže jednoduše dosáhnout
vysokých hodnot a diody jsou tedy chránìny pøed
pøepìtím. Protože jsou obì diody zaøazeny za sebou, je
tento proud v obou diodách stejný a tak chrání jedna
dioda druhou pro oba smìry støídavého
vysokofrekvenèního signálu na vstupu (samozøejmì ale
jen do té míry, pokud je nepøetížíme velkým výkonem, jak
jsme se už zmínili).
Pøi praktických mìøeních se pohybujeme asi do dvou
tøetin mìøícího rozsahu, pøièemž na zaèátku rozsahu
máme nejvyšší citlivost. Z uvedeného rozboru je zøejmé,
že závislost výstupního stejnosmìrného napìtí na vstup ním vf signálu je silnì nerovnomìrná. Celý dìj je spojitý
(z hlediska funkèního prùbìhu tzv. monotonní), to zna mená, že výchylka výstupního mìøidla pøi zvyšování
vstupního signálu stále roste. Nerovnomìrný prùbìh
citlivosti se pøi praktickém užití ukazuje jako významná
výhoda.

Jaké souèástky použít?
Pro vìtšinu prací i pøi VKV kmitoètech velmi dobøe
vyhovují Ge hrotové diody. S nižší citlivostí pracují tyto
diody i zøetelnì výše. Na vyšší kmitoèty zkusíme sehnat
vf diody køemík-kov („hot-carrier diod“, nejspíše HP
5082 - 2835), ale ani k tìm nemohu poskytnout osobní
zkušenosti. Zatím jsem žádnou v ruce nemìl. Køemíkové
hrotové diody jsem v tomto zapojení nezkoušel, myslím,
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že by pracovaly velmi dobøe a vzhledem k tomu, že
použité zapojení poskytuje dobrou ochranu obou diod,
domnívám se, že i spolehlivì (vysvìtlení je v textu). Již
jsem s nimi v jiných pøípadech pracoval a pokud se
s nimi zachází velmi obezøetnì, pracují výbornì. Jsou
však až pøíliš náchylné na znièení elektrostatickým nábo jem pøi neopatrné manipulaci v nezamontovaném stavu a
to pøi jejich cenì není pro náš úèel zanedbatelné. Po
zamontování však pracují velmi dobøe a spolehlivì do
vysokých kmitoètù. Pokud je použijeme, musíme brát
v úvahu také jejich menší výkonovou zatižitelnost, laicky
øeèeno jsou náchylnìjší na upálení vìtším výkonem.
Máme-li po ruce dobré vysokofrekvenèní Si diody
s pøechodem P-N, zkusíme je. Pro nižší kmitoèty je
mohu doporuèit, na vyšší kmitoèty se nehodí. Jednak
nejsou dostateènì rychlé a kromì toho mají velkou vlast ní kapacitu. Vzhledem k tomu, že v zapojení sondy mají
nastaven pracovní bod na zaèátek charakteristiky do její
zakøivené èásti pro funkci kvadratické detekce, budou i
ony pracovat spojitì od malého signálu, možná že na
nižších kmitoètech lépe než ty Ge hrotové, které jsme
vybrali. Protože však na nich bude vìtší stejnosmìrný
úbytek v klidu, musíme s jeho velikostí poèítat a to
zvýšením napìtí napájecího zdroje. Já sám je s výhodou
používám pro mìøení vf napìtí øádu voltù a to v zapojení
diodového zdvojovaèe bez následného zesilovaèe.
Namìøená hodnota stejnosmìrného výstupního napìtí se
rovná v takovém pøípadì špièkové hodnotì vf napìtí
snížené o úbytek na diodách, za který obvykle dosazuji
s výslednou dobrou pøesností hodnotu dvakrát 0,5 V tj.
zaokrouhlenì 1,0 V pro obì v sérii.
Pro diodový zdvojovaè jsem vybral hrotové Ge diody
GA 201 s malým závìrným proudem, doporuèuji kon trolu závìrného proudu pøi napìtí 1,5 V.
Tranzistory jsou NPN z øady BC, nejlépe oba pøibližnì
stejné, alespoò ze stejné výrobní šarže. Pracovní bod
tranzistoru zesilovaèe je nastaven pracovním odporem
v emitoru o hodnotì 2k7.
Omezení výstupního proudu ruèkového mìøidla a
souèasnì vyvážení nuly vèetnì tepelné kompenzace
obstarává druhý emitorový sledovaè a vyvažovací dìliè
zapojený mezi oba póly zdroje. K tomu je dobrá další
úvaha: Protože je mìøidlo zapojeno mezi emitor zesilo vaèe a emitor druhého (vyvažovacího) tranzistoru, teèe
proud tímto mìøidlem do emitorového odporu druhého
tranzistoru a snaží se zvýšit jeho potenciál. O to je
ochuzen proud, který do téhož bodu dodává tranzistor.
Pøedstavme si, že druhý tranzistor je vlastnì zdrojem
napìtí, ale jen do úrovnì proudu, který je nastaven pra covním bodem emitorového sledovaèe. Vyjde nám závìr,
že pøi pøekroèení urèitého proudu už tranzistor do tohoto
odporu nemùže dodat nic a tedy potenciál zápornìjšího
pólu mìøidla pøestane být stálý, ale zaène rùst. To je stav,
ke kterému skuteènì dojde, tj. mìøicí pøístroj bude mít
v tomto mezním pøípadì v sérii zaøazen pouze odpor,
který pùsobí jako pøedøadný odpor. Celý jev funguje
spolu s pøedem popsanými vlastnostmi zesilovaèe jako
„elektrický doraz“ ruèky mìøidla.
Mìøicí pøístroj používám externí ruèkový o rozsahu 50
mA na základním rozsahu, tj. bez dalšího pøedøadného
odporu. Vhodný odpor v emitoru vyvažovacího tranzistoru pro toto mìøidlo je o hodnotì 22 k W.
Stejnì dobøe mùžeme použít i mìøidlo digitální,
ochranu omezením výstupního proudu pak vlastnì
nepotøebujeme. Druhý tranzistor mùžeme vynechat a
mìøidlo zapojit zápornou svorkou k upravenému
odporovému dìlièi pøímo. Vhodné je digitální mìøidlo

vybavené „barografem“, protože se na nìm dají lépe
pozorovat zmìny, já však pokládám pro daný úèel
ruèkové mìøidlo za vhodnìjší.
Pro praktické provedení doporuèuji ponechat diodový
zdvojovaè samostatný a volný a vùbec nic k nìmu
nemontovat. Bude tedy sestaven jen ze ètyø souèástek, a
to obou diod montovaných vedle sebe, spojených do
série, vstupního kondensátoru, který trèí dopøedu, a
blokovacího kondensátoru 470 pF na výstupu. Takové
provedení je z hlediska malých rozptylových kapacit
nejvhodnìjší. Sonda je pøipojena tenkým ohebným
stínìným kablíkem k další èásti, držáku baterie a mìøicí mu pøístroji. Tìch nìkolik dalších souèástek už sestavíme podle svých zvyklostí. Jednodušeji to snad ani
nejde.
Dosaženou citlivost jsem mìøil na kmitoètu 7 Mhz a
pro mùj pøípad vyšla kolem 3 mV na dílek (pøi vyšší
vstupní kapacitì), pøièemž je nejvìtší asi v jedné tøetinì
rozsahu. Z pøedchozího popisu vyplývá, že pro vstupní
signál vyšší než asi 50 mV citlivost významnì klesá.

Jaká jsou omezení pøi používání?
Probrali jsme už všechny potøebné informace, takže
mùžeme zkusit spoèítat, co tento detektor vydrží. Pøednì
se pokusíme odhadnout, jaké nejvyšší napìtí mùže zatížit
usmìròovací diody v závìrném smìru. Nejhorší pøípad
nastane, když napø. omylem pøipojíme detektor na vyšší
napìtí, než oèekáváme. Toto napìtí je pøíèinou velkého
usmìrnìného proudu, který zatíží diody velkým
výkonem, takže je mùže tepelnì znièit, tj. upálit, a kromì
toho mùže znièit diody velkým napìtím v závìrném
smìru - øíkáme prorazit. Napøed odhadnìme možnost
napìového prùrazu. Poèítejte se mnou: seèteme úbytek
na diodì, která vede, a to pøi dovoleném proudu 25 mA
èiní odhadem asi 2 V. K tomu úbytek 0,7 V na kolek torovém pøechodu tranzistoru v pøedním smìru, kterým
teèe proud (pøibližnì) 25 mA pøes bázi a kolektor do
zdroje. Napìtí zdroje (ten je dostateènì tvrdý) èiní pro
nový galvanický èlánek 1,6 V. Celkem tedy máme
v nejhorším pøípadì zhruba 2 + 0,7 + 1,6 = 4,3 V
závìrného napìtí pro diodu, která v tu dobu nevede. Jak
jsme se už zmínili, diody se v jedné periodì vzájemnì
støídají, takže takové napìtí diody poškodit nemùže.
Dále vypoèteme, kdy dojde k výkonovému pøetížení.
Proud v pøedním smìru teèe pøes vstupní kapacitu, je
tedy závislý na její velikosti, pøiloženém napìtí a na kmi toètu. V naší úvaze jsou nepodstatné okolnosti, že odpor
diod v pøedním smìru závisí na proudu a to nelineárnì,
a také to, že se jedná o vektorový souèet napìtí. Zkusme
uvažovat pøípad vstupní kapacity 10 pF a kmitoèet
7 MHz. Opìt poèítejte se mnou: dovolený proud diod
v pøedním smìru uvažujme 25 mA, pro výpoèet jsme
vzali støízlivì uvažovanou hodnotu dovoleného proudu
Ge hrotových diod, z praxe i z katalogu víme, že vydrží i
více. Zdánlivý odpor kondenzátoru 10 pF, pøes který
proud teèe, je 1/(2*3,14*7*106*10*10-12) = 2,3 kW.
Vypoèteme napìtí: 2,3 k W * 25 mA = 57 V špièkových,
tj. asi 40 V støídavých.
Jak je z pøibližného výpoètu zøejmé, pokud dojde ke
znièení pøístroje, bude to spíše výkonovým pøetížením,
tedy vyvinutým teplem, než napìovým pøetížením, tj.
prùrazem.
Z obou provedených úvah vyplývá, že je tedy možné
pøi vstupní kapacitì kolem 10 pF pøiložit na vstup napìtí
nìkolik desítek voltù o kmitoètu 7 MHz a nic se nedìje,
dokonce ruèka mìøidla ani nebrnkne o doraz. Zkuste si
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to. Jen si povšimneme, že se na chvíli rozhodí vyvážení
nuly, protože jsme pøivedeným pøíkonem diody ohøáli, to
se však za chvilku samo srovná. Samozøejmì, že detek tor musí být pøi tom zapnutý a to kvùli tomu, že se
ochrany diod i tranzistoru úèastní i samotný napájecí
zdroj. No to pøece není k zahození, pøi takové dobré
citlivosti si moci omylem „sáhnout“ na desítky voltù.
Možnost znièení pøístroje je kritiètìjší pøi vyšším kmitoè tu a vyšší vstupní kapacitì, to nesmíme zanedbat.
Pøi zkoušení si urèitì povšimneme, že sonda registru je i silnìjší svìtlo dopadající na diody zdvojovaèe. Také
se lze pøesvìdèit, že na hrotu pistolové pájeèky je pøi
zapnutí a vypnutí špièka napìtí. Rovnìž støídavé digitální
signály ve výpoèetní technice se dají dobøe sledovat,
aèkoli jejich úrovnì jsou podstatnì vyšší, takže citlivost

sondy je nevyužita. Mùžeme si vyzkoušet, že lze deteko vat i signál mobilního telefonu, aèkoli jsme použili Ge
hrotové diody a detekujeme kmitoèet 900 MHz. Lze také
kontrolovat, zda funguje dálkové ovládání zámkù èi bez drátový zvonek. Samozøejmì úèinnost detekce je nižší,
takže sondu musíme dát blízko. Rovnìž se snadno
pozná, zda funguje zkoušený oscilátor. Ve spojení
s ladìným obvodem se detektor o takové citlivosti a
zabudované vnitøní ochranì výbornì hodí pro nastavování antén. Také lze zkusit, zda bìží mìniè napìtí,
aèkoli ten pracuje v oblasti nízkofrekvenèních kmitoètù:
má ale pulzy se strmou hranou.
Tímto uspoøádáním jsme získali citlivý neselektivní
detektor vysokofrekvenèního signálu, který má v sobì
zabudovanou vnitøní ochranu vstupních usmìròovacích

diod a také ochranu mìøidla. Velká nelinearita citlivosti
se v praxi ukazuje jako významná výhoda, protože
poskytuje dobrou citlivost pro nízké úrovnì mìøeného
signálu a není nutno pøepínat rozsahy pro úrovnì vyšší.
Co øíci na závìr? Pokud ètenáø vrtí pochybovaènì
hlavou s tím, že to v podstatì k nièemu není, doporuèu ji mu, aby se zamyslel nad neobvyklými pracovními
body, ve kterých se tranzistor mùže ocitnout. Analytický
rozbor zapojení považuji za hlavní pøínos, kvùli kterému
jsem èlánek napsal. Jsem pøesvìdèen, že se takový
duševní trénink mùže v jiných pøípadech hodit. Vyplatí se
neváhat, vìnovat tomu pùlhodinku práce a pøesvìdèit se.
S pouèným výsledkem a také praktickým užitím budete
urèitì spokojeni.
<3423> ü

Anténa Spider Beam - lehký
plnorozmìrový tribander (20-15-10 m)
Cornelius Paul, DF4SA, podle FA 5/2003 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Anténa je tvoøena drátovými vodièi napnutými na kostøe ze sklolaminátových
trubek. Celková hmotnost je pouze 5,5 kg, takže anténa je ideální zejména pro
portejblový provoz. Lze ji snadno sestavit a instalovat ji mùže i jen jedna osoba.
Plnì pro ni postaèuje lehký vytahovací stožárek a malý rotátor pro TV. I když hmot nost antény odpovídá hmotnosti nìjakého minibeamu, její zisk a pøedozadní pomìr
dosahují hodnot typických pro plnorozmìrové tribandery.

Úvod
Potìšení z amatérského rádia si užívám nejlépe pøi porte jblovém provozu v pøírodì, polních dnech a DX expedicích.
V r. 1985, kdy jsem ve 13 letech zahajoval svou amatérskou
kariéru, jsem zažíval spoustu zábavy pøi polních dnech, poøá daných dvakrát roènì naším místním radioklubem. Po èase
mne uchvátilo kouzlo závodìní a mìl jsem možnost úèastnit
se dvou velkých akcí kategorie Multi-Op: LX7A (1989) a
CT3M (1991). To byly opravdu velké polní dny. Pozdìji jsem
byl aktivní jako Single-Op (UA9X/DF4SA, CR3P, DF4SA/CU8,
9H3MM, CS7T, CT3EE).
V èem spoèívá kouzlo portejblového a expedièního
provozu? Asi to nejsou jen pile-upy a dobré umístìní
v závodech; mnoho uspokojení a výzev poskytuje i fáze
pøíprav. Sbalení stanu, vysílacího zaøízení a antén bìhem
krátkého èasu pøedstavuje fyzickou aktivitu v exteriéru,
sportovní a technické improvizace. Lezení na vyvýšená místa,
støechy, stromy atd. mùže být podstatné pro zajištìní co
nejlepší funkce portejblové antény. Z tìchto hledisek pøed stavuje lehká anténa neocenitelnou výhodu, protože poskytu je více flexibility.
A samozøejmì pobyt a aktivita v zahranièí vždy pøinášejí
další výzvy a pøíležitosti, a to nejen díky cestì a transportu
zavazadel, ale i pøi øešení lokálních problémù pøímo na místì.
To vše pro mne pøedstavuje zdroj zábavy a uspokojení. Nic
se ale nemusí pøehánìt a není dùvod dìlat vìci zbyteènì ještì
složitìjšími, než již jsou samy o sobì. Koneènì jsem se proto
rozhodl poøídit si nìjakou lehkou anténu. Spider Beam pøináší
následující pøednosti:
- Malá hmotnost (5,5 kg) a malá délka v zabaleném stavu
(1,2 m) èiní dopravu mnohem jednodušší a to i proto, že
navíc staèí malý stožár a lehký rotátor a tyto položky
v celkové bilanci pak ušetøí ještì výraznì více váhy. Anténa
klade rovnìž malý odpor vìtru.
- Na rozdíl od mnoha konstrukcí, kdy je ráhno upevnìno ke
stožáru mimoosovì, je Spider Beam montován pøísnì cen tricky a je na stožáru uchycen ve svém tìžišti. Váha antény
a vertikální moment jsou rozdìleny optimálnì mezi stožár a
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rotátor, takže namáhání tìchto dílù je sníženo a je
jednodušší i nastavení stožáru do svislé polohy.
- Použití antény na expedièním stanovišti je velmi
zjednodušeno. Protože anténu mùže nést a instalovat jedna
osoba, dostanete se s ní všude, a to i tam, kam nikdy
nedotáhnete bìžný konvenèní tìžký tribander a pøíhradový
stožár. Máte tak velmi zjednodušenou volbu konkrétního
místa s nejlepšími podmínkami pro vyzaøování. Navíc pøi
instalaci KV antény je dùležité umístit ji co nejvýše. Anténa
s menším ziskem umístìná výše poskytne lepší signál než
anténa v menší výšce se ziskem vìtším. Je jasné, že je
snazší dosáhnout vìtší výšky pøi vztyèování lehké antény na
lehkém stožáru.
- Vzhledovì má anténa nenápadný profil, takže mùže být pøi jatelnìjší i z hlediska sousedù.
- Samozøejmì vztyèování jakékoli antény je nebezpeèné, je
proto tøeba dodržovat stejnou intenzitu péèe a opatrnosti,
jako kdybyste zacházeli se stometrovým stožárem. Je ale
tøeba zdùraznit, že Spider Beam je mnohem lehèí než jiné
smìrovky s porovnatelnou úèinností a to pak èiní jeho
instalaci mnohem bezpeènìjší.
- Sestavování antény je jednoduché, z hlediska uživatele pøá telské a nekritické ; pouze pøi prvním sestavení dodržte nastavení pøesné délky vodièù. Montážní vzdálenosti mezi
jednotlivými prvky nejsou kritické. Celá sestava neobsahu je složité nebo køehké díly. K naladìní antény je potøebný
pouze mìøiè PSV a samotné nastavování zabere cca 10
minut.
Nìkdy pøed pìti lety existovaly všechny uvedené výhody
pouze v mých snech. Komerènì dostupné „Mini Beamy“ mi
nevyhovovaly; bohužel vìtšina výrobcù stále uvádí znaènì
nadsazené hodnoty zisku, pøedozadního pomìru a šíøky
pásma. Jednou jsem ale narazil na anténu Bird-Yagi, nazvanou podle autora Dicka Birda, G4ZU. Je to tøíprvková anté na, jejíž direktor i reflektor jsou zahnuté do tvaru V. V literatuøe
jsem se nikde nesetkal s její vícepásmovou verzi a tak jsem se
rozhodl, že se o vývoj zamìøený tímto smìrem pokusím sám.
Po bezpoètu experimentù pøi modelování jsem dospìl

Soukromá inzerce
Prodám otoèné kondenzátory 2x500 pF (80
Kè), 3x500 pF (100 Kè) a též menší kapacity
15…200 pF. Tlumivky 2,5 mH (10 Kè). Patice
GU29, 32 apod. keramické (40 Kè), Elektronky
LG4, STV 280/40, STV 280/80 (20 Kè), RL12P35
(40 Kè). Pùvodní nìmecký koaxiální kabel, modrý
3x 6,5 m. Relé s otáèivou cívkou z raket V1 V2, typ
F, F1, Fu, Ri 2000 W/10 mA, typ P, P1,D, Ri 500
W/ 40 mA. J. Cipra, U Zeleného ptáka 12, 148 00
Praha 4, tel.: 271 912 022.
Koupím výsuvný lankový stožár Magirus k
radiovozu DUHA, dále pøijímaèe R312, R314,
R375, vysílaè RSB 5 a zapojení rdst PR37. Jaroslav
Pokorný, Svatopluka Èecha 21, 680 01 Boskovice.
Koupím KV TCVR CW do 100 W. Tel.: 272 773
766 zázn.
Koupím IC706MKIIG. OK2YY, St. Lenoch,
Nádražní 4, 602 00 Brno, tel.: 542 210 816.
Koupím rx R-310 UA výroby. Kdo zapùjèí schémata tel. ústøeden - wehrmacht? Adr. Vojtech
Keèkéš, Hoøensko 46, 51201 Slana u Semil.
Prodám: Nové koaxiální relé R-14 (50 Ohm, 1500
W/1000 MHz, 24 V) s konektory 750,- Kè. R-15 (75
Ohm, 1500 W/1000 MHz, 24 V) s konektory 550,Kè. Antenní pøepinaè pro PA na KV „QRO“ (robustní na keramice, 2x5 poloh, do 3 kW), nový 990,Kè. Nové krystaly pro transvertory od 50 MHz až
po 24 GHz. Vertikální anténa - nová pro KV „GP-8“
(od 7MHz do 50MHz vè. WARC-ù), výška 730 cm,
nepotøebuje radiály 8700,- Kè. Nové vysílací elektronky GI7BT po 450,- Kè, GU74b po 1750,- Kè.
Používaný ICOM IC-756 s CW filtrem FL 53-250
Hz ve 100% stavu, s CZ manuálem za 49000,- Kè.
Úplnì nové ALINCO DR130 (FM, 2 m, 5/35 W,
CTCSS,
13,8
V)
za
6900,Kè.
OK2BHA@ATLAS.CZ, tlf: 732 854 851.
Prodám Kenwood TS-830S CW/SSB 100 W
transceiver - všechna KV pásma vèetnì WARC,
digitální stupnice, koncový stupeò osazen elektronkami, CW filtr 500 Hz + externí VFO Kenwood
VFO-240 + stolní mikrofon Shure 444 + home
made pamìovy elbug (podle OK2TEJ). Vše v perfektním stavu, v originálním balení a po „pøedprodejní“ kontrole v AMA service OK1DNH. V pøípadì zájmu mohu zaslat foto - i e-mailem. Cena k
vyjednáváni 17900. Vladimír Strnad, Farní 348,
34506 Kdynì, tel. 606 643 331, e-mail
ok1zsv@atlas.cz
Prodám TRX Icom IC-706MKII, 100% stav pìkný, CZ manuál, servisní manuál. Cena 24 900
Kè. Tel. 974 819 805 (8:00-14:00 h.), 261 216 699
(19:00-22:00 h.), 607 707 124 (16:00-22:00 h.).
Prodám DSP modul UT106 pro IC706, nový,
nepoužitý, cena 3000 Kè. Tel. 776 150 369.
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k návrhu, který splòoval moje pøedstavy, i když trvalo
ještì dalších pár let, než „virtuální anténa“ pøešla z dis pleje mého poèítaèe pøešla do reality. Spider Beam byl
na svìtì! Problémy byly vìtšinou mechanického rázu:
anténa by mìla být lehká a pøitom dostateènì robustní a
odolná proti vlhkosti a vodì. Mìla by mít reproduko vatelné elektrické parametry bez ohledu na to, kolikrát
bude sestavena a vztyèena a opìt snesena na zem a
demontována, mìla by být lehce sestavitelná s použitím
minima náøadí. Nakonec bylo velkým potìšením sledovat
poslední prototyp této antény, odolávající silné bouøi
bìhem mé aktivity z CT3EE (CQWWCW 2002).
Dnes je vývoj ukonèen a s anténou jsem velmi spoko jen. Napsal jsem detailní konstrukèní manuál, popisující
sestavení antény krok za krokem, který je k dispozici na
e-mailovou žádost (soubor .pdf, 23 stránek, 600 kB).
Následující text tedy neposkytuje popis všech kon strukèních detailù, ale dává obecný pøehled o designu
antény a použitých konstrukèních zásadách.

Základní principy funkce antény

Uvìdomte si prosím, že uvedené délky drátových
vodièù platí pouze pro holý drát s prùmìrem 1 mm!
Použití jiného vodièe, zejména izolovaného, bude mít
pro stejné kmitoèty v dùsledku odlišného rychlostního
faktoru za následek nutnost použít odlišné délky prvkù.
Totéž platí i z hlediska vlivu upevòovacích izolátorù na
koncích drátových prvkù, protože i ty budou ovlivòovat
efektivní elektrickou délku prvkù.
Je velmi dùležité, aby délky vodièù odpovídaly co
nejpøesnìji uvedeným hodnotám. I rozdíl pouhého cen timetru (!!) mùže zpùsobit viditelnou odchylku od
uvádìných parametrù. Je také dùležité použít takový
vodiè, který se nevytahuje. Sám používám ocelový
pomìdìný drát [1]. První verze Spider Beamu byla
postavena s použitím normálního (mìkkého) smalto vaného Cu drátu a pøi každém sestavení a následném
rozložení antény byly nìkteré prvky protaženy až o 10
cm. Dùsledkem zmìny rezonanèního kmitoètu prvkù se
viditelnì zhoršoval vyzaøovací diagram, zejména pøe dozadní pomìr. Další podrobnosti viz konstrukèní
manuál.

Základní parametry antény jsou uvedeny v následující
tabulce.
Obr. 4

Tabulka 3

Tabulka 1

Spider Beam je tøípásmová anténa typu yagi pro
pásma 20, 15 a 10 m. Obsahuje 3 do sebe vložené drá tové yagi antény, napnuté na spoleèné kostøe ze sklo laminátových trubek: tøíprvkovou yagi anténu pro pásmo
20 m, tøíprvkovou anténu pro 15 m a ètyøprvkovou yagi
anténu pro 10 m. Na rozdíl
od klasické antény yagi jsou
reflektory i direktory Spider
Beamu zahnuty do tvaru písmena V.
Jako napájený prvek je
použit vícepásmový dipól
uspoøádaný jako vìjíø - jsou
to tedy tøi jednotlivé dipóly,
navzájem propojené ve
støedních
napájecích
bodech. Impedance zde je
50 W; dipól je napájen pøes
proudový balun - tlumivku
podle W2DU. Tak vznikl Obr. 2
velmi jednoduchý a robustní
napájecí systém. Nemusíte se dìsit nìjakých fázovacích
linek nebo pøizpùsobovacích obvodù.
Délky drátových vodièù a polohy montážních bodù
pro parazitní prvky jsou uvedeny v tab. 2 a na obr. 3.

Tabulka 2
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Délky vodièù pro napájené prvky a uspoøádání
jejich uchycení jsou uvedeny v tab. 3 a na obr. 4.
Jednotlivé dipóly napájeného vícepásmového
sdruženého dipólu musí mít ve vertikálním smìru
správné odstupy - viz obr. 4. Èím je mezi nimi vìtší
vzdálenost, tím je menší jejich vzájemná interakce, stejnì
jako u každého vícepásmového dipólu. Vzdálenost mezi
dipólem pro pásmo 20 m a pro pásmo 10 m by mìla být
kolem 50 cm. Je také dùležité, aby dipól pro pásmo 10
m byl umístìn alespoò nìkolik centimetrù nad laminá tovým nosníkem, jinak se
bude pøi dešti a mokrém nosníku znaènì mìnit PSV.
Balun mùže být v tomto
uspoøádání jen jednoduchý,
protože impedance antény
v napájecím bodì je velmi
blízká hodnotì 50 W. Není
tedy nutné transformovat
hodnotu impedance, ale

Obr. 3

pouze pøevést nesymetrický koaxiální kabel na symet rickou anténu.
Místo navíjení mnohdy problematického feritového
toroidního transformátoru (se všemi projevujícími se
problémy a ztrátami) je možné použít jen jednoduchou
zádrž na koaxiálním kabelu. Nejjednodušší provedení
takové tlumivky pøedstavuje vytvoøení 5-10 závitù koaxiálního kabelu tìsnì u napájecích svorek antény. Úèinnost takové tlumivky ale dost znaènì závisí na pracovním
kmitoètu, typu použitého koaxiálního kabelu a prùmìru a
výšce navinuté cívky. Jiný problém mùže vznikat,
navineme-li takovou tlumivku s prùmìrem vinutí
menším, než je minimální povolený prùmìr ohybu pro
daný koaxiální kabel - to pak mùže zpùsobit èasem
poškození kabelu.
Mnohem lepší øešení pøedstavuje „tlumivka“ vyvinutá
W2DU [2] - vezme se kus tenkého koaxiálního kabelu a
na jeho vnìjší plastový pláš se navlékne øada feritových
„perlièek“ (toroidù), které úèinnì zvìtší hodnotu impedance opletení koaxiálního kabelu. To omezí proud pro tékající opletením (vnìjším vodièem) a dùsledkem je
dobré pøizpùsobení symetrické antény k nesymetrickému
koaxiálnímu kabelu. Pokud použijete kabel s teflonovým
dielektrikem, mùže taková „tlumivka“ bez problémù
pøenést 2 kW trvalého vf výkonu.
Takto zhotovenou tlumivku umístíme do kusu plas tového korýtka. Jeden konec kabelu je pøipojen ke koaxiálnímu konektoru SO239, vývody z druhého konce jsou
pøipojeny ke dvìma nerezovým šroubùm M6. Místa
vývodù jsou utìsnìna proti vlhkosti zalitím epoxidovým
lepidlem. Korýtko je zakryto nalepeným páskem umìlé
hmoty.
Kryt balunu má ještì další funkci - je pøichycen ke
svislému stožáru antény a tvoøí upevòovací bod pro
pøipojení napájeného dipólu. Jeho vývody jsou uchyce ny k obìma šroubùm M6.

Obr. 5

K mechanickým detailùm antény jen pár slov: Srdcem
konstrukce je støedová spojka, sestavená z hliníkových
desek a z trubek. Podlouhlé otvory pro provleèení
upevòovacích šroubù umožòují, aby trubky bylo možno

Ob. 6

posunovat a tak mìnit prùmìr støedního prostoru pro
anténní stožár s prùmìrem mezi 30 a 60 mm. Mnoho
vytahovacích stožárkù má prùmìr horní èásti menší než
60 mm a trubky lze vždycky nastavit tak, aby stožárová
trubka byla umístìna ve støedu a pøitom byla mezi konci
trubek dobøe sevøena. Vìtšina mechanického namáhání,
které normálnì pùsobí na upevòovací U-tømeny, je takto
pøenášena na trubky. U-tømeny jsou využity jenom
k tomu, aby anténa byla natolik upevnìna ke stožáru, aby
neprokluzovala a neotáèela se.
S takovým øešením je možné využít stožár s širokým
rozpìtím prùmìru horní èásti, aniž by bylo nutno se
smiøovat s nìjakými kompromisy z hlediska stability. To
umožòuje vìtší pružnost pøi používání antény.
Pokraèování na stranì 29.
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