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Transceiver HF TRAMP, který předvedl jeho autor Petr, OK1XGL,  
na 3. Podzimním QRP setkání v Příbrami   

The HF TRAMP transceiver presented by Petr, OK1XGL 
 at the 3rd Autumn QRP Meeting in Pribram 



J i ž  t ř e t í  P o d z i m n í  Q R P  s e t k á n í   
s e  u s k u t e č n i l o  1 8 . - 1 9 .  l i s t o p a d u  2 0 0 5  

v  Q - k l u b u  AM A V E T  P ř í b r a m  
(viz �lánky na str. 10 a 26) 

 

 
 

Vojta, OK1IAK, přivezl svůj kapesní DC RX, 
upravený z FM přijímače za 60 Kč 

 

  
Milan, OK1HGD, předvedl co nového se 
naučil jeho programovatelný robotický 

model od minulého setkání 
 

  
Přednáška Petra, OK1XGL, o jeho 

transceiveru HF TRAMP byla sledována 
s velkou pozorností 

  
 

Část výstavky přivezených exponátů 
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OK QRP INFO (OQI) je zpravodaj OK QRP klubu, vychází 4x ročně,  

Q-klub AMAVET Příbram jej vydává pro OK QRP klub. Za obsah příspěvků ručí autoři. 
 

OK QRP INFO (OQI) is a bulletin of the OK QRP Club, it is published 4 times a year,  
Q-Club AMAVET Pribram edited it for the OK QRP Club. Authors are responsible  

for the contents of their article. 
 

Redakce a vydavatel / Editor & Publisher: 

Redakce OK QRP INFO, Q-klub, Březnická 135, 261 01 Příbram III 
 318 627 175, info@quido.cz, q-klub@seznam.cz, 
č. účtu u Komerční banky Příbram: 7034 211/0100. 

 
Šéfredaktor / Editor-in-chief: Petr Prause, OK1DPX        

Redaktor / Editor (Q-klub): Ladislav Černý 
Redaktor / Editor (články do OQI v rámci OK QRP klubu / Articles to OQI with regard to OK QRP 

Club): Jiří Klíma, OK1DXK, Na výsluní 112, 370 10 České Budějovice, jirikl@post.cz 
Překlad / Translation: AGENTURA FS, Sedlčany,  605 907 967, agentura.fs@volny.cz 

Předtisková příprava a tisk / Preprint procedures and print: Příbramská tiskárna, Příbram, 
 318 620 820 

 

Obrázky z OK QRP INFO jsou volně k dispozici na http://www.quido.cz/qrp,  
uveďte původ. 

 
Součástí redakce je dětský QRP radioklub OK5PQK. 

 
QRP-databanka: Na adrese redakce OQI si vyžádejte náš obsáhlý Seznam stavebních návodů, 
časopisů, sborníků QRP. Přiložte frankovanou obálku se svojí adresou. Podle Seznamu si pak 

objednáte žádané stránky, které vyhledáme a okopírujeme na dobírku za 3 Kč/A4 plus poštovné. 
Dárcům součástek a přístrojů články kopírujeme a zasíláme zdarma! 
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Představitelé OK QRP klubu / OK QRP Club officials: 
 

Předseda/Chairman: OK1CZ 
Sekretář/Secretary: OK1AIJ                  Pokladník/Treasurer: OK1DCP             

 
Výbor/Comittee: OK1DPX, OK1DXK, OK1DZD, OK2BMA, OK2FB, OK2HWP, OM3TY 

 

 
Klubové záležitosti / Membership and general correspondence 

Petr Douděra, OK1CZ, U 1. baterie 1, 162 00 Praha 6, ok1cz@ddamtek.cz 
 
Roční členské příspěvky, změny adres, přihlášky nových členů  
Annual subscriptions, new members, changes of addresses 
František Hruška, OK1DCP, K lipám 51, 1ř0 00 Praha ř,  267 103 301, ok1dcp@qsl.net 
 
Bankovní spojení na OK QRP klub (použijte pro placení členských příspěvků) 

ČSOB, č.ú. 3076254/0300 
 
Webová stránka OK QRP klubu / OK QRP Club web site: http://www.qsl.net/okqrp 
 
QRP skedy / QRP Skeds: Každé pondělí / Every Monday, 3777 kHz ± QRM, SSB,  
v zimě / winter od 17:00, na jaře / spring opět od 20:00 loc. time 
 
QRP diskusní skupina / QRP Discussion Group:      

http://groups.yahoo.com/group/ok_qrp_club/  
Zprávy posílejte na / Send messages to: ok_qrp_club@yahoogroups.com   
Správce / Administrator: Milan Palička, OK2HWP, ok2hwp@qsl.net 
 
Organizace setkání v Chrudimi, příspěvky do sborníku QRP, OK QRP závod 

Karel Běhounek, OK1AIJ, Na šancích 11Ř1, 537 05 Chrudim IV,  603 790 415, 
karel.line@seznam.cz 
 
Evropský CW komunikační manažer OK QRP klubu / ECM of OK QRP Club 

Pavel Cunderla, OK2BMA, Slunečná 455Ř, 760 05 Zlín 
 577 141 441, p.cunderla@sendme.cz 
 
Diplomový manažer pro OK/OM  

Libor Procházka, OK1FPL, estoky 135, 53Ř 33 Chrást u Chrudimi, OK1.FPL@seznam.cz 
 
Starší čísla OK QRP INFO 
K dispozici jsou čísla 37, 3Ř, 3ř/40, 41/42, 43/44 za 20 Kč.  
Čísla 45/46, 47, 4Ř, 4ř, 50, 51 za 30 Kč.  
Čísla 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 za 50 Kč.  
Lze je zakoupit na radioamatérských setkáních v Chrudimi a Holicích, nebo v prodejně  
DD-AMTEK U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7,  220 878 756, info@ddamtek.cz, 
http://www.ddamtek.cz 
 
OQI si můžete též zakoupit v redakci OQI, adresa je na 1. stránce 
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�� ���ého v OK QRP klubu / Club news 
 
Přispějte na vydávání OK QRP INFO a na QRP činnost s dětmi 

Vážení přátelé, milí čtenáři, příznivci, podnikatelé, sponzoři: Čtyři poslední čísla zpra-
vodaje OK QRP INFO vyšla díky vaší finanční podpoře, (toto číslo již s velkým vypětím). 
Vydání dalších čísel OQI je však ohroženo. Nechceme přistupovat k drastickým omezením 
počtu stránek, nechceme ustupovat od barevné obálky která je čtenáři velmi příznivě hod-
nocena.  

Chybí i prostředky na činnost s dětmi v oblasti QRP. Dostali jsme sice od vás mnoho 
součástek a přístrojů, nemáme však finance na dopravu, stravování a na další nutné ná-
klady při pořádání dětských QRP víkendů a letních táborů. Proto vás opět žádáme: přispěj-
te dle svých možností. Podnikatelé mohou s výhodou zveřejnit svůj inzerát na III. straně 
obálky OQI. 

Číslo účtu Q-klubu u Komerční banky Příbram je 7034 211/0100. 
Volejte tel. 318 627 175, e-mailujte info@quido.cz. 

Děkujeme! Petr OK1DPX 
 

Navštivte na webu diskusní skupinu OK QRP klubu, dozvíte se mno-
ho zajímavého: http://groups.yahoo.com/group/ok_qrp_club/ 
- automatické připomínání pondělního diskusního SSB kroužku na Váš e-mail 
- diskuse o stavbě a provozu transceiverů SmallWonderlabs, aktuality, schémata,  
   zkušenosti, možnost objednání stavebnic (OK1RP) 
- minisoutěž transceiverů Rockmite firmy SmallWonderlabs, aktuální tabulka (OK1IF) 
- různá schémata a návody ke stažení 
- řešení technických problémů 
- dotazy ke členství v OK QRP klubu 
- fotogalerie zařízení, z QRP setkání 
- cokoliv se chcete zeptat o provozu QRP… 

Dotazy k provozu diskusní skupiny zodpoví Milan OK2HWP, ok2hwp@seznam.cz
 

Jarní setkání radioamatérů v Českých Budějovicích 
Dům dětí a mládeže České Budějovice a radiokluby OK1KWV a OK1KJD pořádají tra-

diční Jarní setkání radioamatérů v sobotu 8. dubna 2006. Místo setkání: DDM České Bu-
dějovice, U zimního stadionu 1. Začátek je od 9 hodin (kdo bude chtít prodávat na bleším 
trhu, může přijít již od Ř:30). Program: posezení a popovídání při kávě, prodej přebytků na 
bleším trhu, přednášky od 10 do cca 15 hodin (podle rozsahu diskuse a dotazů). Přednáš-
ky budou zaměřeny na techniku (SMD, QRP TRX, M-LAB) i na provoz (MS). Součástí 
bude i výstavka radioamatérských konstrukcí, můžete přivézt s sebou i své výtvory. 

Vláďa OK1DDV, tel. 386 721 282, pravda@stelkon.cz  

 

Noví členové / New members 
525 OK2MTV Vladimír Tomášek, Ostrava  
526 OK1NZJ Zdeněk Kober, Hradec Králové 
527 OK1DDV Vladimír Pravda, Č. Budějovice 

 
 
528 OK1ANP Josef Víšek, Č. Budějovice 
529 OK1CJ Jaroslav Cipra, Praha 4 
530 OK2PVA Aleš Vacek, Božice  
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Jak se stát členem OK QRP klubu, nebo jak si objednat zasílání OQI: 
Napište nebo zavolejte do redakce OQI, adresa je na str. 1. Pošleme vám přihlášku za 

člena nebo na zasílání OQI. Uveďte jméno, příjmení, volací značku nebo posluchačské 
číslo, adresu, e-mail, popř. telefon. Uvítáme i pár slov s obrázky o tom, jak jste se ke QRP 
dostali, jaké zařízení používáte, jakých výsledků v konstruování nebo provozu jste dosáhli. 
Přihlášku zašlete Františkovi OK1DCP, adresa je na str. 2. 
 

ČLENSKÉ P ÍSP VKY A P EDPLATNÉ PRO ROK 2006 
 

členové OK 170 Kč 

předplatitelé OK 200 Kč 

důchodci a studenti bez vlastního příjmu OK 100 Kč 

rodinné členství   20 Kč 

příspěvky pro zahraniční členy placené v OK 250 Kč 

členové OM 220 Sk  

předplatitelé OM 250 Sk  

důchodci a studenti bez vlastního příjmu OM 130 Sk  

rodinné členství OM   30 Sk  

zahraniční členové (mimo OM)   12 USD, 10 Euro, 15 IRC 
 

K úhradě členských příspěvků a předplatného můžete použít tyto cesty:  
- složenkou OK QRP klubu 
- bezhotovostní platbou na č. účtu 3076254/0300 u Poštovní spořitelny Praha 
- poštovní poukázkou na adresu pokladníka OK1DCP 
- na Slovensku lze platit prostřednictvím OM3TY, kontakt: om3ty@centrum.sk 

 
Při platbě nezapomeňte uvést jako variabilní symbol vaše členské nebo předplatitelské 
číslo, které je uvedeno v pravém horním rohu adresního štítku.  
 
Jako v minulých letech lze prostřednictvím OK QRP klubu platit příspěvky pro G-QRP klub. 

 

Dear Members / Subscribers 

Your subscription is now due. The subscription fee for year 2006 is 12 USD or 10 Euro or 
15 IRC.  
 
Method of payment: 

1. Send 15 IRCs or cheque to the treasurer address. Sending money is not recom-
mended and risky. 

2. Use bank transfer to the club account Nr. 3076254 bank code 0300, account 
name OK QRP Klub, CSOB bank, SWIFT code CEKOCZPP. Please state your 
members Nr. and name for recognition.  

3. Pay via G-QRP Club. Please contact G3PDL for info. 
 

Franta, OK1DCP, treasurer 
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Kurz radioamatérů – telegrafistů 
Radioklub Vrchlabí pořádá od února do června kurz operátorů radioamatérských stanic 

se zaměřením na telegrafní radiový provoz. Radioklub si klade za cíl získat nové zájemce 
o amatérské vysílání a obohatit znalosti a dovednosti radioamatérů, kteří se již seznámili 
s kouzlem tohoto krásného koníčka. Účastníci kursu budou postupně seznámeni s příjmem 
a vysíláním pomocí Morseovy abecedy, radiovým provozem na krátkých vlnách a získají 
praktické zkušenosti s vedením telegrafních radioamatérských spojení. 

Kurs bude probíhat v klubovně OK1KVR každou sobotu od 4. února 2006 dopoledne 
od 9 do 12 hodin místního času a skončí v sobotu 3. června 2006. Kursovné je stanoveno 
na 600 Kč splatných v hotovosti 4. února po ukončení první lekce, rozhodne-li se účastník 
k pokračování v kursu. Po ukončení kursu dne 3. června bude úspěšným absolventům 
vrácena polovina kursovného. Úspěšnost bude hodnocena schopností samostatně navá-
zat a uskutečnit radioamatérské spojení na krátkých vlnách. 

Kurs je pořádán pro všechny zájemce ve věku od 15 let. Od účastníků mladších 1Ř let 
požadujeme písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. 

Přihlášku je možno podat telefonicky, e-mailem nebo písemně do 3. února 2006: 
Karel Capoušek, OK1FQT, tel. 731910141, ok1fqt@seznam.cz 
František Dušek, OK1WC, tel. 603Ř2ř7Řř, ok1wc@seznam.cz, P.O.BOX 73, 543 01 

Vrchlabí 1 
 

 

OK QRP DXCC žebříček / ladder 
Zájem o DXCC žebříček je stále velmi nízký, svědčí o tom i to, že hlášení poslaly jen 

čtyři stanice: OK1DMP, OK1FGZ, OK1DKR a OM3CUG. Pro inspiraci a porovnání uvádím 
alespoň tato hlášení. 

The interest in DXCC ladder is continuoustly decreasing, only 4 stations sent their sco-
res. You may be inspired by them to send yours.  

 

5 W 1,8 3,5 7 10,1 14 18 21 24 28 50 

OK1DKR - 61/64 97/100 - 148/153 - 109/111 - - - 

OK1DMP 11/33 38/59 70/88 25/42 129/160 39/71 87/126 25/48 91/128 3/12 

OM3CUG 64/73 98/104 139/156 131/155 213/235 131/194 199/235 139/215 202/228 18/30 

           

1 W 1,8 3,5 7 10,1 14 18 21 24 28 50 

OK1DKR - - - - - - 109/111 - - - 

OK1DMP - 37/59 69/85 25/41 127/156 37/68 84/120 24/46 82/117 - 

OK1FGZ - 29/37 - 34/47 - - - - - - 

OM3CUG 32/34 53/56 51/60 55/59 84/92 3/6 22/31 4/11 26/39 1/2 

 
OK1DKR: zařízení HW-Ř, výkon do 21 MHz jen 2 W, na 21 MHz jen ř75 mW. 
OK1DMP: FT-817, TS-130V, ant: quad, FD4, dipole 2x27 m. 
OM3CUG: tcvr FT-817 5 W output, ant 160 m LW 60 m, Ř0 m LW 30 m a čtvrtvlnný  
 sloper, 7 - 2Ř MHz vertikál HFŘV. 
Další hlášení zašlete na moji adresu (je na 2. straně), do 30. září 2006.  
Please send your next report to my address (see page 2) by 30

th
 September 2006. 

TNX, Pavel OK2BMA 

mailto:ok1wc@seznam.cz
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Závody / Contests 
_________________________________________________________________________________ 

Leden / January  
 Date  UTC  Contest  Mode 

 1.1.  0000 - 0100  AGB NYSB “ New Year Snow Ball“ contest     CW/SSB 
 1.1.   0900 - 1200  AGCW Happy New Year Contest  CW 
 1.1.  0500 - 0700  KV Provozní aktiv, Ř0 m  CW 
 2.1.  0200 - 0400  ARS Spartan Sprint  CW 
 6.1.  0000 - 2400  The WQF QRP Party  ALL 
 7.1.  0500 - 0700  SSB liga, 80 m   CW 
 7.1.  2000 - 2300  EUCW 160 m Contest  CW 
 8.1.  0400 - 0700  EUCW 160 m Contest  CW 
 9.1.  2000 - 2200  Aktivita 160 m  CW 
 14.1.  0500 - 0700  OM Activity Contest  CW/SSB 
 14.1.  1000 - 1200  FM Contest 145 MHz, 432 MHz (místní čas)  CW/SSB 
 14.1.  0000 - 2400  070 Club PSK Fest  PSK 
 14.- 15. 1.  1200 - 2359  MI QRP Club CW Contest  CW 
 21.1.  1200 - 2000  LZ Open Contest  CW               
 27.-29.1.   2200 - 1600  CQ 160m Contest  CW 
 28. – 29.1.  1300 - 1300  UBA DX Contest   SSB 

 
Únor / February 

 Date  UTC  Contest  Mode 

 4.2.  0500 - 0700  SSB Liga, 80 m   SSB 
 4.2.  1600 - 1900  AGCW Straight Key Party   CW 
 4.2.  1400 - 2400  Minnesota QSO Party  ALL 
 4. - 5.2.  0000 - 2400  New Hampshire QSO Party  ALL 
 4.- 5. 2.  0001 - 2400  10 - 10 International Winter Contest  SSB 
 4. - 5.2.  1600 - 0400  FYBO Winter QRP Field Day  CW/SSB 
 5.2.  0500 - 0700  KV Provozní aktiv, Ř0 m  CW 
 5.2.  0000 - 0400  North Američan Sprint  SSB 
 5.2.   2000 - 2400  QRP ARCI Fireside SSB Sprint  SSB 
 6.2.  0200 - 0400  ARS Spartan Sprint  CW 
 11.2.  0500 - 0700  OM Activity Contest  CW/SSB 
 11.2.  1000 - 1200*  FM Contest 145, 432 MHz (* místní čas)  FM 
 11.2.   1700 - 2100  FISTS Winter Sprint  CW 
 12.2.  0000 - 0400   North Američan Sprint Contest  CW 
 13.2.  2000 - 2200  Aktivita 160 m  CW 
 18. - 19.2.  0000 - 2400  ARRL International DX Contest  CW 
 24. - 26.2.  1600 - 2359  CZEBRIS Contest  CW 
 25. - 26. 2.  2200 - 1600  CQ 160-Meter Contest  SSB 
 25. - 26.2.  1300 - 1300  UBA DX Contest  CW 
 26.2.   0600 - 0730   OK QRP závod, Ř0 m  CW 
 26.2.  0900 - 1100  High Speed Club CW Contest (1)  CW 
 26.2.  1500 - 1700  High Speed Club CW Contest (2)  CW 
 26.2.  2200 - 0400  Colorado QRP Winter QSO Party  CW/SSB 
 26. – 27. 2.  1700 - 0300  North Carolina  QSO Party  CW/SSB 
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Březen / March 
 Date  UTC  Contest  Mode 

 4.3.  0500 - 0700  SSB liga, 80 m  SSB 
 4. – 5.3.  0000 - 2400  ARRL  International Contest  SSB 
 5.3.  0500 - 0700  KV Provozní aktiv, Ř0 m  CW 
 6.3.  0200 - 0400  ARS Spartan Sprint  CW 
 11.3.  0400 - 0600  OM Activity Contest  CW/SSB 
 11.3.  1000 - 1200*  FM Contest 145, 432 MHz (* místní čas)  FM 
 11. - 12.3.    Oklahoma QSO Party  
 12.3.  0000 - 0400  North Američan Sprint   RTTY 
 12.3.  1400 - 2000  AGCW QRP Contest  CW 
 13.3.  2000 - 2200  Aktivita 160 m  CW 
 14.3.  0700 - 1100  UBA Spring Contest  CW 
 18.3.  0000 - 2400  Somerset Homebrew Contest  CW/SSB 
 25. - 26.3.  0000 - 2400  CQ WW WPX Contest  SSB 
 
Přehled RTTY závodů - podmínky, výsledky:       
      http://home.online.no/~janalme/RTTY.html 
      http://home.online.no/~janalme/RTTY.html 
 
FM Contest, každou druhou sobotu v měsíci, FM, 10-12 místního času, OK1OAB 
 
Podmínky závodů: http://www.sk3bg.se/contest/ 
       http://www.hamradio.sk/ 
       http://www.yccc.org/links/rules.htm 
       http://www.yccc.org/links/rules.htm 

Pavel, OK2BMA 
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DTC Contest 
 
K propagaci telegrafního provozu a oživení zájmu o diplomy DLD za CW, vydávané DARC, 
pořádá Deutscher Telegrafie Club e.V. (DTC / DL-CW-C) „Deutschland Contest“. Termín: 
každé Velikonoční pondělí (17. duben) v době 0Ř:00-11:00 místního času (06:00-09:00 
UTC). Pásma: 3520-3560 kHz, 7010-7035 kHz. Výzva: CQ DC nebo CQ TEST. Účastníci: 
všichni radioamatéři koncesionáři a SWL. Třídy: 1 = více než 25 W out, 2 = 5 až 25 W out, 
3 = max 5 W out, 4 = SWL. Předává se: členové DARC RST + č. QSO / DOK, nečlenové 
RST + č. QSO. Bodování: každé QSO 2 body, každý DOK 1 násobič, každá DXCC 
1 násobič. Každé pásmo se hodnotí zvlášť. S každou stanicí lze pracovat na obou 
pásmech. Celkový výsledek: součet QSO bodů z obou pásem x součet násobičů z obou 
pásem. Každá třída se vyhodnotí zvlášť. Deníky: musí obsahovat všechny nutné údaje 
o spojení, SWL deníky obě volací značky, pásmo, čas a nejméně jeden předávaný report. 
Na souhrnném listu musí být volací značka, adresa, třída, použitý výkon, výpočet bodů, 
prohlášení o dodržení podmínek závodu a podpis. Termín zaslání: do 31.5. elektronicky na 
dl1ydl@muenster.de nebo poštou na Frank Schmitte, DL1YDL, Sophienstr. 35, D-48145 
Muenster, Deutschland. Výsledková listina za SASE nebo via e-mail.  
 
 

Týden aktivity CW – CW Activity Week 

CWAW 
K podpoře telegrafního provozu na všech amatérských pásmech KV, VHF a SHF  
pořádá Deutscher Telegrafie Club (DTC / DL-CW-C) „týden telegrafní aktivity“ – CWAW.  
Je pořádán dvakrát ročně. Každá část je hodnocena samostatně.  
Termíny: od 1. května 00.00 UTC do 7. května 24:00 UTC 
                od 1. října    00.00 UTC do 7. října     24:00 UTC 
Platí všechna CW-QSO, tj. normální i contest QSO, ze všech radioamatérských pásem. 
Bodování: a) KV pásma - každé contest QSO  1 bod 
   - každé normální QSO  2 body 
    b) VHF a UHF - každé contest QSO  2 body 
   - každé normální QSO 3 body 
Celkový výsledek: součet všech QSO bodů 
QRP zvýhodnění: jestliže byla všechna QSO navázána s QRP zařízením, tj. max. 10 W 
input, nebo 5 W output, smí být pro konečný výsledek použit násobič 1,25 k vyrovnání 
QRP handicapu. 
Výsledková listina není sestavována. Každý účastník, který dosáhne 30-5ř bodů obdrží 
pěkný pamětní CWAW-QSL lístek. Účastníci, kteří dosáhnou 60 a více bodů, obdrží 
CWAW diplom.  
Logy musí vyhodnocovatelka obdržet nejpozději do 31. května, respektive do 31. října. 
Zasílá se na Monika Recker, DL2YEX, Rotdornweg 3, D-48301 Nottuln – Appelhülsen, 
Deutschland. 

 

 
Otto A. Wiesner, DJ5QK 

Mannheimer Str. 337 
D-69123 Heidelberg 
Tel. 06221 83 30 31 
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Dear QRP friends, the QRP-Contest-Community (qrpcc) cordially is inviting to the 

19th / 20th 
O R I G I N A L  -  Q R P  -  C O N T E S T 

The contest idea is to promote creative or unconventional QRP-hamming like homebrewing or just 
doing it without your usual 'luxurious' QRO equipment. This event more than other contests has 
a meeting character. The result lists show that many operators are taking part only for just an hour 
or two with a singleband homebrew rig without any intention of high scoring or even winning. But if 
you want to prove that QRP operators may be keen operators you are invited to do so as well. 

Participants: Operators of original QRP rig, commercial or homebrew, including QRP rig potentially 
exceeding 5W output like IC-703, SG 2020, FT-7, K2 e.a. and QRP-versions of industrial QRO-
transceivers like TS-130 V, FT-707S etc.. Stations with QRO-equipment (>20 W out) temporarily 
reduced to QRP will be listed as checklog. 

Date:                19th OQRPC: 7/8-Jan-2006                20th OQRPC: 1/2-Jul-2006 

Time: Saturday 1500 UTC till Sunday 1500 UTC, 9 hours minimum rest period in one or two parts. 
(more pauses as you like) 

Frequencies: CW segments of the 80-, 40-, and 20 m band. 
Call: CQ  OQRP (= Original QRP) 
Categories: VLP (1 W out or 2 W in), QRP (5 W out or 10 W in), MP (20 W out or 40 W in),  

(No QRO-category). Contestants who want to be marked in a 'Handmade' subcategory MUST 
declare: “All my TX operated in this contest were homemade by myself. I was coding & decoding 
the CW signals by head & hand without computer assistance and did not use any other online 
computer support." 

Operation: Single-op CW. Various TX/TRX may be operated, but only one at the same time. 
Exchange: RST, serial-no./category e.g. 559001/VLP. Exchange of RST is sufficient with stations not 

in contest. 
QSO-Points: The log checker will count 4 points for a QSO with another contest station whose log 

has come in. All other QSO count 1 point. 
Multiplier: The log checker will count 2 multiplier points for each DXCC-country from a QSO with a 

station whose log has come in. Otherwise each DXCC-country counts 1 multiplier point. 
Final score: Sum of QSO-points multiplied by the sum of multiplier-points. (Calculated by the log 

checker. Don't try an own calculation: you cannot foresee who will send his log and who will not). 
So every log is welcome and important, even just 3 QSO on a picture postcard. 

Logs: List QSO sorted bandwise, please. (Otherwise you might find your log listed as checklog!) Add 
the DXCC prefix if you claim a multiplier for a QSO. 

Summary sheet: has to show name, address, callsign and minimum rest periods. Indicate the types of 
all TX/TRX used with out- or input on each band according to manufacturer or measured under 
con-test conditions. Homebrew TX/TRXs description at least should name the basic principle (e.g. 
super-heterodyne with IF or "straight set" like VFO-BU-PA) with pa-transistor/-tube and possibly 
a reference (e.g. SPRAT No.&page) (Don't forget the "Handmade"-declaration mentioned above). 

Deadline:                      19th OQRPC: 31-Jan                     20th OQRPC: 31-Jul  

to: Dr. Hartmut Weber, DJ7ST, Schlesierweg13, D-38228 SALZGITTER, Germany.  
Via Packet to DJ7ST@DB0ABZ  
e-mail logs for electronic checking (by DL1RNN/DL8MTG) to <oqrpc@qrpcc.de>.  
See <http://www.qrpcc.de> for infos and <http://www.qrpcc.de/e-Maillogs> for log-details.  
The Windows-version of LM (DL8WAA) is recommended. DL1RNN also asks for a summary with 
claimed number of qso and multipliers. Text files in STF-format, please. 

There still is enough time left for a simple QRP homebrew project. Maybe you will find your one in a 
list of "Simple QRP-Homebrew-Projects" uploaded in <qrp> in Packet Radio (or just type: c < dj7st). 

Best 73/2 es hpe cu in the ORIGINAL-QRP-CONTESTs 
"Hal", DJ7ST 
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QRP TRX na cesty HF TRAMP 
Petr Fišer, OK1XGL, petr.fiser@i.cz 

Úvod  
Konstrukce vznikla jako malý TRX na cesty. Malý a na cesty ovšem nemělo znamenat horší 
parametry. Zároveň tu byla příležitost vyzkoušet si moderní technologie jako je DDS či  spínaný 
směšovač. Inspirací mi byly vynikající TRXy K2, K1 a KX1 firmy Elecraft.  
 
 
Zadání bylo následující: 
 aby se to snadno vešlo do batohu  
 více pásem – výměnné moduly 

 pouze telegrafní provoz 

 co nejkvalitnější přijímač 
 

 

 napájení z 12 V baterie 

 spotřeba při přijmu kolem 100 mA 

 výkon vysílače kolem 5 W 

 použití součástek SMD 

 
Výsledky, kterých bylo dosaženo: 
Obecné: 
rozměry 45x103x105 mm 
hmotnost cca 300 g 
pásma 80 m, 40 m, 30 m a 20 m 
napájení 10 – 14 V 
druh VFO DDS s referencí 50 MHz 
počet VFO A a B (SPLIT možný) 
ladící krok 20 Hz nebo 1 kHz  

 
Přijímač: 
druh superheterodyn s jedním směšováním  
mezifrekvence 5 MHz 
odběr při přijmu 115 mA 
citlivost 0,15 uV  @ 10 dB S+N/N 
IP3  ??? – očekávám nejméně +10 dB, ale určitě bude kladné 
IP2 ??? – očekávám nejméně 60 dB  
blokování ??? – očekávám nejméně ř0 dB 
potlačení zrcadla ??? – očekávám nejméně Ř0 dB 
potlačení mezifrekvence ??? – očekávám nejméně 50 dB 
selektivita VF 5+2 krystalový filtr 400 Hz/-6dB 
selektivita NF 200 Hz/-6 dB 
audio výstup 1 W do Ř ohmů – doporučuji sluchátka 32 ohmů stereo 
RIT +-2 kHz s krokem 10 Hz 
S-metr ano 
AVC ano, trvale pomalé (2 sec) 
útlumový článek 6, 12 a 18 dB 

 
Vysílač: 
druh třída C 
výstupní výkon 0 - min. 5 W při 12 V 
odběr při vysílání 0,ř A při 5 W a 12 V 
potlačení nežádoucích produktů 50 dB 
T-R Delay QSK – 2 sec. v 5 ms krocích 
elbug 6-40 WPM iambic A a B reverzace 
CW příposlech 780 Hz  
měření výkonu ano 
měření PSV ano 
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     �elý TRX jsem rozdělil na jednotlivé moduly, které se dají oživovat, ale i používat samostatně. Moduly se 
navzájem spojují konektory typu pinová lišta – dutinková lišta a až na výjimky není třeba při sestavování 
modulů nic pájet a propojovat dráty. Rozložení do modulů je patrné z blokového schéma. Modul filtrů se 
připojuje k zadní části TRXu a je výměnný podle pásma.  
     Signál z antény prochází trvale zařazenou dolní propustí, která zlepší stopband následující pásmové 
propusti na vyšších kmitočtech. Pásmovou propust jsem použil klasickou dvouokruhovou, která se snadno 
ladí. Za ní následuje diplexer, který zajistí, že následující směšovač uvidí v širokém rozsahu impedanci 50 
ohmů a to je přesně to, co mají směšovače rády. Diplexer jsem použil s jakostí 3, tedy částečně vylepšuje 
strmost boků propusti. Celek má obdobné vlastnosti jako tříokruhová propust, ovšem naladit správně takovou 
propust není snadné. Signál dále pokračuje přes útlumový článek, který je řízen bistabilními relé. Pro 
zlepšení potlačení kmitočtu mezifrekvence byla zařazena pásmová zádrž mezifrekvenčního kmitočtu.  
     Signál dále vstupuje do dvojitě vyváženého směšovače ve spínaném režimu. Tyto směšovače mají  velmi 
dobré parametry a nepotřebují velký výkon z VFO. Pro dosažení nízké spotřeby při zachování dobrých 
parametrů je to ideální řešení. Jako spínací prvek jsem použil obvod FST3125, který má v sepnutém stavu 
odpor pouze 4 ohmy na rozdíl od obvyklých 50 ohmů u oblíbeného 74HC4066. Velmi rychle přepíná, což je 
další podmínka dobré funkce spínaného směšovače. Signál pokračuje přes diplexer potlačující nežádoucí 
intermodulační produkty. Je to jednoduchý obvod, který dokáže podstatně vylepšit vlastnosti přijímače.  
     Následuje zesilovač, jehož úkolem je hradit ztráty v rezonančních obvodech a ve směšovači a dále 
vytvářet správnou (50 ohmů) zátěž pro směšovač a to ve velmi širokém kmitočtovém rozsahu. Tento 
zesilovač dále musí  být schopen lineárně zpracovávat signály od slabých po ty nejsilnější. Ostatně jako 
každý obvod zařazený před mezifrekvenčním filtrem. Zvolil jsem zapojení zesilovače se společnou bází, 
které dokáže zpracovávat větší rozsah amplitud vstupního signálu než klasické zapojení se společným 
emitorem a to při menším kolektorovém proudu. Opět výhodné pro dosažení nízké spotřeby. Linearitu 
zesilovače ještě vylepšuje záporná zpětná vazba zavedená přes transformátor. Tento zesilovač se bude 
významně podílet na šumovém čísle přijímače. Je třeba tedy použít tranzistor s nízkým šumem. Tady pozor 
na moderní tranzistory, které jsou optimalizovány pro velmi vysoké kmitočty  a na nižších kmitočtech šumí.  
     Útlumový článek za zesilovačem impedančně přizpůsobuje a odděluje 5-ti krystalový filtr. Impedance 
příčkových krystalových filtrů je reálná pouze pro propustné pásmo. Mimo něj má charakter buď silně 
kapacitní, nebo silně induktivní a to nemá žádný  zesilovač rád. Všechny obvody jsou nejspokojenější, když 
pracují do zátěže, pro kterou byly navrženy. Zvláště vadí pokud zátěž není reálná. Pro filtr jsem použil 
krystaly s nízkým profilem, které sice mají větší sériový odpor, ale zároveň mají větší poměr L/C. Výsledkem 
je větší jakost těchto krystalů. Jsou tedy vhodnější pro konstrukci úzkých telegrafních filtrů. Je výhodné koupit 
si značkové krystaly. Cenově to vyjde nastejno, ale parametry krystalů jsou natolik shodné, že není třeba je 
vybírat.  
     Mezifrekvenční zesilovač je klasický s dvoubázovými FETy. Zesilovač je sice složitější než integrované 
řešení, ale je to vyváženo nižším šumem a možností řídit zisk zesilovače ve větším rozsahu. AVC je 
odvozeno z VF signálu a jeho časová konstanta je nastavena napevno na dlouhou. Za mezifrekvenční 
zesilovač jsem zařadil dvoukrystalový filtr, který významným způsobem potlačí širokopásmový šum 
mezifrekvenčního zesilovače.  
     Následuje produkt detektor s NE612. NF signál prochází jednoduchou dolní propustí a následně 
pásmovou propustí s kompromisní šířkou 200 Hz. Dále je signál již jen zesílen v NF zesilovači. 
     Vysílací cesta je velmi jednoduchá. Signál z VFO je zaveden do zesilovače s proměnným zesílením, 
kterým je možné nastavit vysílací výkon. Signál je dále upraven a posílen budičem a budí koncový stupeň ve 
třídě C. Výstup je přes dolní propust  zaveden do antény.  
     Jako VFO jsem použil obvod DDS. Lze jím dosáhnout výborné kmitočtové stability při malých rozměrech 
a nízké spotřebě. Základem úspěchu je kvalitní dolní propust, která musí být zařazena na výstupu obvodu 
DDS. Tato propust musí dobře filtrovat nejen nejbližší harmonické kmitočty, ale i referenční kmitočet DDS. Je 
proto třeba použít nebo vyrobit cívky, které mají požadovanou indukčnost i na referenčním kmitočtu a raději 
i na jeho nejbližších násobcích.   
     ízení celého TRXu obstarává procesor PIC. Díky procesorovému řízení, je možné zvýšit komfort obsluhy 
a v malém prostoru realizovat užitečné doplňky jako je PSV metr, elbug, více VFO apod. adu obvodů je 
možné realizovat přesněji, např. S-metr.  
     Poznámka ke schématům. Hodnoty součástek, které mají před hodnotou znak # nejsou osazeny.  
     V reálném provozu se TRX při přijmu chová velmi příjemně a na vysílaný signál jsem neměl žádnou 
stížnost. Jako anténu jsem používal delta loop mezi paneláky. Slyšel jsem to samé, co na můj velký TRX 
Alinco DX77. Dokáže si poradit i s přítomností velmi silného signálu v blízkosti přijímaného kmitočtu. Jeho 
odolnost IP3 je tedy velmi dobrá. V mém bydlišti v Českých Budějovicích se nachází velmi silný středovlnný 
vysílač. Ani ten nezpůsobuje žádné potíže při přijmu což svědčí o dobré odolnosti IP2. Již se těším až si 
vezmu TRX na nějakou výpravu do polních podmínek.  
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Mixer Module 
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CPU Module 
 

 
 

Petr, OK1XGL, in his shack 
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Poundshop 40 m DC RX 
Vojtěch Bubník, OK1IAK, bubnikv@seznam.cz 

 
     V diskusním fóru GQRP klubu se rozběhla zajímavá debata. Pete Morris G1INF [1] zakoupil v jed-
nolibrovém obchodě FM rádio, které přestavěl na 40 m přímosměšující přijímač. Hans Summers 
G0UPL [2] shrnul dostupné materiály o těchto rádiích na jeho webových stránkách. Právě Hansovy 
stránky mě popíchly. Takovou zábavu si přece nemohu nechat ujít. 
     Na trhu je spousta miniaturních FM rádií, která si jsou podobná jako vejce vejci. Mají minimální 
počet ovládacích prvků, ladí se dvěma tlačítky. První nastaví VFO na začátek stupnice, druhé najde 
následující stanici. Některá rádia obsahují lampičku či hodinky. Pokud mají reproduktor, potom jsou 
osazena teleskopickou anténkou, jinak využívají jako anténu kabel ke sluchátkům. Napájena jsou 
třemi volty, buď z tužkových, mikrotužkových nebo knoflíkových článků. Ta nejmenší rádia napájená 
knoflíkovými články jsou občas rozdávána jako reklamní dárky, větší jsou k dostání třeba v Holešo-
vické tržnici v ceně okolo 60 Kč. Tato rádia fungují překvapivě dobře.       
     Pokud uvidíte rádio vyhovující tomuto popisu, vězte, že jeho srdcem je čínská kopie obvodu 
TDA70ŘŘT [3], což je asi 20 let starý bipolární čip firmy Philips. Katalogové zapojení viz obr. 1. Tento 
obvod obsahuje kompletní monofonní FM přijímač, jehož zvláštností je, že používá nízkou mezifrek-
venci 70 kHz. Vychází ze staršího obvodu TDA7000 [4], který neobsahuje automatické ladění. 
Dokumentace obvodu TDA7000 je mnohem obšírnější než obvodu TDA7088T. Obvod obsahuje VFO, 
směšovač, aktivní MF filtr, limiter, fázový diskriminátor pro FM demodulaci, umlčovač a obvod 
automatického ladění. Upravené přímosměšující rádio bude používat pouze první tři bloky.  

 

 
Obr. 1. Katalogové zapojení TDA7088T 
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     Pokud se vydáme do Holešovické tržnice, doporučuji zakoupit raději větší model používající tužko-
vé baterie a obsahující reproduktor. Větší pouzdro nám totiž dává více prostoru k experimentování 
a rozšiřování zapojení. Pokud se rozhodnete pro úpravu minirádia s knoflíkovými články, je třeba ma-
ximálně využít již osazené součástky. Můj kus obsahoval reproduktorek, digitální hodinky (teď už v od-
padkovém koši) a lampičku. Pokud se všechny zbytečnosti odstraní, zbyde prostor na potenciometr 
ladění, antenní konektor, potenciometr VF zisku a dvouobvodový vstupní filtr. Mrňavá rádia bez repro-
duktoru obsahují pouze jednoduchý jednotranzistorový koncový NF stupeň, větší rádia obsahují integ-
rovaný SMD zesilovač.  

 

 
 

Obr. 2. Schéma upraveného rádia 
 
 
Úprava VFO 
     S úpravou VFO budeme mít nejvíce práce. Nejprve je třeba odstranit z plošného spoje lampičku 
a všechny mikrospínače. Už nebudou potřeba. Dále odstraníme odpor 5k6 vedoucí z pinu 16 na vari-
kap a spoj piny 14 a 16. Tím bylo zablokováno automatické ladění. Dále odstraníme samonosnou 
cívku VFO a nahradíme ji paralelním rezonančním obvodem rezonujícím na 7 MHz. Vyměníme kon-
denzátor 6Ř0 pF mezi varikapem a pinem 4 za 15 pF NP0. Tím se sníží rozladění VFO přibližně na 50 
kHz. Dále je potřeba přivést napětí z ladicího potenciometru na varikap. 
     G1INF sestavil rezonanční obvod VFO z odporové tlumivky 6uŘ a kondenzátorového trimru 50-70 
pF. K ladění varikapu použil již osazený potenciometr hlasitosti. Co mu také zbylo, víc se do jeho 
krabičky nevešlo. Jeho VFO mělo rozladění 120 kHz, a nejsem si jistý teplotní stabilitou feritu této 
tlumivky.  
     Já jsem nebyl omezen místem. Rezonanční obvod jsem sestavil z cívky navinuté 27 závity na 
žlutém železoprachovém toroidu Amidon T50-6 a 150 pF NP0 kondenzátoru. Jádro je k dostání 
u GESu asi za 30 Kč. Jak jádro, tak kondenzátor má teplotní koeficient řádově 30 ppm na stupeň 
Celsia. Nedoporučuji použít na VFO feritová jádra, která mají řádově vyšší teplotní koeficient než 
železoprachová. Důrazně varuji před použitím kondenzátoru z jiné hmoty než NP0. Může se vám 
potom snadno stát stejně jako mně, že CW segment zcela uteče z rozsahu VFO, pokud je v zimě 
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otevřeno okno. Na druhou stranu, kdy jindy je lepší příležitost k testování teplotní stability VFO, než 
teď v zimě?  
     K ladění varikapu jsem použil nový potenciometr 10 k, který jsem přišrouboval na uvolněné místo 
na plošném spoji. Spoje, které jsou potenciometrem překryty, je třeba odškrábnout a nahradit 
propojkami. Pokud je rádio osazeno indikační LED, je výhodné připojit potenciometr k této diodě 
paralelně, červená dioda stabilizuje napětí na přibližně 1,9 V. Není to sice ideální řešení, ale nevím 
o žádném jednoduchém 2 V stabilizátoru s nízkým úbytkem, navíc dioda byla na plošném spoji již 
osazena. 
     Pro nastavení VFO doporučuji následující postup. Na toroid se navine doporučený počet závitů 
a dráty se odštípnou pár centimetrů od jádra. LC obvod oscilátoru se osadí, rádio se spustí. Do 
anténního konektoru pomocného přijímače se připojí půl metru drátu a nalezne se zázněj našeho 
oscilátoru. Ten může být také několik stovek kHz od touženého kmitočtu. Měněním počtu závitů, 
kapacity paralelního kondenzátoru a stlačováním / roztahováním závitů na cívce se nastaví VFO do 
rozsahu přibližně 7000-7040 kHz. Cívka se osadí napevno, její vývody se zkrátí na minimum a znovu 
je stlačováním / roztahováním závitů dostaven rozsah ladění. Cívka je zakápnuta tavným lepidlem, je 
ale výhodné nechat pár závitů volných. Po vychladnutí tavného lepidla je manipulací s volnými závity 
dostaven konečný rozsah VFO. 
     Teplotní stabilitu VFO jsem testoval otevřením okna. Rádio při změně teploty o 15 

O
C ujelo 

o 6 kHz, což je vyhovující. Napětí pro ladění varikapu je stabilizováno bídně led diodou, takže rozsah 
ladění se změní při výměně NiCD článků za suché články z 6,985-7,040 na 6,989-7,050. Jsem tedy 
spokojen, rádio je schopné vždy proladit celé telegrafní pásmo. Ladění jednootáčkovým potenciome-
trem není příliš komfortní, ale je vyhovující.  
 
 
Audio filtr      
     Výstup směšovače je na čipu připojen na vstup aktivního filtru typu Sallen-Key. Tato pásmová 
propust je navržena pro filtrování na mezifrekvenčním kmitočtu 70 kHz. Čip obsahuje zesilovač 
s jednotkovým zesílením a dva odpory 2k2. Nám nezbývá než manipulovat s externími kondenzátory. 
Filtr jsem přepočítal pro Q = 4 a f = 780 Hz. Kondenzátor 3,3 nF mezi piny 6 a 8 jsem nahradil 
hodnotou 680 nF, kondenzátor 1Ř0 pF na pinu 7 jsem nahradil hodnotou 5n6. 680 nF není běžná 
šuplíková hodnota, nahradil jsem ji paralelním spojením více kondenzátorů. Zde by bylo vhodné použít 
svitkový typ. Filtrovaný signál je odebírán z pinu Ř. Odstraníme kondenzátor 3,3 nF mezi piny 8 a 9. 
Připojíme kondenzátor 100 nF z pinu 8 na potenciometr hlasitosti.  
 
 
VF vstup      
     G1INF [1] připojil k rádiu napevno smyčkovou anténu složenou z třížilového síťového kabelu délky 
1,2 m. Dvě žíly propojil sériově a překlenul je kondenzátorem 100 pF. Třetí žíla je použita jako vazební 
smyčka a je připojena na piny 11 a 12 přes kondenzátor 33 pF. Smyčka je doladěna zkracováním do 
rezonance.  
     Já jsem do rádia zabudoval dvouobvodovou pásmovou propust navinutou na modrých toroidech 
průměru 1 cm z firmy Pramet Šumperk. První toroid má primární vinutí 10 z, sekundární 21 z. Tím je 
vstupní impedance směšovače převedena na 5 kΩ. Sekundární vinutí druhého transformátoru je 
tvořeno jedním závitem, vodič od antény je jedinkrát protažen toroidem. Mezi anténu a pásmovou 
propust je vložen potenciometr 100 Ω, který slouží jako VF atenuátor.  
 
 
Mechanické provedení  
     Jak již bylo řečeno, výhodou je přestavovat větší rádio. Potenciometr lze přišroubovat na plošný 
spoj, čímž se stane konstrukce kompaktní. Spousta místa vznikne po odstranění nyní již nadbyteč-
ných mikrospínačů a prodlužovací cívky VKV anteny, která je vyleptaná na plošném spoji. Jistě bude 
přerušeno pár potřebných spojů, ale ty lze rekonstruovat drátky.  
     Potenciometr atenuátoru byl našroubován zboku, antenní konektor BNC zepředu, oba těsně pod 
plošný spoj. Protože obě součásti zasahují do prostoru baterií, byl vyjmut reproduktor a z krabičky byly 
odštípány a odřezány přebytečné výčnělky. Jde to dobře pistolovou páječkou a ostrým nožem. Tím 
byly baterie posunuty níže.  
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     Toroid VFO a pásmové vstupní propusti byly nalepeny na plošný spoj. Úžasná výhoda toroidních 
jader je že magnetický tok je v nich uzavřen, takže je umožněna i takto stísněná konstrukce.  
     V předním dílu výlisku zeje díra po digitálních hodinách. Nejen že je nikdo nepotřebuje, ale také 
zabírají místo cívce VFO a potenciometru ladění. Díra byla zakryta kouskem kuprexitu. Oba plastové 
díly jsou spojeny šroubem M3. Matka je do zadního dílu zatavena zahřátím pistolovou páječkou. Více 
viz následující obrázky.  
 

  
 

 

 

 
 

Obr. 3a-d. Fotografie upraveného rádia 
 
 
Testování  
     Jakožto panelákový občan vlastním pouze smyčkovou anténu, která je přilepena na okně. Smyčka 
má poměrně značnou selektivitu. Spolu s dvouobvodovou pásmovou propustí v rádiu tvoří dostateč-
nou selektivitu, která podstatně omezuje AM demodulaci integrovaného směšovače. I tak ale vždy 
nezabraňuje pronikání silných KV vysílačů, zvláště při západu slunce. Při připojení k dlouhodrátové 
anténě bude situace patrně tristní.  
     Přijímač není příliš citlivý a šumí. S dodanými sluchátky je úroveň hlasitosti spíše nedostatečná, při 
použití kvalitnějších "špuntů" již dostačuje. Přesto lze bez problémů zachytit po celý den několik sil-
nějších stanic. Zajímavé by bylo otestovat přijímač v rádiově čistším prostředí, než je panelák v Praze. 
Hlasitost je výhodné regulovat atenuátorem, čímž se sníží úroveň křížové modulace. Úroveň křížové 
modulace jistě poklesne při zvýšení napájecího napětí na maximálních 5V. 
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Obr. 4. Smyčková antena nalepená na okně panelákového bytu 
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     Sverre Holm LA3ZA doporučuje zařadit do NF cesty pro zvýšení hlasitosti i MF zesilovač mezi piny 
ř a 13. Já to nedoporučuji, signál je limitován, což dále zhoršuje srozumitelnost. Zajímavější by bylo 
zvýšení zesílení integrovaného NF zesilovače. Čip ale bohužel není označený.  
 
 
Zářivé vyhlídky?  
     Zdá se, že lze modifikovat rádio s čipem TDA70ŘŘ pro příjem lokálního 2 m převaděče. V aplikač-
ním listu [5] je popisována aplikace tohoto čipu pro příjem úzkopásmové FM v přenosném telefonním 
sluchátku. Kdo to zkusí?  
     Nabízí se použití keramického rezonátoru 3,6 MHz pro 80 m variantu. Zajímavá by byla přestavba 
tohoto přijímače pro hon na lišku. Předpokládám ale, že signál by obcházel atenuátor, takže takový 
přijímač by byl vhodný spíše na srandaakce než na serioznější závody.  
     V GQRP klubu se rozproudila nová diskuse. Za 3 libry je v jednom britském řetězci prodáváno 
rádio, které má VKV, SV i KV rozsahy a digitální stupnici. Toto rádio jsem v Čechách viděl prodávat 
zatím pouze v GM Electronic, zde je k dostání za 25ř Kč. V katalogu je uvedeno pod číslem FF-
RDGř017 či ř01Ř. Modul LCD displeje s čítačem a hodinami lze oddělit od rádia a překonfigurovat ho 
pro měření frekvence s přesností 1 kHz.  
     Průměrně polovinu svého času nyní trávím na pracovních cestách. Již jsem vyjádřil obdiv ke 
smyčkovým přijímacím anténám. Anténa na obrázku 4, kterou mám napevno v pracovně (přítelkyně si 
zatím nestěžovala), není příliš skladná. G4FON [6] popisuje přenosnou smyčkovou antenu, kterou 
používal na cestách on. Výjmečnost jeho anteny spočívá v jednoduchém přizpůsobení pomocí 
toroidního jádra, které je navléknuto na hlavní smyčce. Odpadá tak vazební smyčka, která je vidět na 
obrázku mého okna.  
 
 
Závěr  
     Levné miniaturní FM rádio se podařilo přestavět na přímosměšující přijímač CW segmentu pásma 
40 m. Rádio včetně přidaných součástek vyšlo přibližně na 120 Kč. Stabilita VFO je dostačující. 
Odolnost přijímače, selektivita, citlivost a šum jsou bídné. Stálo to tedy za námahu? Určitě. Rádio 
s kusem drátu se vejde všude, mohu ho vzít na služební cestu. Mnoho jsem se naučil a dobře jsem se 
bavil při experimentování. Vždyť přece bastlení k radioamatéřině patří.  
 
 
Odkazy 
[1] Původní návod na přestavbu od Petra Morrise G1INF 
http://www.gqrp.com/Poundshop_DC_RX.pdf  
 
[2] Informace sesbírané Hansem Summersem, G0UPL 
http://www.hanssummers.com/radio/poundshop/ 
 
[3] TDA7088 datasheet  
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA7088.html 
 
[4] Aplikační list pro TDA7000 (předchůdce 70ŘŘ) 
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN192.pdf 
 
[5] Aplikační list pro příjem úzkopásmové FM pomocí TDA7000 
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/applicationnotes/AN193.pdf 
 
[6] Přenosná smyčková antena dle G4FON  
http://www.g4fon.net/MagLoopTwo.htm 
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Amatérské rádio na ostrově Karpathos, 
aneb SV5/OK1MKX/P 

 
Jaroslav Kolínský, OK1MKX, j.kolinsky@volny.cz 

 
     Na dovolenou bez rádia?- ani nápad. Volba padla na posezónní (last minute koncem 
září) na řeckém ostrově Karpathos. Manželka si už zvykla, a naopak mne upomíná, abych 
si nezapomněl přibalit potřebné zařízení. Po dobrých zkušenostech z minulých expedic, 
posílám e-mail delegátce CK, aby se pokusila pro nás reservovat v hotelu vhodný pokoj-
hamshack ve vyšším patře, s možností natažení antény LW. Do ruksaku balím vypůjčenou 
FT817, zdroj a elbug. Na letišti při odbavení mladý nezkušený celník pečlivě zkoumá 
obsah mého příručního zavazadla a několikrát opakovaně rentgenuje můj „home made“ 
elbug naprogramovaný na „CQ DE SV5/OK1MKX/P“.  
     Po příjezdu na místo jsem v recepci ujištěn, že o mně vědí a mám k výběru dva vhodné 
„hamshacky“. ekové jsou všeobecně velmi vstřícní a tak mne nepřekvapila jejich ochota 
vyhovět i takovým zvláštním požadavkům jako byly ty moje. Volba padla na pokoj ve 
čtvrtém patře s výhledem do zahrad i na moře. Majitel hotelu mi radí, abych anténu 
natáhnul z balkonu na blízkou pravoslavnou kapličku. Měl jsem vnitřní zábrany „znesvětit“ 
posvátné místo a raději natahuji drát na nízký strom tak, aby pod anténou mohly procházet 
po „kozí stezce“ bez problémů i lidé.  
 

 
 
Zapínám zařízení, ladím ATU a dělám první spojení na 30 m. Druhý den ráno, na kdy mám 
domluvené SKEDy, soused z vedlejšího pokoje, Holanďan Jan, si dost naštvaně  stěžuje, 
že ho svým „pípáním“ ruším při poslechu jeho milované stanice Hilversum. Samozřejmě, 
když moje anténa jde kolem jeho balkonu, kde poslouchá na svůj kapesní pidi-RX 
s teleskopickou anténkou. Zavrhuji myšlenku povolat na pomoc „ ecký telekomunikační 
úřad“ a domlouvám s Janem změnu vysílacích hodin. Dohodu stvrzujeme Oyzem. 
Následující den se objevuje další problém. Majitel hotelu mne upozorňuje, že tam byla 
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místní policie a že musím anténu sundat, protože školáci, kteří si krátí cestu domů po „kozí 
stezce,“ se snaží na anténu doskočit i když je dobře 3 m vysoko. 
     Hoteliér mi nabízí využít střechu a i přilehlou volnou místnost (i s kanapem!). Je to 
ideální místo pro GP, nebo anténní stožár, ale už ne pro LW, protože střecha je pokryta 
„alubitem“. Nakonec se domlouvám s majitelem protějšího domu, který je vzdálený cca 
50 m, a anténu kotvím na jeho střeše. Od této chvíle jde vše podle mých představ. 
Omezuji svůj provoz hlavně na 30 m, kde jsou výborné podmínky, rušené pouze pro mne 
nedosažitelnými DX stanicemi. Reporty z celé Evropy jsou na mých 5 W vynikající, často 
„real“ 5řř! Stačí brnknout na klíč a hned se tvoří pile-up, hlavně od stanic z UA a UB (Hi!). 
Jet „splitem“ nemá smysl – jak rychle se pile-up vytvoří, tak zase rychle zmizí nebo mi 
končí vysílací „okno“. Podmínky byly v té době velmi dobré i na 40 a 15 m.  
     Jednoho večera mi silný signál blokuje půl pásma – je to SV5/SV1JG, Cliff, který je na 
Karpathosu služebně (na návštěvě u mne viz foto). Rybářský „trawler“ přesekl mnohažilový 
optický podmořský kabel položený v hloubce asi 1 km a skupina řeckých techniků z Athén 
má zajistit opravu. Je nutné povolat speciální ponorku z Francie. Cliff bydlí v nedalekém 
hotelu a krátí si čekání na příjezd ponorky vysíláním. Má s sebou FT857 a inverted-V na 
střeše. Je vice-presidentem eckého radioamatérského svazu a často se setkává s našimi 
zástupci na jednáních IARU. Sdělil mi, že řečtí amatéři požívají stejná privilegia při stavbě 
antén podobně jako policie, hasiči a záchranné služby (!). 
     Vážně prohlásil, že jsem na Karpathosu první QRP HAM v novodobých řeckých 
dějinách! Byla to zatím moje nejzdařilejší one-man-expedice. V rekreačním tempu 
a omezeném čase jsem udělal cca 150 QSO, nejvzdálenější JA. Opakovaně jsem se 
přesvědčil, že malé spínané zdroje nejsou vhodným řešením a asi dobíjený AKU by byl 
lepší. Otázka je co by na „gelovou bombu“ řekli celníci na letišti. Závěr dobrý, všechno 
dobré – ale už se těším na Šumavské hvozdy a QRPP!  
 

 
 

Cliff, SV1JG, na návštěvě v mém hotelovém pokoji 
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Reproskřínka QN 127 12  
ke stanicím VR 21 a VR 22 

Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz 

 
     K odzkoušení jsem dostal reproškatulku QN 127 12 z vozidlových radiostanic VR 21 
a VR 22 s osazeným reproduktorem Tesla ARZ 3ř0Ř rozměrů Ř0x125 mm. Vnější rozměry 
skříňky jsou ř5x140x40 mm. Jde o reprobox který lze připojit rovnou k TCVRu bez potřeby 
nějakých dalších korekcí, což o několikatisícových Option reproduktorech k TCVRům 
rozhodně tvrdit nelze. První dojem z poslechu jak SSB tak CW je malé zkreslení a dobrá 
čitelnost. Firmě TESLA se povedlo uzavřít reproduktor do podstatně menšího objemu než 
připouští výrobce a to bez ztráty vcelku přijatelné citlivosti Ř6 dB a kmitočtovou 
charakteristiku trefit přesně mezi místní a DX poslech mluveného slova. Na obr. 1 vidíme 
mírné navýšení charakteristiky kolem 650 Hz (osobně pro SSB preferuji navýšení kolem 
750 Hz), které zvyšuje průraznost a čitelnost. Na obr. 1 také vidíme, že proti 1 kHz je 
kmitočet 300 Hz potlačen asi o 14 dB. Standardní charakteristika pro mluvené slovo mívá 
potlačení 10 dB, pro DX poslech lze připustit až 20 dB. Při požadavku HiFi poslechu SSB 
je ale na závadu právě ono navýšení kolem 650 Hz. Pokud netrváme na charakteristice 
pro věrný poslech mluveného slova, pak rozumné navýšení na 650 až Ř00 Hz přispívá ke 
srozumitelnosti SSB i CW. Mírná „dírka“ na Ř00 Hz není vůbec slyšet, přelaďování CW je 
zcela plynulé, žádné zvlnění charakteristiky nebo zkreslení není uchem znát.  
     Na fotografii vidíme také dva reproduktory Ř ohmů Visaton FRWS5 - průměr 50 mm 
v zatlumených a vyztužených plastových skřínkách KPZ6 - 65x76x176 mm. Ty ale už 
přímo k TCVRu připojit pro nevhodnou charakteristiku nelze, vyžadují korekce jak pro SSB 
tak CW a také stereo nf PA. Porovnáním stereo poslechu na škatulky KPZ6 s korekcemi a 
mono poslechu na škatulku QN 127 12 bez korekcí je u CW při všech šířkách pásma od 60 
Hz do 2,4 kHz znát, že škatulka QN 127 12 telegrafii rozmazává, nazvání a činí méně 
čitelnou. To samé rozmazávání jsem pozoroval i u SSB. Protože škatulku QN 127 12 jsem 
měl jen jednu, nevím, zda je to způsobeno rozdílem stereo a mono poslechu nebo 
uzavřením reproduktoru ARZ 3ř0Ř do příliš malého prostoru, nebo navýšením 
charakteristiky v okolí 650 Hz. Podobné a ještě větší navýšení je i u malých reproskříněk 
k walkmanům, zde však žádné rozmazávání CW není - není zde ale ani zásadní rozpor 
mezi objemem ozvučnic a reproduktorů. Popisované nuance lze registrovat uchem jen při 
okamžitém přepínání porovnávaných reproduktorů.  
     Poslech SSB je skutečně výrazný a dobře srozumitelný, nicméně při delším místním 
povídacím QSO poznatelně únavnější, stejně tak poslech CW třeba ve 24 hodinovém 
závodě nebude asi nejpohodovější. V těchto případech je nutné použít reproduktory 
skutečně kvalitní, byť malé a bohužel s nevhodnou kmitočtovou charakteristikou a průběhy 
pro SSB a CW upravit korekcemi. Reproduktor ARZ 3ř0Ř se již nevyrábí. Nahradíme jej 
stále vyráběným reproduktorem stejných rozměrů ARE 360Ř, ten má dokonce o 2 dB větší 
citlivost. Předem ale nelze odhadnout co se stane, když ARE 360Ř také uzavřeme do 
téměř 10x menší skřínky, než doporučuje výrobce.  
     Reproskřínka QN 127 12 je v každém případě můj první reproduktor, který lze jen 
s malými výhradami připojit přímo k TCVRu. Veškeré aktivní PC reproduktory se 
samozřejmě vedle QN 127 12 jeví jako nepoužitelný šrot. Nezapomeňte, že každý TCVR 
sice snese reproduktor 4 ohmy, ale berme ho jako živou bytost, netrapme ho a užívejme 
vždy reproduktory Ř ohmů. Je to stejné jako když vás xyl pošle pro 10 housek a na záda 
vám dá dvacetikilové závaží. 
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Obr. 1 - Kmitočtová charakteristika skříňky QN 127 12.  
Měřeno mikrofonem HM3 - Dexon Ostrava - 100 Hz až 5 kHz/1 dB 

 
 
 

 
 

 
 
Obr. 2 - Fotografie uspořádání k porovnání poslechu reproskřínky TESLA QN 127 12 

s reproduktorem ARZ 3908 - 8 ohmů bez korekcí a stereo poslechu na dva malé 
reproduktory VISATON FRWS5 - 8 ohmů v běžných plastových skřínkách KPZ6, 
samozřejmě pro nevhodnou charakteristiku s adekvátními korekcemi SSB i CW. 
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Stavebnice QRP - část I. 
Petr Ouředník, OK1RP, indians@seznam.cz 

  
Mnoho radioamatérů se dnes již bohužel zcela oprostila od jakéhokoliv vývoje či stavby 

zařízení a bastlení v tom pravém slova smyslu je pro ně již nepředstavitelnou minulostí. 
Důvodem je záplava dnes již víceméně dostupných, komerčně nabízených zařízení japon-
ské či americké provenience a možnost být okamžitě na pásmu je velmi lákavá. Pro mno-
hé může být důvodem například absence technického vybavení, znalostí, případně času, 
který by na stavbu zařízení museli věnovat. Nutno podotknout, že pod rouškou výše zmí-
něných objektivních problemů se často ukrývá jednoduše pohodlnost či lenost.  

Naštěstí je však ještě mezi námi dost takových, kteří neváhají v této uspěchané době 
plné mobilních telefonů, e-mailů a internetu nejen sednout k hotovému zařízení, ale také 
věnovat svůj drahocenný čas vývoji a stavbě vlastního zařízení a to k potěšení svému, pří-
padně k potěšení ostatních takto vzácně smýšlejících amatérů. Je nasnadě, že např. sta-
vebně nenáročné, ale koncepčně dobře propracované, dobře fungující a k tomu všemu 
levné telegrafní zařízení bude vynikajícím nástrojem ke vstupu do radioamatérského světa 
pro všechny ty, kteří se kromě vlastního provozu chtějí také něco naučit.   

Pro všechny, kteří by si rádi postavili své vlastní zařízení, ale jednoduše nemají dosta-
tečné znalosti či vybavení na jeho samotný vývoj existuje nepřeberné množství popisů, 
schémat a konstrukčních návodů, které již někdo vyzkoušel a případně také podrobněji 
popsal a které se dají s větším či menším úspěchem kopírovat.  

Mnozí však nemají tolik zkušeností se stavbou podle pouhého schéma zapojení, pří-
padně nemají ve svém okolí žádného dodavatele součástek, mnohdy jsou v zapojení pou-
žity součástky v dané lokalitě nedostupné a jejich náhrada bez znalostí teorie obvodů je 
obtížná, často takového jedince odradí neúspěchy při oživování postaveného zařízení. 
Zklamání z nechodivé konstrukce, nebo bezradnost při stavbě či shánění vhodných sou-
částek může vést k zatracení myšlenky na další stavbu vlastního zařízení.  

Jednou z možností jak se těmto potížím vyhnout a především jak získat množství uži-
tečných informací, konstrukčních zkušeností se stavbou a  potřebných znalostí takových 
obvodů je zakoupení stavebnice. Nabízí se nám možnost získat za přijatelný peníz přede-
vším kompletní soubor součástek, plošný spoj a úplný návod na stavbu, podporu při oživo-
vání jejím výrobcem a to nejdůležitejší – chodivou konstrukci, kterou již před Vámi 
postavilo mnoho jiných a tudíž její reprodukovatelnost je téměř úplně zaručena.  

Existuje mnoho firem nabízejících stavebnice radioamatérských zařízení, ve většině 
případů se jedná o konstrukce zařízení pro QRP provoz. Jde o samostatné přijímače 
a vysílače, předzesilovače, ale především kompletní transceivery pro CW / SSB provoz na 
KV. Výjimkou již dnes nejsou ani stavebnice pro provoz na VKV. Jejich seznam a linky si 
uvedeme v dalších částech našeho povídání... 

 Nyní se pokusíme seznámit se základním rozdělením tak, abychom pokud možno co 
nejvíce přiblížili svět stavebnic QRP (převážně CW, není to však pravidlem) příznivcům, 
začínajícím a nakonec všem, kdo se o tuto část našeho hobby zajímají. 

 V následujícím popisu se nebudeme záměrně zabývat stavebnicemi samotných vysí-
lačů, přijímačů, jednotlivých stupňů, neboť naším cílem je získat stavebnici kompletního 
QRP zařízení pro jedno nebo více pásem CW resp. SSB. 

V našem případě se pokusme rozdělit stavebnice kompletních QRP transceiverů resp. 
zařízení do následujících základních skupin:  

Typ 1: Tato zařízení lze nazvat "Stavebnice pro experimenty". Nalezneme zde takové 
výrobky jako jsou Pixie 2, Tixie, Foxx-3, apod. firem Vectronics, SOP, Kanga Kits apod. 
Nabízejí se zde kromě nejjednodušších TX a RX především jednoduché tcvry s přímým 
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směšováním a jejich funkce jsou povětšinou velmi omezeny. Výkony se pohybují kolem 
hranic QRPP a QRP t.j. cca 1W, směšování je řešeno mnohdy bipolárním tranzistorem 
(Foxx-3), v lepším případě je použit FET. Výjimku tvoří stavebnice s názvem RockMite fir-
my Small Wonder Labs, kde je již na směšování použit obvod typu NE602/612. Ladění, 
pokud je vůbec použito, se omezuje na rozladění VXO pomocí kapacitního trimru nebo 
přídavnou indukčností. Nízkofrekvenční části těchto konstrukcí nemají vzhledem ke své 
jednoduchosti dostatečný zisk a ošizeny bývají v drtivé většině také vstupní obvody přijí-
mače.  

Z tohoto důvodu se tyto stavebnice stávají cílem mnoha experimentů, vylepšování 
a zdokonalování. Mnozí konstruktéři a nadšenci používají tyto stavebnice pro experimenty 
s jednotlivými obvody, použitými součástkami a různými typy zapojení. Cena je zde sice 
poměrně nízká, parametry a nabízené funkce jsou však velmi omezeny a proto užitná 
hodnota je nižší. Užije se s nimi mnoho zábavy, pro praktický a běžný provoz se však příliš 
nehodí.  

Typ 2: Tyto výrobky lze nazvat "Jednopásmové zázraky" (v tom dobrém slova smyslu!). 
Stavebnice tohoto typu jsou zastupovány především velkým množstvím jednopásmových 
a již většinou dobře propracovaných kompletů jako např. NC-20 od Northern California 
Clubu, RH-20 firmy Red Hot Radio, OHR-100 firmy Oak Hills Research, SST od Wilder-
ness Radio nebo vynikající sérií jednopásmových zařízení s názvem SW+ firmy Small 
Wonder Labs resp. jejich novinkou, stavebnicí transceiveru DSW, modely firmy Ten-Tec 
apod.  

 Funkcemi jsou již dospělejší, většinou jsou TX/RX integrovány do tcvrů, které disponují 
QSK, RIT/XIT, RF gain a nezřídka i kvalitnějšími AGC obvody apod. Výkon se již pohybuje 
okolo 2-5 W a přijímače jsou téměř vždy koncepcí superheterodyny s jedním směšováním 
jejichž signálový řetězec obsahuje na vstupu jednoduchý nebo dvojitě laděný obvod pás-
mové propusti, následuje obvod Gilbertova směšovače v IO typu NE612/602 dále 3 až 6ti 
krystalový příčkový filtr na mezifrekvenci. BFO je řešeno opět použitím směšovače 
NE602/612. Nízkofrekvenční část bývá pravidelně osazována obvody MC1350, LM386 
s použitím propustí ve funkci nf CW filtru. V lepším případě používají autoři těchto koncep-
cí dvojitě vyvážený diodový směšovač typu SBL-1 resp. TUF-1 apod., tedy obdobu našeho 
UZ-07, ladění VFO bývá řešeno pomocí klasického vzduchového kondenzátoru, varika-
pem, případně je již použita syntéza.  

Tyto stavebnice vynikají při své stále ještě jednoduché koncepci již výbornými paramet-
ry a provozními vlastnostmi. Jsou stále ještě dostatečně jednoduché na stavbu, nebývají 
potíže s oživováním, ke kterému není většinou třeba žádných speciálních měřicích přístro-
jů a tudíž také reprodukovatelnost je velká. Poměr cena / výkon je zde vynikající a jsou vý-
borně použitelné v běžném (nenáročném) praktickém provozu.  

Proto pokud někdo uvažuje o jednoduchém jednopásmovém zařízení, nenáročném na 
stavbu a použitelném ihned po jeho sestavení s jednoduchým ovládáním a příjemnými 
vlastnostmi, pak stavebnice tohoto typu od výše zmíněných výrobců nebo jim podobných 
je tou pravou volbou.  

Typ 3: Tento typ lze nazvat "Všepásmové komplety" a jejich hlavní předností je zastou-
pení všech pásem. Jsou již vybaveny základními prvky jako ALC, AGC, RIT/XIT, umožňují 
provoz CW/SSB, mají regulaci zisku, výkonu, umožňují změnu šířky pásma mezifrekvenč-
ního filtru, ladění je řešeno pochopitelně syntézou, digitální stupnice je téměř pravidlem. 
Zde je asi klasickým zástupcem transceiver K2, resp. K1 od Elecraftu nebo poměrně po-
vedený OHR-500 od Oak Hills Research, nyní je k dispozici také “nízkorozpočtový” jedno-
deskový transceiver Digital 2004 od SP3ABG, nebo novinka Elecraftu s názvem KX1, 
vynikající všepásmový Tramp z dílny OK1XGL aj.  
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Základem stavebnic tohoto typu bývá syntéza např. ADřŘ35, MC145170 apod. řízená 
např. mikroprocesorem 1ŘC452 atd., čítač kmitočtu s LCD displejem, druhé VFO spolu 
s paměťovou databankou k uložení kmitočtů a dalších užitečných nastavení. Koncepcí se 
ale většinou nijak neliší od stavebnic předchozího typu. Jsou to opět superheterodyny 
s jedním směšováním, vstupní část RX již ale obsahuje slušné pásmové filtry, směšování 
se děje opět pomocí dvojitě vyvážených diodových směšovačů např. TUF-1 zpracovávající 
úroveň +7dBm. V lepším případě používají konstruktéři směšovače pro vyšší úrovně 
např.13 dBm resp. 17 dBm, případně jsou použity čtveřice FET tranzistorů. V přijímacím 
řetězci pak následuje opět 3 až 6ti krystalový příčkový filtr na mezifrekvenci, často 
s proměnnou šíří pásma pomocí varikapů, některé koncepce ještě obsahují mezifrekvenční 
zesilovač. BFO bývá osazeno směšovačem typu NE602/612, některá zapojení mají 
i v tomto stupni DBM typu SBL-1 apod. Nízkofrekvenční část je v drtivé většině u těchto 
stavebnic naprosto shodná s předchozím typem (2), t.j. MC1350, LM3Ř6. Odlišnosti lze 
však nalézt ve způsobu řešení nf filtrů. Najdeme zde i zapojení se stereo CW příjmem 
apod.   

Díky použitým mikroprocesorům, syntéze a celkově již mnohdy poměrně složité archi-
tektuře řízení, obsahují takové stavebnice i přes Ř00 součástek, koncepce bývá kombinací 
diskrétních i monolitických komponentů v provedení standardním i SMD a oživování tako-
vého kompletu je životně závislé na dokonalosti zpracování návodu ke stavbě a v propra-
covanosti popisu následného uvedení do provozu. Velmi důležitou součástí takové 
stavebnice je pak list naměřených typických hodnot napětí a proudů v důležitých částech 
transceiveru či v jednotlivých funkčních blocích. Stavebnice ve většině případů již obsahuje 
také kompletní sestavu mechanických dílů, přístrojová skříň, ve které je transceiver umís-
těn má profesionální vzhled a je k dispozici s předlisovanými otvory pro všechny ovládací 
prvky, displej, konektory, atd.  

Cenová úroveň těchto kompletů je vzhledem k jejich vybavení a parametrům již poměr-
ně vysoká. Technické parametry některých z těchto výrobků úspěšně konkurují japonským 
či americkým gigantům a také v praktickém provozu s nimi mohou úspěšně soupeřit. Pro 
mnoho zájemců jsou však svou cenou nedostupné, stavba takové stavebnice vyžaduje 
často desítky až stovky hodin práce a užitná hodnota takové stavebnice je proto velmi dis-
kutabilní.  

Pokud byste si rádi takovou stavebnici pořídili, pak musí být Vaším prvořadým krokem 
vymezení hranic použití, stanovení Vámi požadovaných parametrů a správný odhad Va-
šich technických schopností a zkušeností se stavbou náročnějších zařízení. Vyhnete se 
tím nemalé investici do stavebnice, kterou nedokončíte pro její přílišnou složitost, Vaši ne-
trpělivost, nedostatek času apod.  

Některé stavebnice z výše uvedených kategorií se svou architekturou samozřejmě mo-
hou lišit od zapojení, která jsme si popsali výše. Najdeme tak stavebnice transceiverů, kte-
ré používají na pozici směšovače nejen obvody NE612/602 resp. DBM typu TUF-1 či SBL-
1 apod., ale také směšovače tvořené diskrétními vybíranými diodami, dvojcí BF964 nebo 
jsou použita různá provedení dvojitě vyvážených směšovačů integrovaných do obvodů ja-
ko LM14ř6, MC3362P nebo méně známý ADŘ31 apod.  

Stavebnice se samozřejmě liší i v mnohém dalším. Je to především zpracování manuá-
lu k sestavení, měření a oživení přístroje, s odlišností jednotlivých koncepcí zařízení se 
pak liší i výsledné parametry, rozdílné je vlastní provedení a kvalita materiálu DPS, použité 
součástky, krabička a ovládací prvky atd. Dobrým vodítkem může být při výběru také počet 
prodaných kusů a reference jejich majitelů. Tyto lze velmi snadno nalézt na internetu 
v různých konferencích apod. Nebojte se zeptat v takové konferenci na jejich zkušennosti, 
buďte si jisti, že Vám nikdo z nich neodmítně pomoc! Mnohdy jsou účastníky těchto konfe-
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rencí a diskuzních skupin i samotní výrobci resp. majitelé firem, které stavebnice vyrábějí. 
Technická podpora pro Vámi vybraný typ je pak opravdu vynikající a snadno dostupná.  

To nejdůležitější jsou ale dva parametry, které v souvislosti s předchozím hodnotí vět-
šina zájemců s největším důrazem: cena vs. použitelnost v provozu resp. parametry, t.j. 
"užitná hodnota" stavebnice pro naše potřeby.  

Pokud se tedy rozhodnete pořídit si nějakou ze stavebnic, patrně se nejdříve musíte 
rozhodnout, zda to bude pro pokusy a experimenty s tím nejjednoduším, či to bude mono-
band, který ale musí být co nejlépe použitelný v provozu poté co jej sestavíte a ještě k to-
mu byste jej rádi dále např. zdokonalovali, dostavovali, vylepšovali apod., nebo zda to má 
být finální výrobek s pokud možno všemi pásmy a co největším komfortem. Pak ale jistě 
budete muset sáhnout do kapsy mnohem hlouběji! Ceny se pohybují asi v těchto relacích:  

     Typ 1.     10 -   40 USD * 
     Typ 2.     50 - 150 USD * 
     Typ 3.   160 - 650 USD * 
*Při výběru je třeba dát si pozor, co všechno je obsaženo v udané ceně. Někteří doda-

vatelé zasílají za danou cenu balíček s vlastní stavebnicí t.j. DPS + všechny součástky 
k osazení DPS (components on board) t.j. bez konektorů, potenciometrů a knoflíků + ná-
vod na sestavení. Ostatní příslušenství je nutno přikoupit za poplatek. K základní částce je 
tedy třeba připočítat poplatek za balíček s konektory, potenciometry a knoflíky spolu 
s krabičkou (tzv. enclosure kit), za poplatek je možné získat servisní balíček s náhradními 
nedostupnými součástmi tzv. (service pack) a je třeba počítat s poplatky za poštovné 
a balné. To se liší v závislosti na velikosti balíku a hlavně v závislosti na cílové zemi. Část-
ky za poštovné a balné se pohybují od několika USD až po 35-45 USD za zaslaný kom-
plet. Pojištění již bývá obsaženo v ceně poštovného a to v základní výši.  

Někteří výrobci mají již v udané ceně za stavebnici obsaženo poštovné a balné a jde 
tedy o konečnou cenu pro Vás. Vždy se proto vyplatí věnovat pozornost informaci o ceně 
za nabízené výrobky.  

Někdy najdete stavebnici, která nabízí mnohem více funkcí výrobku za méně peněz 
než konkurenční. I zde existuje konkurenční boj firem povětšinou z USA. Pozor je tedy tře-
ba dát nejen na reklamní slogany typu "...the best performance at all" apod., ale i na vlastní 
zapojení a použité součástky. Pokud máte např. averzi k zařízení, které ve svých útrobách 
skrývá bezpočet drátů a propojek, potom se jistě budete zajímat o SST kit od Wilderness 
Radio, jehož jednodeskový transceiver obsahuje také všechny konektory a ovládací prvky 
osazené přímo na DPS. Toužíte-li postavit si zařízení s možností změny pásma záměnou 
pásmového modulu, pak bude Vaším favoritem určitě NorCal Sierra, případně cenově 
o několik kategorií výše model 555 / Scout firmy Ten-Tec apod.  

V příštích dílech se pokusíme projít pár stavebnic z jednotlivých kategorií a získáte také 
(vcelku obsáhlý) přehled o nabízených stavebnicích a linkách na výrobce. Od mnoha sta-
vebnic mám výkresy zapojení a to buďto v elektronické nebo papírové formě. Pokud Vás 
něco zaujme, neváhejte mne kontaktovat.  

Jakékoli dotazy adresujte na ok1rp@qsl.net, (indians@seznam.cz) případně vyhle-
dejte www.qsl.net/ok1rp, kde v brzké době zřídím samostatnou sekci QRP stavebnic ne-
bo el. časopis RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ na http://radio.webz.cz, kde budou 

popisy a schémata postupně zveřejněny. Rád zodpovím dotazy, jak některé stavebnice 
získat, nebo jak získat některé součástky jako cívky a filtry TOKO, Neosid, varikapy, aripo-
ty do Vámi stavěných zařízení apod.  
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CW/SSB tcvr 40m-MINI od KN-Electronic 

 
 

  

Krásný 3-pásmový CW/SSB tcvr DK5NOA 

 
 

  

30 m CW mini tcvr S56AL se směš. AD831 

 
 

   

10-pásmový CW tcvr MP+ z dílny W8DIZ 

   OK1RP/p: Mizuho MX-21S a tuner KXQRP,  
           SW+20m a reflektometr CN-220 
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Jak jsem vysílal ze St. Kilian Isl. i odjinud 
Z diskuse na OK listu se souhlasem Jirky Hellebranda OK1IKE a ČRK,  

sestavil Petr Prause OK1DPX, info@quido.cz 
 

K odebírání příspěvků OK listu se můžete přihlásit postupem uvedeným na 
http://www.crk.cz/CZ/FORUMC.HTM 

 
     Tak pánové, řeč je tady o kilowatech, o tom, že na KV to "nějak" nejde, že na KV to 
vždycky jde, atd. Zabruslím do vzpomínek: v roce 1ř76 jsem dělal expedici na St. Kilian 
Island (QRA čtverec prozradím v závěru). Měl jsem tři ploché baterie, transceiver 
s přímozesilujícím přijímačem, pa 2x KF508, a k tomu - to je ono - anténu vertikál Ř3 m. 
Dělal jsem celou Evropu, dokonce i nějaké UAř a podobně, pak to zjistil jeden turista z DL 
a poštval na mně redaktora z QRV. Vyšel pěkný článek, a jako honorář jsem dostával rok 
QRV zdarma, hi. Právě největším překvapením byla pro ně ta anténa - dlouhatánský PVC 
pytel, napuštěný vodíkem (získaným z reakce zinku s kyselinou solnou) přivázaný na drátu 
coby zářič.... 
     No a k VKV: kdysi jako RO kolem roku 1960 a dále, jsem jezdíval na Polní Dny 
s OK2KCE. Měli jsme k dispozici TX s PA 2x LV1, krystalem řízený. U něj seděl operátor 
s mikrofonem v ruce, vedle něj jeho střídač s blokem a tužkou. Okolo jsme seděli my - 
potěr, 5x EK10 s konvertorem, prolaďovali celé pásmo 2 m a hlásili jsme "OKxxxx volá 
výzvu!" nebo "Teď nás volá SPxxxx ". Operátor bleskurychle zareagoval, ohlásili jsme mu 
report a předávaný kód, a už bylo QSO a další bodíky v suchu. Mezitím další kroutili 
anténami na všechny možné i nemožné světové strany (nejdelší spojení se povedlo na 
anténu 5 prvků YAGI, která v zápalu boje spadla ze stromu na zem). Tož tohle byla ta 
pravá romantika. YL seděly u ohniště, opékaly buřty a krmily znavené operátory, a měli 
jsme z toho moc pěkné zážitky. To byly skutečné POLNÍ DNY. 
     Tak nevím, ale koupit si zařízení (co nejdražší, ať ostatní puknou vzteky), anténu, 
sednout do auta, zajet na kopec a tam sekat spojení - to by mne asi nebavilo. Ale 
samozřejmě, proti gustu žádný dišputát, někoho baví na radioamatéřině právě tohle. 
 
     No a onen QRA čtverec? No přece JN7řEV. Jedná se o vltavský ostrůvek poblíž 
soutoku se Sázavou u Davle (na obrázku je v levém dolním rohu). Kvůli ruinám kláštera sv. 
Kiliána obvykle na něj archeologové vstup nepovolují. 
 

Mnoho pěkných spojení s mnoha HP přeje všem 
Jirka OK1IKE 

 
 

Převzato z http://www.davle.cz 
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QRP pro mladé / QRP for youth 
_________________________________________________________________________________ 

 

Uncle Quido se hlásí potřinácté 
 
Ahoj děvčata a kluci,  
     jednou z často používaných součástek při stavbě QRP zařízení jsou piezoelektrické 
krystalové rezonátory, krátce nazývané krystaly. Na obrázku vidíte několik typů často 
používaných krystalů. V dřívějších dobách se někdy podobaly elektronkám, ty dnešní 
krystaly jsou již velmi miniaturní.  
 

 

 
     Krystaly ve vysílačích a přijíma-
čích drží stálý kmitočet, v přijímačích 
taky vytvářejí úzké propustné pásmo. 
Zjistit, jestli jsou naše krystaly v po-
řádku a jaký je jejich kmitočet, nám 
pomůže náš další vlastnoruční výtvor,  

 

Tester krystalů  
XT-13 

 
     Krystal připojujeme do svorek na 
schématu vlevo. První tranzistor 
funguje jako Clappův oscilátor, 
kondenzátory mezi bází a zemí tvoří 
kapacitní dělič. Rezistor v bázi vytváří 
vhodný pracovní bod. 

        Z emitoru odvádíme vysokofrekvenční napětí na usměrňovač - zdvojovač napětí. 
Druhý tranzistor spíná LEDku, která svítí, když krystal kmitá. Kmitočet, na němž krystal 
kmitá, zjistíme připojením čítače frekvence k vývodu Counter.  
 

 
Schéma je převzato z  

http://www.electronics-lab.com/projects/test/005/ 

     Mladý člen našeho 
dětského QRP radioklubu 
OK5PQK, Honza OK1-36016, 
svůj tester zabudoval do 
krabičky od vitaminových tablet 
Energit.  
     Tato krabička je z tenkého 
pocínovaného plechu, snadno 
se do ní vrtá i pájí, má víčko 
s otáčecím závěsem (pantem), 
vnitřní rozměry umožňují 
použití devítivoltové destičkové 
baterie. Prostě, pro naše 
jednoduché přístrojky je to 
krabička „jako dělaná”. 
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     Součástky jsou připájeny jednak ke dnu krabičky, jednak ke kouskům cuprextitu, které 
jsou ke dnu krabičky přilepeny vteřinovým lepidlem a tvoří tak izolované pájecí body. Pro 
umístění destičkové baterie Honza vytvořil přihrádku z pásku cuprextitu. Schéma přístroje 
přilepil na vnitřní stranu odklápěcího víčka. 
 

 
 

 

     Zájemci o stavbu, napište 
si na adresu redakce, pošle-
me vám všechny součástky 
(přikoupíte si jen devítivol-
tovou baterii, krokodýlky 
a krabičku), přidáme i nějaké 
krystaly na odzkoušení. 
Pokud se zúčastníte našeho 
únorového Dětského QRP 
víkendu (viz str. 44), se 
stavbou vám pomůžeme, 
i vás naučíme s přístrojkem 
zacházet. 

Uncle Quido 
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Únorový dětský QRP víkend uskutečníme během pololetních 
prázdnin, ve dnech 2.-5. února 2006. Příjezd: čtvrtek odpoledne nebo 
večer, odjezd neděle odpoledne. Budeme stavět testery krystalů XT-13 
a zdokonalené elbugy TB-9. Budeme prohlubovat naše znalosti morse 
a radiového provozu. Měřidla, odborné časopisy, sady součástek a mnoho 
přístrojů na rozebrání dostanete zdarma před odjezdem.  
     Účastnický poplatek činí 300 Kč + 100 Kč za součástky na elbug. 
Zájemci, hlašte se e-mailem, nebo telefonicky na adresu redakce, je na 
str. 1 tohoto čísla OK QRP INFO.  

Na shledanou s vámi se těší  
Jindra OK4RM, Jirka OK1AYE, Vladimír OK1SVB a Uncle Quido. 

 
 
 

 

Čestná listina Dětského QRP radioklubu OK5PQK 
The List of Honour of the Children's QRP OK5PQK Radio Club 

 

Součástky a přístroje pro QRP činnost dětí věnovali: 
The parts and devices for the Children's QRP Club were donated by: 

 

076 Karel Kloupar OK2BEI Karviná 

077 Jan Vladyka OK1DOH Praha 4 

078 Václav Hlavatý OK1AYW Kralupy 

079 Miroslav ánek - Kozičín 

 
 
 

Soukromá inzerce členů OK QRP klubu je zde otiskována ZDARMA, týká-li se 

radioamatérství. Inzeráty do dalšího čísla pošlete do 20. února 2006 písemně nebo e-mailem na 
adresu redakce OQI (1. strana). Uveďte vždy celou adresu, volací značku, pokud možno e-mail 
a telefon.            

 
Koupím krystaly pro QRP kmitočty: 3560, 7030, 10106, 14060 a 14000 až 14050 kHz. 
Ladislav Čermák, OK1FGZ, Havlíčkova 3ř0, 535 01 Přelouč, tel. 466 958 574.  
 
Koupím sovětský přijímač R-313M. Miroslav íšský, OK1-21612, Dolnokubínská 1444, 
3ř3 01 Pelhřimov, tel. 565 333 221, 723 564 Ř43.  
 
Kdo daruje důchodci trafo z rozhlasové ústředny 2x350V/1,3A, kdo daruje PSV metr 30-

170 MHz, kdo vyrobí konvertor na 136 kHz, sháním dokumentaci k anténě ECO K46 
Special. Nabízím nejrůznější mapy, drát Cu 1,5 mm i jiné průměry, fungující VEF 206, 
Tesla Rondo, TVP Merkur II, SAT rx 30k Analog na součástky, trubka dural průměr 40 mm 
délka 3 m. Aleš Benedikt Vacek, OK2PVA, Domov důchodců, č.p. 1ŘŘ, 671 64 Božice, tel. 
515 257 122. 



 



 

Česká hlava  
a digitální přenos informací  

Jan �váb, student gymnázia Jaroslava Heyrovského 
v Praze 5, do regionální soutěže vědeckých a technických 
projektů středoškolské mládeže AMAVET konané v březnu 
2005 v Q-klubu v Příbrami, přihlásil svoji soutěžní práci 
Vysokorychlostní optické datové pojítko. Po postupu 
do národního finále zúčastnil se v arizonském Phoenixu 
prestižní soutěže INTEL ISEF a v konkurenci 213 projektů 
tam 14. května 2005 získal skvělé 4. místo a zvláštní cenu 
v oboru Inženýrství.  
 

  

Projekt popisuje elektronické řešení 10 Mbps optického 
datového spoje a ukazuje jeho nasazení do praxe. 
Zařízení pracuje s rozhraním 10BaseT-FD, jehož plnou 
podporu zajišťuje čip Intel. Zpracování dat se provádí 
hradlovým polem technologie CPLD společnosti Xilinx. 

ešení je modulární a jeho napájení je zajištěno přes 
ethernetový kabel.  
 
Z posudků: ...Náročnost řešené problematiky odpovídá 
dnešním nárokům kladeným na diplomové práce, což ve 
vztahu k věku studenta považujeme za největší obdiv 
práce jako takové. Celou řadu partií, jež se normálně 
probírají v odborných předmětech na vysoké škole, musel 
student řešit samostatně a svým přičiněním, z čehož 
vyplývá určitá forma výjimečnosti... K tomu je třeba přičíst 
i fakt, že student absolvoval střední školu gymnazijního 
typu, která není běžně odborně zaměřena. 

 

^  Úspěšní finalisté Soutěže vědec-

kých a technických projektů středo-
školské mládeže AMAVET, Zuzana 
Tvarůžková a Jan Šváb, na Radě 
vlády pro rozvoj lidských zdrojů 
dne 13. září 2005 s místopředsedou 
vlády Martinem Jahnem. 
 

           

Vyhlášení cen Česká hlava 

Slavnostním galavečerem vyvrcholil 
10. listopadu 2005 v pražském 
hotelu Ambassador IV. ročník 
soutěže Česká hlava, v níž jsou 
odměňováni nejlepší čeští vědci, 
technici a studenti. Soutěž je 
dotována téměř dvěma miliony 
korun. Cenu Naděje, která se 
uděluje za nejvýraznější počin, 
odbornou nebo vědeckou činnost 
středoškolskému studentovi, získal 
vítěz soutěže EXPO SCIENCE 
AMAVET Jan Šváb za svoje 
Vysokorychlostní optické datové 
pojítko.  

 

 

^  Jan Šváb s Cenou naděje 
a s předsedou asociace 
AMAVET, Ing. Stanislavem 
Medřickým, CSc. 

 


