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Klubové záležitosti / Membership and general correspondence 
Petr Douděra, OK1CZ, U 1. baterie 1, 162 00 Praha 6, ok1cz@ddamtek.cz 
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QRP skedy / QRP Skeds: Každé pondělí / Every Monday, 3777 kHz ± QRM, SSB, duben-zá í 
/ april-september 19:00 SEC. Správce / Admin: Milan Stejskal, OK1IF, milan.stejskal@vuts.cz 
 
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 / Admin: Milan Palička, OK2HWP, ok2hwp@qsl.net 
 
Organizace setkání v Chrudimi, 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, 39/40, 41/42, za 20 Kč. Číslo 45/46 za 30 Kč. Čísla 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 62, 63, 64 za 50 Kč. Číslo 65-66 a 74-75 za 100 Kč. Čísla 67 až 73 za 50 Kč.  
Lze je zakoupit na radioamatérských setkáních v Chrudimi, Holicích a P íbrami, nebo v prodejně  
DD-AMTEK Bubenská 242/14, 170 00 Praha 7-Holešovice (jen 100 m od původní prodejny),  
 220 878 756, info@ddamtek.cz, http://www.ddamtek.cz 
 

OK QRP INFO č. 1 až 50, na CD, včetně poštovného za 65 Kč, 
l ze  ob jedna t  v  redak c i  OQI ,  ad r esa  j e  na  1 .  s t ránc e  
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Co nového v OK QRP klubu / Club news 
_________________________________________________________________________________ 
 

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 PŘÍSPĚVKY A PŘEDPLATNÉ PRO ROK 2010 
 

členové OK (OM)    200 Kč 
předplatitelé OK (OM)    240 Kč 
důchodci a studenti bez vlastního příjmu OK    150 Kč 
rodinné členství       20 Kč 
příspěvky pro zahraniční členy placené v OK (mimo OM)    250 Kč 
členové OM   8,50 EUR  
předplatitelé OM 10,00 EUR  
důchodci a studenti bez vlastního příjmu OM   6,50 EUR  
rodinné členství OM   1,00 EUR  
zahraniční členové (mimo OM) 10,00 EUR, 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. Pokud číslo neznáte, kontaktujte pokladníka.  
     Příspěvky zaplaťte včas, nejpozději do 31.3.2010.  
 
 

Dear Members / Subscribers  
Your subscription is now due. The subscription fee for 
the year 2010 is 10 EUR or 15 IRC. Please use  
following method of payment:  
1. Send 15 IRCs or cheque to the treasurer address. 
Sending money is not recommended 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, IBAN CODE CZ59 
0300 0000 0000 0307 6254.  
Please state your member Nr. and name for recognition. 

 Frantisek Hruska, OK1DCP, treasurer 
 

 

 
 

Zpravodaj OK QRP INFO  
se vydává na cestu za svými čtenáři 

 

Noví členové / New members 
604 OK1SDI Ladislav Vočeluk, Ostrov n.O. 
605 OK2MPB Petr Buráň, Uh. Brod - Havřice 
606 OK1CAP Aleš Podaný, Klášterec nad Ohří 
607 OM6TC Josef Štefík, Trnava 
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Závody / Contests 
_________________________________________________________________________________ 
 

Leden / January 
 Date  UTC  Contest  Mode 

 1.1.   0900 - 1200  AGCW Happy New Year Contest  CW 
 1.1.  0000 - 0100  AGB NYSB „New Year Snow Ball“ contest     CW/SSB 
 2.1.  0500 - 0700  SSB liga, 80 m   CW 
 2.1.  2000 - 2300  EUCW 160 m Contest  CW 
 3.1.  0500 - 0700  KV Provozní aktiv, 80 m  CW 
 3.1.  0400 - 0700  EUCW 160 m Contest  CW 
 4.1.  0200 - 0400  ARS Spartan Sprint  CW 
 4.1.  2030 - 2130  Aktivita 160 m  CW 
 9.1.  0000 - 2400  070 Club PSK Fest  PSK 
 9.1.  0500 - 0700  OM Activity Contest  CW/SSB 
 9.1.  1000 - 1200*  FM Contest 145 MHz, 432 MHz (* místní čas)  FM 
 9. - 10.1.  1200 - 2359  MI QRP Club CW Contest  CW 
 16.1.  0000 - 0600  LZ Open Contest  CW                   
 29. - 31.1.   2200 - 2359  CQ 160 m Contest  CW 
 30. - 31.1.  1300 - 1300  UBA DX Contest   SSB 
 
 

Únor / February 
 Date  UTC  Contest  Mode 

 2.2.  0200 - 0400  Run for the Bacon QRP Contest  CW 
 6.2.  1000 - 1200*  FM Contest 145, 432 MHz (* místní čas)  FM 
 6.2.  1400 - 2400  Minnesota QSO Party  ALL 
 6.2.  1600 - 2400  FYBO Winter QRP Field Day  CW/SSB 
 6.2.   1700 - 2100  FISTS Winter Sprint  CW 
 6.2.  1600 - 1900  AGCW Straight Key Party   CW 
 6.2.  0500 - 0700  SSB Liga, 80 m   SSB 
 6.2.  0500 - 0700  OM Activity Contest  CW/SSB 
 6. - 7.2.  0000 - 2400  New Hampshire QSO Party  ALL 
 6. - 7.2.  0001 - 2359  10 - 10 International Winter Contest  SSB 
 7.2.  0000 - 0400  North Američan Sprint  SSB 
 7.2.  0000 - 0400   North Američan Sprint Contest  CW 
 7.2.   2000 - 2359  QRP ARCI Fireside SSB Sprint  SSB 
 7.2.  0500 - 0700  KV Provozní aktiv, 80 m  CW 
 8.2.  0200 - 0400  ARS Spartan Sprint  CW 
 8.2.  2030 - 2130  Aktivita 160 m  CW 
 20. - 21.2.  0000 - 2400  ARRL International DX Contest  CW 
 21.2.  0900 - 1100  High Speed Club CW Contest (1)  CW 
 21.2.  1500 - 1700  High Speed Club CW Contest (2)  CW 
 21.2.   0600 - 0730   OK QRP závod, 80 m  CW 
 20. - 22.2.  1600 - 2359  CZEBRIS Contest  CW 
 27.2. - 28.2.  1300 - 1300  UBA DX Contest  CW 
 26.2 - 28.2.  2200 - 2159  CQ 160-Meter Contest  SSB 
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Březen / March 
 Date  UTC  Contest  Mode 

 2.3.  0200 - 0400  ARS Spartan Sprint  CW 
 6.3.  0500 - 0700  SSB liga, 80 m  SSB 
 6.3.  0400 - 0600  OM Activity Contest  CW/SSB 
 6. - 7.3.  0000 - 2400  ARRL  International Contest  SSB 
 7.3.  1400 - 2000  Oklahoma QSO Party  ALL 
 7.3.  0000 - 0400  North Američan Sprint   RTTY 
 7.3.  0700 - 1100  UBA Spring Contest  CW 
 7.3.  0500 - 0700  KV Provozní aktiv, 80 m  CW 
 6. - 7.3.              1500 - 1500       Elecraft QSO Party                                              CW/SSB/DIG 
 8.3.  2030 - 2130  Aktivita 160 m  CW 
 13.3.  1000 - 1200*  FM Contest 145, 432 MHz (* místní čas)  FM 
 13.3.  1800 - 2400  SOC Marathón Sprint  CW 
 13.3.  1400 - 2000  AGCW QRP Contest  CW 
 20. - 21.3.  1200 - 1200  Russian DX Contest  CW/SSB 
 14.3.  1500 - 1800  QRP ARCI HF Grid Square Sprint  CW 
 27. - 28.3.  0000 - 2400  CQ WW WPX Contest  SSB 
 22.3.  0000 - 0400  QRP Homebrewer  Sprint  CW/PSK31 
 22.3.  0100 - 0300  Run for the Bacon QRP Contest  CW 
 

Přehled RTTY závodů - podmínky, výsledky:       
http://home.online.no/~janalme/RTTY.html 
 
FM Contest  každou  druhou sobotu v měsíci, FM, 10 - 12 h místního času, OK1OAB 
SSB LIGA     každou  první sobotu v měsíci  0500 - 0700 UTC 
KV PA           každou  první neděli v měsíci  0500 - 0700 UTC 

    
Podmínky závodů    

http://www.sk3bg.se/contest/ 
http://www.crk.cz/  
http://www.hamradio.sk 
http://www.uba.be/en/links?cat=239&status=All 
http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html (WA7BNM kalendář, včetně 
dlouhodobého  
         kalendáře pravidelně se opakujících závodů do roku 2017) 
http://www.dxzone.com/catalog/Contesting/Calendars/ 
http://www.amqrp.org/contesting/contesting.html 
 
Uvedené WWW stránky byly testovány 9.10.2009 a jsou funkční. 
 
Měsíční kalendář QRP závodů je pravidelně aktualizován na stránkách diskusní skupiny  
OK QRP http://groups.yahoo.com/group/ok_qrp_club/ 
                   
Poznámka 
Vzhledem k brzkému termínu uzávěrky OQI může dojít ke změnám v termínech  
uvedených v tomto kalendáři.  

Pavel, OK2FB 



 6 

O K  -  Q R P  Z Á V O D  
 
Pořadatel: Radioklub Chrudim, OK1KCR. 
Datum konání: Každoročně vždy poslední neděli v únoru, v roce 2010 tedy  
28. února.  
Doba konání: 06.00 – 07.30 UTC. 
Pásmo: 3,5 MHz, doporučen segment 3550 - 3580 kHz.  
Druh provozu: A1A (CW). 
Účastníci: Každý koncesovaný radioamatér, pracující z území České republiky. 
Za stejných podmínek se mohou zúčastnit i stanice pracující z území Slovenské 
republiky. To se týká i zahraničních radioamatérů pokud mají platné povolení.  
Kategorie: A - max. příkon 10 W, t.j  výkon max. 5 W. B - max. příkon 2 W, t.j. 
výkon max. 1 W. Nemá-li stanice možnost změřit příkon, předpokládá se, že 
výkon je roven polovině příkonu (Pout = 0,5 Pinp).  
Kód: RST + dvoumístné číslo příkonu ve wattech a okresní znak toho okresu, ve 
kterém se stanice právě nalézá, např. 579 08 FCR. Členové OK-QRP klubu 
udávají za okresním znakem své trojmístné členské číslo např. 579 06 FCR/012.  
Bodování: 1 bod za spojení, 2 body za spojení se členem OK-QRP klubu.  
Násobiče: Různé okresní znaky se kterými bylo navázáno spojení. 
Výsledek: Celkový výsledek = součet bodů za spojení x součet násobičů. 
Omezení: V kategorii B musí být zařízení napájeno z chemických zdrojů. 
S každou stanicí je možno navázat pouze jedno platné spojení. 
Deníky: Zasílají se nejpozději do deseti dnů po závodě na adresu:  
Karel Běhounek, Na Šancích 1181, 537 05 Chrudim IV.  
Deníky musí obsahovat čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky 
povolovací podmínky a údaje v deníku se zakládají na pravdě. Deníky musí 
obsahovat název kategorie (A, B). 
Doplňky: Při rovnosti bodů rozhoduje počet spojení navázaných v prvních třiceti 
minutách. Pokud není uvedeno jinak, platí všeobecné podmínky závodů a soutěží 
na krátkých vlnách. 
Hodnocení: Výsledky budou zveřejněny při QRP setkání v Chrudimi 19.a 20. 
března 2010. Dále budou zveřejněny ve zpravodaji OK-QRP INFO, v radioama-
térských časopisech, ve vysílání radioamatérských organizací a na webu OK 
QRP klubu. Prosíme proto o rychlé zaslání deníků.  
Výklad některých pojmů: Členy OK-QRP klubu jsou i zahraniční stanice, mohou 
tedy předat členské číslo. V kategorii A je možné užít jakékoli zařízení, pokud 
uživatel zajistí, že  bude splněn limit příkonu (výkonu). V kategorii B k této 
podmínce navíc platí povinnost použití chemických zdrojů.  
Upozornění: Deníky je možné zaslat e-mailem na: karel.line@seznam.cz , 
v textovém formátu (log, dat, cbr). Zásadně NE v excelu, wordu apod. 
 

Karel, OK1AIJ 
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C Z E B R I S  2 0 1 0  
 

    CZEBRIS je QRP závod, pořádaný OK-QRP klubem a G-QRP klubem. Název 
závodu je odvozen od názvů zemí, které začínaly v tomto závodě (CZEch - 

BRItain - Slovakia). 

     Závod se koná v roce 2010 od pátku 26. února 16.00 UTC do neděle 28. 
února 24.00 UTC. Provoz pouze CW na QRP kmitočtech 3560, 7030, 14060, 
21060, 28060 +/- 10 kHz. Výkon maximálně 5 W. U stanic, které nemohou toto 
změřit se počítá výkon jako 0,5 x příkon, takže např. 10 W input = 5 W output. 
Zúčastnit se mohou všichni radioamatéři pracující s QRP. Předává se RST, výkon 
a jméno operátora. Hodnotí se jen oboustranné QRP spojení. S každou stanicí 
lze pracovat jen jednou na každém pásmu. Bodování QSO je následující: 
 

QRP stn umístěná v:  Body za QSO se stanicí v: 
                              UK   OK/OM   Eu    mimo Eu 

UK                          2           4            2        3 

OK/OM                   4       2            2        3 

Eu                           4       4            1        2 

mimo Eu                 4       4            2        1 

 

Násobiče nejsou. Celkový výsledek je roven součtu bodů  ze všech pásem. 
Deníky pro každé pásmo zvlášť + sumární list (adresa, call, body za každé 
pásmo, součet bodů, popis použitého zařízení) zaslat: 
 

Stanice z UK na adresu:  

G3XJS, Peter Barville 

40 Watchet Lane, Holmer Green 

High Wycombe, Buckinghamshire 

HP15 6UG 

nebo e-mailem na: g3xjs@gqrp.com 

 

Ostatní stanice na adresu:  

OK1AIJ, Karel Běhounek 

Na šancích 1181 

537 05 Chrudim IV 

Česká republika 

 

Deníky je možné zaslat e-mailem na: karel.line@seznam.cz, v textovém formátu 
(log, dat). Deníky musí vyhodnocovatel dostat do 30. března 2010. 

                                               Karel OK1AIJ 
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Návrh změn v letním  
Klasickém QRP závodě na VKV 2010 

 
     Přátelé QRP, jak bylo v Holicích na VKV schůzce dohodnuto, došlo k setkání mezi emisarem 
ČRK Jirkou OK1RI a pořadatelem Klasického QRP závodu Mirkem OK1DOM. Přáním bylo 
zkusit se domluvit mezi dvěma pořadateli VKV QRP závodů, aby nedocházelo k dublování. 
     Při schůzce se zvažovalo hodně hledisek, procházely se výsledkové listiny až od roku 2001. 
Z grafů vyplývalo, že v neděli ráno měly nejlepší stanice po 16 hodinách závodění kolem 50 
spojení, kterýžto rozdíl v neděli nastoupivší stanice s čerstvými silami rychle zlikvidovaly. 
Z porovnání výsledků stanic na prvních místech 24hodinového a 6hodinového závodu bylo 
zjištěno, že bodové rozdíly byly zcela minimální a neodpovídají 18 hodinám rozdílu trvání 
závodu. Pro mnohé byl 24hodinový závod spíše společenskou akcí, čemuž odpovídá večerní 
přerušení závodních aktivit. Proto nemá cenu trvat na délce závodu 24 hodiny a je lepší se 
soustředit na 6hodinový s vyšší aktivitou. 
 

 
Průběh závodu v r. 2009 u klubových stanic. OK1KTT 1. místo /24h,  

OK2KYJ 2./24h, OK2M 3./24h 1./6h, OK5T 6./24h 2./6h, OK1KUO 7./24h 3./6h 
V grafu jsou určité nepřesnosti, trend je ale jasný 

 
     Srovnáván byl rovněž počet spojení s relativně vzdálenými stanicemi v r. 2009. Od soboty 
paralelně probíhá jugoslávský, polský, francouzský a britský závod. Vypovídací hodnotu mají 
spojení s F a YU.  
       YU  24h  9 CALL  10 QSO           F  24h  5 CALL  5 QSO 

       YU   6h  9 CALL                   F   6h  3 CALL  8 QSO 

Evidentně žádný podstatný rozdíl. 
 

     Hlavním problémem do budoucna je rychle se vzmáhající Alpe Adria Contest. Ten má sice 
kategorie LP (do 50 W) a QRP (do 5 W), leč ta poslední je pro OK poněkud iluzorní - kopec nad 
1600 m/m je v Čechách jenom jeden. To, že jedou QRO Italové, Slovinci, Chorvati atd. nám v 
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podstatě primárně nevadí, horší je to, že si navzájem dělají rušení a naše čajové signálky tam 
už nejsou čitelné. Co ale vadí je, že s konci vyrážejí i u nás. Někteří jsou uznalí, mají do 100 W, 
což vstupy i horších zařízení zvládají, leč je hodně skutečně QRO, kteří nebrali ohled na prosby 
a zakroutili knoflíkem napravo. Důsledkem byla věc neznámá v minulých ročnících, rušení. QRO 
nelze zakázat po dobu závodu, lze jen apelovat. Každým rokem je QRO stanic v době QRP 
závodu více a více.  
     Z výsledkových listin Alpe Adria byly vytaženy stanice, které se zúčastnily v QRO kategoriích: 

OK2POI  JN99WW  900W 

OK1IA   JN89EJ  400W 

OK1DC   JN69JJ  100W 

OK1AGE  JO70ED  500W 

OK1DFR  JN69NX  300W 

OK2DGB  JN79UF  100W 

 OK1TEH  JO70FD  900W 

 

     Dlužno dodat, že Matěj jenom vyzobával a nebyl slyšet, je to vidět podle počtu bodů. 
 
     Snažili jsme se vyhledat nějaký další šikovný termín v létě, jenže buď v té době už je nějaký 
jiný závod, nebo jsou Holice. Protože, jak praví staré přísloví, proti větru se močit nedá, 
navrhujeme následující řešení: QRP závod přesunout na sobotní odpoledne téhož víkendu, 
trvání závodu 6 hodin. Ve stejné době budou dosažitelné stanice z polského, francouzského 
a jugoslávského závodu. 
      
O co přijdeme, kromě tradiční neděle: 
 celkem 10 spojení s účastníky Sommer BBT. Letos poslalo deník 25 stanic, 

 neodhadnutelný počet spojení z Alpe Adria, 

 spojení se závodníky slovenského LP závodu, pokud nezmění termín současně s námi, 
 pravděpodobně možnost posílat papírový deník (1-3 ks ročně). 

 
Co získáme: 
 nerušené pásmo s vyhlídkou, že QRO stanice v té době vysílat nebudou, 

 stanice z Alpe Adria v té době budou už na kopcích a budou si chtít vyzkoušet zařízení. 
Lze předpokládat, že s ohledem na časný začátek Alpe Adria si budou stavět stanice  
už v sobotu, 

 stanice, které postaví mohutnější systémy můžou pokračovat v neděli dalším závodem, 
Alpe Adria, 

 současně budou moci stanice v OK jet bez obav QRO Alpe Adria a využít své silostroje  
a farmy v dalším závodě, 

 známé rozhraní na Moravanech včetně rozborů. 
 
     Máme výhodu, že díky všeobecné známosti o velkých počtech stanic v OK během závodů 
je velká šance, že zbývající Evropa se nám bude přizpůsobovat. Podobně, jako jsme vybudili 
prakticky celoevropskou aktivitu v době Provozního aktivu je naděje, že se nám to podaří 
i v dalším závodě. 
     Začátek závodu by byl buď v klasických 14 UTC, potom by se končilo ve 20 UTC, což ale 
odpovídá 22 hodinám letního času. Balilo by se dost potmě a návrat s baterkou by asi také 
nepřidal. Asi by bylo vhodnější začít dříve, ve 12 UTC, kdy první 2 hodiny bychom se dělali mezi 
sebou, potom by začaly zajímavější stanice. 
     Propozice by měly zůstat zhruba stejné, otevřený závod zahraničním účastníkům, výsledky 
přes Moravany nebo mailem. 
     O propagaci závodu by se postarali oba dosavadní pořadatelé, ČRK v rámci svých 
partnerských organizací by začal už ve Vídni, Mirek OK1DOM zkusí domluvit se slovenským 
pořadatelem Viliamem OM0AAO změnu termínu jejich závodu. 
 

Mirek OK1DOM       Jirka OK1RI 
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DC -  Deutschland Contest  
pořádaný DTC (DL-CW-Club) 

 

DTC (Deutscher Telegrafie Club) pořádá tento závod za účelem propagace telegrafního 
provozu na amatérských pásmech a upevnění zájmu o DLD diplomy, vydávané DARC. 
 
Termín 
Každoročně na velikonoční pondělí – v roce 2010: 5 dubna, od 06:00 do 09:00 UTC. 
 
Frekvence 
3,520 - 3,560 MHz a 7,010 - 7,035 MHz. 
 
Výzva 

CQ DC nebo CQ TEST. 
 
Účastníci 
Všichni amatéři vysílači a posluchači. 
 
Třídy 
1 - více jak 25 W output, 
2 - 5 až 25 W output, 
3 - maximálně 5 W output, 
4 - SWL.  
 
Reporty 
RST a třímístné pořadové číslo QSO. 
Členové DARC: RST a třímístné číslo QSO/DOK, např. 579003/A06. 
 
Hodnocení 
Za 1 QSO = 2 body. 
Násobiče: za každý DOK a za každou DXCC zemi je 1 násobič. 
S každou stanicí lze pracovat na obou pásmech, obě spojení se hodnotí. 
 
Výsledky 

Každá třída se hodnotí zvlášť, výsledek: součet bodů z obou pásem x součet násobičů 
z obou pásem. 
 
Deníky 

Musí dojít k vyhodnocovateli do 31. května; lze zasílat poštou nebo elektronicky na:  
kontest-log@dtc-online.de nebo dtc@muenster.de . 
Deník lze předat přímo pod http://www.dtc-online.de . 
 
Adresa 

Frank Schmitte, DL1IL 
Sophienstr. 35 
D-48145 Münster 
Germany 

Otto A. Wiesner, DJ5QK 
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Jubilejní 25. QRP setkání OK QRP klubu 
 
     Radioklub Chrudim pořádá 19. a 20. března 2010 již 25. setkání OK QRP 
klubu v Domě technických sportů na Masarykově náměstí v Chrudimi. 
     Zahájení setkání bude v sobotu, v 09:00 hodin. Na programu je vyhodnocení 
OK - QRP závodu 2010 a QRP aktivit od minulého setkání. Dále technická 
přednáška OK1DNZ na téma přímoukazující PSV-metr a wattmetr, zpráva o zá-
vodu CZEBRIS, miniburza a zasedání OK - QRP klubu. 
     Sborník vydáván není.  
     Vezměte s sebou jakékoliv zařízení (i nedokončené), různé zajímavosti, foto-
grafie, diplomy, literaturu, časopisy, QSL-lístky ap., které budou vystaveny na 
minivýstavce a poslouží pro inspiraci druhých. 
     Vezměte ssebou věci, které můžete nabídnout do miniburzy, pro kterou bude 
vyhrazen časový prostor. 
     V pátek večer od 17 h proběhne přátelský večer se členy radioklubu Chrudim 
a besedy o našem hobby. Bude tam jako vždy natažena drátová anténa LW 27 
m, takže bude možno přivezená zařízení předvést v době kdy je na setkání klid, 
který většinou již v sobotu není. 
     Pro otrlé účastníky je možno se ubytovat již v pátek od 17 h přímo v sále, 
pokud si přivezou spacák. Jinak je poblíž hotel Bohemia, hotel Alfa a penzion 
Markéta.  
     Další možnosti ubytování najdete na internetu na: www.navstevnik.cz . Levné 
ubytování lze též zajistit na tel. 469 687 288.  
     Dotazy zodpoví na pásmu Karel OK1AIJ, nebo na tel. 603 790 415. 

 

 
                                                                               G3YCC 
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Me m or i á l  O K1W C  
 
     Pro připomenutí dobrého člověka a vynikajícího radioamatéra Františka Duška, OK1WC, 
se pořádá tento závod. 
     Pořadatel zve do tohoto závodu všechny radioamatéry světa, aby vzpomněli na své 
přátele, kteří již nejsou mezi námi. 
 
Pravidla závodu 
     Pravidla jsou změněna podle zkušeností z prvního ročníku. Mění se termín konání 
závodu, časy a délka etap, pásma, operátorské kategorie a nově se stanoví podmínky pro 
stanoviště stanice. 
     Termín: Třetí sobota v březnu, (20/3/2010, 19/3/2011, 17/3/2012 atd.) ve dvou etapách, 
každá o délce 1,5 hod.: 1. etapa: od 05:00 do 06:29 UTC 2. etapa: od 06:30 do 07:59 UTC 
     Pásma: 1,8 MHz, 3,5 MHz (CW 3520 až 3560 kHz, SSB 3700-3770 kHz) a 7 MHz (CW 

7010-7035 a 7100 až 7200 kHz, SSB 7080-7200 kHz) 
     Druh provozu: CW, SSB, MIXED (=CW+SSB) 
     Operátor: SINGLE OP 
     Pásmo: Single band (jedno pásmo z 160, 80 a 40 m), AB: all bands (všechna pásma 
160+80+40 m) 
     Výkon: HIGH (výkon nad 100 W), LOW (výkon do 100 W), QRP (výkon do 5 W) 
     DX cluster: Použití DX clusteru je povoleno ve všech kategoriích. Přechody z pásma 
na pásmo nejsou omezeny.  
     Kód: RS(T) + pořadové číslo spojení počínaje 001; číslování může být průběžné pro 
obě etapy nebo pro každou etapu zvlášť podle volby operátora.  
     Body: 1 QSO = 1 bod. Body se počítají na každém pásmu v každé etapě pro každý 
druh provozu zvlášť. Spojení se stejnou stanicí je možno navázat na každém pásmu 
v každé etapě jednou každým druhem provozu. 
     Násobiče: Poslední písmeno suffixu protistanice  (např. OK1NE platí jako E nebo 
OK5E/M platí rovněž jako E). Násobiče se počítají na každém pásmu v každé etapě pro 
každý druh provozu zvlášť.  
     Výsledek: Součet bodů, dosažených v obou etapách se vynásobí součtem násobičů 
z obou etap. 
     SWL: Posluchači mohou každou stanici na každém pásmu v každé etapě každým 
druhem provozu započítat pouze jednou. Za každé řádně zaznamenané QSO (datum, 
UTC, pásmo, značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice) na každém 
pásmu se počítá 1 bod. Násobičem je poslední písmeno suffixu odposlechnuté stanice. 
Body a násobiče se započítávají analogicky, jako u vysílacích stanic, celkový výsledek se 
rovněž počítá stejným způsobem. 
     Stanoviště: Veškerá vysílací a přijímací zařízení včetně antén, použitá v závodě musí 
být umístěna uvnitř jednoho stanoviště tvaru kruhu o poloměru 5 km. Toto ustanovení se 
nevztahuje na umístění konsoly dálkového ovládání a potřebné datové okruhy. 
     Hlášení: Účastník závodu, který si přeje být hodnocen, zašle v termínu do 14 dnů po 

ukončení závodu hlášení. Hlášení se zasílá pomocí interaktivního formuláře na webu 
http://www.hamradio.cz/ok1wc/, e-mailem nebo poštou na adresu pořadatele. Zasláním 
hlášení účastník prohlašuje na svou čest, že souhlasí s těmito pravidly závodu, že je při 
závodě dodržel, že při závodě dodržel platné předpisy pro provoz své amatérské stanice, 
že dodržel zásady ham spiritu a že v případě sporu uzná rozhodnutí pořadatele. 
     Hlášení obsahuje: 
- Datum závodu (stačí ročník). 
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- Značka stanice použitá v závodě.  
- Vlastní adresa - e-mail nebo telefon pro řešení nejasností. 
- Poštovní adresa. Bez uvedení poštovní adresy nelze stanici zaslat případný diplom za 
umístění v závodě. 
- Soutěžní kategorie (CW/SSB/MIXED; HIGH/LOW/QRP/SWL).  
  Pokud není některý údaj uveden, doplní ho pořadatel příslušným údajem z řady: MIXED; 
HIGH/SWL. 
- Počty bodů pro každou etapu zvlášť a součet bodů za obě etapy. 
- Počty násobičů pro každou etapu zvlášť a součet násobičů za obě etapy. 
- Celkový výsledek (součet bodů, násobený součtem násobičů - body i násobiče ze všech  
pásem se sčítají za obě etapy a za všechny druhy provozu). 
- Hlášení může obsahovat poznámku v rozsahu do 50 znaků, která stručně charakterizuje 
použité zařízení, případně operátora [YL, junior, senior (age)]. Dále může být ke hlášení 
připojen soapbox v rozsahu do 2000 znaků, který může obsahovat libovolné komentáře 
k závodu. 
     Stanice, která uvede v hlášení svou e-mailovou adresu obdrží na tuto adresu pro 
kontrolu počty nahlášených bodů a násobičů.  
     Deníky: Každý účastník závodu může vystavit svůj deník na webu 

http://www.hamradio.cz/ok1wc/ (link Deníky - upload). Deníky se zpřístupní ostatním 
účastníkům závodu až po uzávěrce příjmu hlášení. Vystavený deník musí být v textovém 
formátu (*.TXT - plain text) nebo ve formátu PDF, soubor nesmí být delší než 50 kB. 
Doporučuje se použít formátu Cabrillo.  
     Výsledky: Seznam přijatých hlášení se zveřejňuje průběžně na webu  
http://www.hamradio.cz/ok1wc/. Dosažené předběžné výsledky se zobrazí až po ukončení 
příjmu hlášení. Po ukončení příjmu hlášení jsou na tomto webu zveřejněny předběžné 
výsledky. V době do 1 měsíce po ukončení závodu je možno pořadateli oznámit 
požadavky na opravu chyb. 
     Pořadatel si může po zpracování hlášení nejpozději do 14 dnů po skončení závodu  
vyžádat zaslání deníku jednak u stanic, které se umístí na prvních třech místech v každé 
kategorii a ve všech dalších případech, kdy to uzná za nutné. Preferuje se elektronické 
zaslání deníku. Deník se zasílá v textovém formátu (*.TXT - plain text), pokud možno ve 
formátu Cabrillo. Pro elektronické zaslání deníku je k disposici upload na webu 
http://www.hamradio.cz/ok1wc/ nebo lze deník zaslat e-mailem nebo poštou na adresu 
pořadatele. Neobdrží-li pořadatel vyžádaný deník do 14 dnů ode dne jeho vyžádání, může 
stanice být vyřazena z hodnocení. 
Vyžádaný deník musí obsahovat tyto informace: datum, UTC, pásmo, značka protistanice, 
vyslaný kód, přijatý kód a nový násobič. Duplicitní spojení musí být označena. Posluchači 
zapisují datum, UTC, pásmo, značku poslouchané stanice, odeslaný kód, značku 
protistanice, body, nový násobič. Spojení se řadí chronologicky bez ohledu na pásmo. 
     Diplomy: Stanice, které sdělí svou poštovní adresu a které se umístí na některém 
z prvních tří míst v každé kategorii obdrží diplom. 
     Penalizace: Nezaslání vyžádaného deníku, zjištění podstatných nesrovnalostí 
v deníku, porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo započítání velkého 
množství neověřitelných spojení může být dostatečným důvodem pro vyřazení stanice 
z hodnocení. 
     Rozhodnutí pořadatele jsou konečná.  
     Pořadatelem závodu je: OK1NE. E-mail pořadatele: ok1ne(at)seznam(dot)cz  
Adresa pořadatele: OK1NE, Ing. Julius Reitmayer, U Zámečku 934, 530 03 Pardubice 
     Sponzoři: Seznam sponzorů je uveřejněn na webu http://www.hamradio.cz/ok1wc/. 
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Představuje se 600. člen OK QRP klubu 
Jan Kepič, OK1JK, jan@kepic.cz 

 
Jan OK1JK introduces himself as a new member of OK QRP club 
OK1JK entered the club at the Holice 2009 hamvention and became the jubilee member 
Nr. 600. Jan is particulary interested in digital modes and this article also describes his 
digital modes equipment. 
 
     Na posledním setkání v Holicích jsem neodolal a stal se 600. členem OK QRP klubu. 
Sluší se napsat pár řádků pro představení sama sebe ostatním členům klubu a představit 
také své QRP aktivity. 
 
QRP a OK1JK 

     QRP provoz je běžně vnímán jako druh provozu při kterém se vysílá malým či velmi 
malým výkonem (viz Q-kód QRP). Existuje několik důvodů proč je QRP provoz atraktivní. 
Pro někoho je to tím, že zde nalezne bohatý prostor pro vlastní technickou tvořivost 
a porovnání ve stejné „třídě“. Pro jiného je to nová meta a společně s technickým 
omezením 5 W na vaší straně je toto určitou výzvou. Další upřednostňuje mobilitu. Menší 
výkon zpravidla znamená i menší rozměry. Mě zaujal QRP provoz zejména z důvodu nízké 
energetické náročnosti a následně s tím spojené mobility a určité nezávislosti. 
     Nepatřím mezi zkušené konstruktéry ani mezi skalní příznivce telegrafie a přesto vím, 
že QRP provoz mi má co nabídnout. Mé zaměření od mých radioamatérských začátků 
směřuje k digitálním druhům provozu a to prakticky všeho druhu. Od původních 
posluchačských aktivit v CSDXC, kde jsem se zaměřil na KV služby, přes KV digi provoz 
až po aktuální experimentování na VKV při Meteor Scatter a EME provozu. 
 

 
FT-817 a Palm MP-817 

 

http://jan.kepic.cz/view.php?cisloclanku=2009090002
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     To z mého pohledu pravé QRP končí na hranici 5 W výstupního výkonu. Naprosto 
nechápu jedince účastnící se QRP závodu s 200 W výkonu a šidící tak zejména samy 
sebe. Pro mě je obzvláště atraktivní kombinace 5 W a PSK. Samotné PSK je zajímavé 
počínaje BPSK, QPSK včetně spousty dalších variant a konče QAM, které kombinuje AM 
a PSK. Nejpoužívanějším a tedy aktuálně z provozního pohledu nejvhodnějším (co do 
počtu možných spojení) je BPSK31. Prakticky jedinou nevýhodou tohoto módu je zvyk 
operátorů zejména z EU a SA používat při spojeních nesmyslně dlouhá makra plná 
bezduchých výroků. Nespočetněkrát jsem v duchu tohoto při našem mini-expedičním 
provozu zachytil poznámku „á ty jsi zase na ICQ“. Na druhou stranu nutno říci, že když se 
nikde nic nedělo a na naše výzvy nikdo nereagoval, tak stačilo přejít na 14070 kHz a zde 
se dalo vždy udělat několik stanic. Pomalu, ale šlo to.  
 
Vybavení pro DIGI provoz a mobilita – je to možné 

     Zdálo by se, že o zařízení pracující digi provozy není nouze. Prakticky vyhoví jakýkoliv 
notebook, který se dá dnes pořídit již od 6000 Kč. Mírným problémem je zde nepřesnost 
vzorkovacího kmitočtu zvukových karet a také relativně vysoká spotřeba a to i u variant 
s energeticky úsporným procesorem Intel Atom. Dále čitelnost není na přímém slunečním 
světle zrovna nejlepší. Respektive práce s notebookem v poledne se sluncem nad hlavou 
je prakticky nemožná. 
     Alternativou je využití zajímavého programu Pocket Digi od Vojty OK1IAK stavějícího 
na výstupech projektu gMFSK od Tomiho OH2BNS. Tento je možné provozovat na PDA 
s PocketPC. Což je již značně mobilní vybavení. 
     Aktuálně z mého pohledu je nejzajímavějším zařízením NUE-PSK Digital Modem od 
AmQRP navrhnutý W8NUE a založený na dsPIC33F. Krásné to zařízení podporující 
BPSK, QPSK a RTTY s hmotností 350 g, spotřebou pouhých 60 mA a možností logovat 
provoz na USB flash/klíčenku. Ovládání prostřednictvím externí PS2 klávesnice sice není 
tak komfortní jako ovládání SW myší na PC, ale dá se na něj zvyknout a posléze je velmi 
efektivní. Obrovským plusem je krásně čitelný display za plného slunečního svitu. NUE-
PSK je aktuálně mým nejčerstvějším a zároveň nejmilejším přírůstkem do QRP vybavení.  
     Více o něm píšu v následujícím článku v tomto čísle OQI.  

 
< Solární panel 13,8 V / 350 mA 
 
     K napájení (respektive k nabí-
jení) nově také využívám poly-
krystalický dvoudílný solární panel 
o výkonu cca 5 W (rozměry 
2x160x105 mm). Tento dodává při 
napětí 13,8 V cca 350 mA za 
jasného slunečního svitu. Což 
zhruba odpovídá energii, kterou 
spotřebovává má sestava na digi 
provoz při příjmu (FT-817 a PSK 
Digital Modem).  

 
 













 21  

P F R 3  
3 Band Portable Field Radio 

 
    Našim čtenářům bychom chtěli představit kompaktní transceiver typu „All-in-one“, 
zvláště vhodný na portable provoz, např. SOTA. Zkonstruovali jej, a jako stavebnici 
prodávají Doug Hendricks, KI6DS a Steve Weber, KD1JV. Jedná se o třípásmový 
transceiver pro telegrafní provoz (CW) s malou spotřebou při příjmu. Transceiver používá 
digitální syntézu kmitočtu (DDS) a ve skříňce je zabudována digitální stupnice, paměťový 
klíčovač, anténní tuner, indikátor naladění (PSV) a pouzdro na baterie (8x článek AA). CW 
ovladač „pastička“ je volitelnou součástí stavebnice. Stačí připojit anténu, sluchátka, 
(a případně „pastičku“) a transceiver je připraven k provozu. Cenově vychází stavebnice 
(bez pastičky) v současné době na 225 USD plus 30 USD poštovné.  
 
 
Specifications: 

 
Bands: 40 m, 30 m, 20 m 
Tuning range: Full band coverage 
Mode: CW only 
 
Receiver MSD: 0,2 μV typical 
Selectivity: 300 Hz 
Receive current, no signal typical: 
     Active, 47 mA / Idle, 34 mA 
 
Transmitter:  
5 W at 12 V, all bands 
Spurs: - 50 dBc maximum, all bands 
5 to 35 wpm internal iambic keyer 
Two 63 character keyer memories 
Coax or balanced line output 
Built in BLT (balanced line tuner) 
 
Size: 7,3" long, 4,4" wide, 1,6" high 
     (18,4 x 11 x 4 cm)  
 
 

 
 
Power supply voltage:  
     8 V minimum 
     12,5 V maximum 
     12 to 9 V recommend 

 
Literatura: 
[1] www stránky autorů stavebnice:         www.qrpkits.com/           www.qrpkits.com/pfr3.html 
[2] Milan, OK1IF, První PFR3 v OK: ok1if.c-a-v.com/pellmell4/prvni_pfr.htm 
[3] Milan, OK1IF, Lákadlo z dílny KD1JV – Weber dualband TCVR:  
     ok1if.c-a-v.com/pellmell4/Weber_duo.htm 
[4] QRP Quarterly – Ken, W4DU, Recenze KFR3: www.qrpkits.com/files/QQ0708_46-47.pdf 



 22 

O tom, že méně znamená někdy více 
Jiří Misík, DJ0AK, georg.misik@gmx.de 

 
Less could be more. 
What do Diogenes, QRP and  a bicycle dynamo have in common?  

 
     Ne, prohlašuji místopřísežně, že tato moudrost nepochází z mé hlavy! Ale souvisí 
s QRP vysíláním a zálibou se stavbou "podvyživených" transceiverů. Někteří hamové si 
z QRP-ířů dělají legraci. Prý lezou těm pravým na nervy! No ale uznejme, že nervy máme 
přece abychom si navzájem na tyto lezli! Kdyby jich nebylo, nač bychom si jinak lezli? 
     Ano i vtipy na QRP-íře existují! Sice nějaké znám, ale nejsou právě vhodné „do salónu“, 
a já nemohu vyloučit, že náš časopis čtou i XYL hamů, amatérů, protože by jim pak mohly 
zakázat kamarádit se mnou, abych jim hlavy rodiny nekazil.  
     Začnu vzpomínkou z let školních. Tehdy se nám pan učitel matematiky snažil do lebek 
vpravit algebru. Nic lehkého: a b c – to jsou tři různé světy! „Podívejte, vy nechápavci, 
nechytráci“, burácel třídou, „když máte 1 kg brambor a 1 kg švestek neznamená to, že 
máte 2 kg rajčat!!“ A své tvrzení zakončil vypoulením zraků! Tehdy to zřejmě zapůsobilo, 
neboť z matematiky propadla jen malá část třídy. Ano, hypnotizoval své žákyně a žáky! 
     Takže, jsou věci v lidském bytí, které se nedají míchat dohromady. Ne, že by vznikla 
nějaká bramboračka, ale prostě to, ano, NEJDE. Pod pojmem "a" jsou vlastnosti, řekněme 
druhu nehmotného. Radost, například. A potom "b" je třebas majetek tzv. likvidní, atd.  
     Stalo se jednou na klubové schůzi DARC, že jeden OM prohlásil, že nějaké skvrny na 
Slunci ho vůbec nezajímají, mohou mu být klidně ukradeny! Nějaké 11-leté periody? Nic 
pro něho, to je jen teorie a té se on nedrží! Má pěkný RIG. PA přes 1 kW a se svým 
beamem z jednoho kilowattu udělá 10 kW ERP. S tím se dovolá kamkoliv a navíc i s UFB 
reportem! Kamkoliv na Zemi! Nu, on mluví rád, i když občas pustí i jiného ke slovu. Asi 
proto, aby mohl přesvědčovat. Znáte také takové? Někteří členové místního klubu si jej 
vážili. Měl velice pěkné šrotiště a to prosperovalo. Konečně, proč někoho přesvedčovat 
a plýtvat zbytečně energií? K ničemu by to nevedlo. Ostatne nikdo nechtěl, aby se rozčílil, 
mohla by ho klepnout Pepka a nastal by problém kdo má jít utěšovat jeho vdovu.... Za 
úvahu stojí, zda by nebylo vhodnější si kamkoliv zavolat telefonem, než s QRO? No, ale 
diskutovat? 
     To však není nic pro nás! QRP spojení udělá větší radost, i když někdy jen na kratší 
vzdálenosti. Nejde nám o prestiž, jde nám o radost z věci, z ideje! 
     Poněkud odbočím, nemohu si však odpustit jeden archaický příběh. Je ze starého 

ecka. Díogenés, filosof a přírodovědec, obyvatel sudu od vína, který možná patřil 
jakémusi sudově-bytovému družstvu, hi. Byl znám svými geniálními myšlenkami. I stalo se 
jednou, že Díogenés dostal návštěvu, přišel sám veliký vojevůdce Alexander Makedonský. 
„Vážím si tě, Díogené“ řekl, „rád ti splním nějaké tvé přání!“ „Já mám vše co potřebuji, ale 
chceš-li pro mě něco udělat, jdi stranou, stojíš mi ve slunci.“ A Alexander pravil: „Kdybych 
nebyl Alexandrem, chtěl bych být Díogeném.“  
     Tak se tento příběh zachoval díky panu Plutarchovi. Není v tom cosi poučného i pro nás? 
     Kolikrát poslouchám když se jede závod, nebo když se objeví nějaká vzácná stanice. 
Všichni dávají 5NN, což by mělo znamenat report 599. Ten, kdo dává takový report, na 
vstupu svého přijímače ovšem musí mít signál 50 mikrovoltů! Že by? Tomu nevěřím! A kde 
je smysl takového reportu, když je nepravdivý?  
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     Tedy, pokud jde o mne, QRP spojení jsou nezapomenutelná! S jedním jediným wattem 
udělat Japonsko. Nebo Kalifornii. Ano, protistanice možná měla směrovou anténu se 
ziskem, který pomohl i při příjmu, já však měl jen 30 m dlouhý drát.  
     Nu, když jsem QRV, tak maximálně s 50 W, takže nedávám pochopitelně svoji volačku 
/QRP. Ale zeptám se případně: PSE QRP TEST? Když dá protistanice „OK“, tak dám PSE 
QRX a svůj výkon zredukuji na 5 W. U mého IC-7000 to jde velice rychle a přesně. Když 
pak dostanu i na QRP dobrý report, tak ještě zkouším dál: PSE NW QRPP TEST? BK. 
Opět obvykle dostávám „ano“. A když pak přijde třeba z  EA8, TF, UA9 a pod. report 549, 
chválím naše zaměření na QRP provoz. 
     A porovnávám si to třeba s výkonem dynamka pro osvětlení bicyklu, což jsou celé 3 W. 
A představuji si, jak se ten můj slaboulinký signálek odráží od Země a od moře, a považuji 
to za jistý druh zázraku. 

     Vy snad ne? Přeju MNI UFB QRP QSO! HPE CUAGN ES MNI 73!  
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V o j n a  k o n t r a  h o b b y  
Jiří Misík, DJ0AK, georg.misik@gmx.de 

 
     Tedy na vojnu jsem se vůbec netěšil. Zcela naopak. Abych nešel do podrobností, jedním 
z důvodů bylo, že se nebudu moci věnovat našemu hobby - radioamatérství, nebo alespoň jen 
bastlení a poslechu na pásmech. 
     Kratší čas před narukováním jsem si postavil superreakční přijímač pro 28 MHz. Bylo 
zapotřebí jen pár součástek, jako otočný kond výborně posloužil duál z rozhlasového přijímače 
v zapojení jako splitstator, elektronka byla 3L31. A cívka, ve funkci i jako anténa, byla smyčka ze 
silného Cu drátu. Asi 30 cm v průměru. 
     Výsledkem tohoto „výtvoru“ jsem byl nadšen. Tehdy byly dobré podmínky, takže i bez antény 
jsem poslouchal daleké stanice, i telegraficky. Jenže taková divná telegrafie to byla, převrácená. 
Místo tónu mezera když byl signál, a když nosná nebyla tak byl šum. Ale volací značky se daly 
i tak, touto na hlavu postavenou telegrafií rozpoznat.  
     Tu smyčku jsem udělal výměnnou, daly se připojit i jiné cívky, opravdové solenoidy. To bylo 
pro KV rozhlas. Samozřejmě jen pro poslech na sluchátka. Stačilo to však. 
     Nu, a s tímto přijímačem, konstrukce typu „vrabčí hnízdo“, jsem se také nerad loučil. 
 

 
 
     Nenásledovalo nic pěkného. Základní vycvik, poroučení, okřikování, šikanování. Nikomu kdo 
to musel prodělat, nemusím nic líčit. 
     Během základního vycviku se nováčkové navzájem poznávali, „oťukávali“, co v kom asi vězí 
a komu lze důvěřovat. Mezi ty dobré patřil i nováček, doktor filosofie, velice dobrý kluk. A toho 
vybrali pro funkci tzv. písaře. Jeho úkolem bylo přidělovat vojáky na strážní službu. 
     Jednou se na mě dostala řada a měl jsem být dozorčím na bráně v autoparku. Byl to jiný 
svět. Klid, žádné poroučení a řvaní velitelů. Jistý druh oázy. Napadlo mě, že by se tam dalo 
zřídit rádio-kutiště, hi. Čili, obrátil jsem se na vojína-písaře, aby mě tam posílal dle možností 
často. Bylo to vlastně na oboustranné důvěře. Když za kamarádem přijela jeho XYL, nebo za 
jiným jedna z jeho nastávajících, chtěli mít soukromí. Čili jsem jim poskytnul takovou „chambre 
separé“ v místnosti pro nabíjení autobaterií, stráž autoparku tam neměla předepsanou 
obchůzku. Tedy NO QRM v naší mluvě. 
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     Vše probíhalo zcela v pořádku, nikdy se na to nepřišlo. Kamarádský duch se osvědčil! A když 
přišli kamarádi něco slavit, drželi se zásady nalévat si jen dětské porce slivovice. 
     Ale pobyt na té odlehlejší strážnici se dal přece zpříjemnit! Nebylo tam ani rádio, jen služební 
telefon. Ostatně tehdy, dle vojenského řádu nebylo povoleno mužstvu mít vlastní rádio.  
     Doma bylo pár pěkných věcí, jen jak je sem dostat?! Dostat povolení navštívit domov, bylo 
beznadějné. Tehdy se dokonce muselo žádat o povolení k vycházce a to jen v okruhu posádky! 
Ten nebyl moc velký. Připadalo mi ponižující žádat o vycházku. Vlastně bych tím uznal 
právoplatným toto odnětí svobody státem a to bez jakékoliv mé viny. 
     Jak praví přísloví, „kdo se moc ptá, moc se dozví“. Vytvořil jsem si tedy skrýš, kam mé radio-
věci uschovám, až si je přivezu z domova. 
     Jednoho pozdního zimního odpoledne, v sobotu, přelezl jsem zadní, nehlídanou bránu 
a spěchal k nádraží. Měl jsem štěstí, protože takzvaná „lítačka“ - posádková vojenská policie, 
právě kontrolovala v nádražní hale. Takže ti co byli venku bez povolení vycházky měli malér! Jít 
si koupit jízdenku, do té nádražní dvorany, to by byl začátek konce mé výpravy. Když to musí 
být, tak pojedu „načerno“. Čili bylo potřeba dostat se do vagónu ze zadní strany.  
     Vše dopadlo dobře, věci jsem přivezl a nikdo nezpozoroval, že nejsem v kasárnách.  
     Přivezl jsem si malinké rádio pro střední vlny a 80 m. Také zmíněný superreakční přijímač. 
A páječku a jiné nutné nářadíčko. 
     Při příští službě už bylo veseleji! Doma jsem každodenně poslouchal tehdy velice populární 
stanici, Rádio Luxemburg. Krásně hráli! Samozřejmě to byla „západní“ kultura. Z míst, která byla 
tehdy zcela nedosažitelná.  
     Poslech na 80 m byl taky pěkná věc. Tehdy se jezdilo jen A3 a A1. Anténa byla z tenkého 
drátu a po službě jsem ji vždy odstranil. 
     Jedno překvapení mi připravil můj přenádherný superreakční přijímač! Zapnu, velice krátce 
proladím ten nevelký rozsah, a slyším češtinu! Na této frekvenci přece žádný čs. rozhlas 
nevysílá! Bylo to v rozhlasovém pásmu 16 m. V Praze, kde jsem bydlel, byla slyšet jen „rušička“. 
Poslouchat rušené vysílání bylo náporem na nervy.  
     Ano, šlo o Svobodnou Evropu! Stanici, velice státu nepřátelskou a vysokými finančními 
náklady rušenou! Jenže kdosi v supertajném státním úřadu opomenul podmínky šíření vln 
a skutečnost, že existuje takzvané pásmo ticha.  
     Byl jsem nadšen, že s těmi několika součástkami se může něco takového podařit!  
     Jednou jsem dostal službu dozorčího roty. Jenže to nebylo odlehlé místo. Co se dá dělat! 
Vzal jsem svůj superreakční přijímač ze skrýše a dal si jej do skříňky. Po večerce jsem jej 
postavil na stolek dozorčího roty. Nu, poslouchám tu „nepřátelskou propagandu“, když se 
najednou objevil důstojník. Byl to takzvaný dévéťák (dozorčí vojenského tělesa), celkem 
obávaný člověk. Uviděl mě a hned dotaz, co to tady provádím??! A že si to chce taky 
poslechnout! Tušil jsem začátek velikého maléru. Podávám mu tedy má inkurantni sluchátka, on 
ihned rozpoznal oč jde a povídá: „ ekněte, jak je to možný, že já mám drahé rádio, dobrou 
anténu, ale tak čistě a nerušeně tu Svobodnou Evropu chytit nemůžu“.  
     Kdyby mě udal kontrarozvědce, byl by z toho možná i prokurátor! Nu, šlo o rozumného 
člověka! Nakreslil jsem mu to schéma s pár součástkami a dal, jak doufám, i užitečnou radu. 
A byl jsem nadšen, že se najdou i takovíto lidé v Čs. armádě. 
     Zanedlouho jsem odevzdal uniformu a od té doby jsem s žádnou armádou už neměl nic 
společného.  
     Takže závěrem: Je známo, že v přírodě souvisí všechno se vším. I po nesčetných oklikách. 
Kdybych nebyl zatažen do základní vojenské služby, tak by se tyto příhody neudály a vy byste 
toto povídání nemohli číst a činili byste něco úplně jiného, možná i užitečnějšího, hi. 
 

     Mějte se všichni překrásně!  
72+1 Jirka DJ0AK 
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Pětielektronkový  audion s RV12P2000 
Jiří Misík, DJ0AK, georg.misik@gmx.de 

 
     Nechci tímto nikoho přesvědčovat o přednostech superhetů. Ostatně, říkalo se mu 
kdysi „král přijímačů“. Také přímosměšující přijímače jsou vlastně superhety. 
Během dlouhých let vývoje vznikla neuveřitelná díla a já si i před málo lety nepřestavoval 
že vznikne třeba IC 7000, transceiver, který vlastním. Opravdu takový zázrak radiotechniky 
umí „vše“ a „všude“! Ale není radno manuál ukládat daleko, protože není lehké to či ono 
nastavit! A dále, toto veledílo v miniaturním kompaktním provedení má tu nevýhodu, tedy 
z mého staromódního pohledu, že nemá zpětnovazební audion. 
     Dále taky, že není vidět přístroji “na střeva”, co to tam vlastně funguje? ICOM a pod. 
prostě nejsou pro oko to pravé. 
     Ono takové lupnutí, které doprovází nasazení zpětné vazby je úkaz pro radost! Máme 
třeba “dvojku” naladěnu, jen tak, na “sedmičku” a slyšíme jen jakési šelesty, něco, co  
nelahodí sluchu. Tedy pootočíme knoflíkem zpětné vazby a najednou se ozvou ty “naše”  
CW značky, tedy QSOs! Není to taková oblíbená melodie, ktera se dá poslouchat i po 
létech často a neomrzí? 
     Nu, prohlížel jsem své zásoby starožitných součástek, tedy i inkurantních elektronek 
dosud v originálním balení a napadlo mě, jak se asi může cítit takove “ervéčko” když  je na 
světě přes 65 let a dosud nemohlo ukázat, co umí? Tedy, můj nový přijímač bude osazen 
těmito, nelze tím nic pokazit, tento typ elektronky byl konstruován pro použití v mnoha 
funkcích. Od VKV vstupu až po usměrňovačku síťového napětí pro napájení anod. 
     Našel jsem i dostatečné množství jiných pokladů, též dobře použitelných, jako jsou 
blokovací kondenzátory a kdovíco ještě! S cívkami to ale bylo horší. Dnes se v obchodech 
nedá sehnat kloudné cívkové tělísko, ať už s jádrem, či bez. Naštěstí kamarád, také z těch 
dříve narozených a také bastlíř, pochopil svízel a ochotně vypomohl.  
     S mechanickými pracemi to už není v mém případě tak lehké jako dříve, když jsem 
nebyl v důchodu, ale ve sklepní dílničce se ještě dá ledacos zimprovizovat.  
     Místo chassis bude něco jako tištěný spoj! Měl bych spíš říci “škrabaný”.  Nejdříve si 
položím součástky na desku z oboustranně vrstveného materiálu, nakreslím “ostrůvky”, 
tedy takové pájecí body a potom je ve svěráčku takovým jakoby škrabadlem v měděné 
vrstve proškrábnu. Jde to dobře. Občas se ale musí nástroj nabrousit. Nevadí, času dost! 
     Protože jsem objevil i triálek 3x 280 pF, musí mít  RX take VF předzesilovač. A aby dal 
nějaký ten výkon pro ucho, tak NFzesílení bude dvoustupňové. A na “konci” budou dvě 
RV12P2000 paralelně. 
     Volba vlnového rozsahu se povedla spíše náhodně. Mám tedy tři amatérská pásma,  
7 - 10,1 - 14 MHz a ještě k tomu různé rozhlasové, i exotické stanice.  
     A aby výtvor (od slova výtvarnictvi, hi) působil i na zrak, veledílo bylo umístěno pod kryt 
z plexiskla. Patice elektronek jsem nepoužil a to z dvou důvodů: jednak jsem je všechny 
dal jednomu sběrateli, ale i kdybych je měl, nepoužil bych je, protože na elky by nebylo 
vidět jak se činí a radují se z dobře vykonané práce, hi... Anodové napětí jsem té 
“zpětnovazební pětce” mohl poskytnout poměrně nízké, tak 100 až 130 V. Zcela postačilo.  
     Shodou náhod a štěstí vznikla tedy zpětnovazební - ne populární “dvojka”, ale “pětka“.  
Nu, pro QSO ji nepoužívám. Ale když v hamovně něco kutím, nebo jsem na paketu, mám 
zvukovou kulisu. To se má ocenit, tato mnohými už opovrhovaná zpětná vazba. 
     A jak jsem zjistil, mám dost i bateriových lamp, také inkurantních, a tak se dříve, či 
později pustím do dalšího dekoračního svérázného “rádyja”! 
     Pokud se také do nečeho podobného pustíte, tak vám přeji mnoho radosti a zdaru!  
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F E T e r  8 0 m  Q R P p  C W  T r a n s c e i v e r  
         1 FET and 14 parts only!                   1 FET a jen 14 součástek! 

Roger Lapthorn, G3XBM, rogerlapthorn@gmail.com 
 

INTRODUCTION 
     Some years ago a beautifully simple 
circuit for a 40 m CW transceiver by W2UW 
was published in G-QRP SPRAT. This 
inspired me to have a go at an even simpler 
version for 80 m using just 14 parts apart 
from the key and crystal earpiece. You 
would be hard pressed to get the parts 
count lower and achieve solid and reliable 
local (and DX?) communications. 
     Basically the circuit shares a single 
MPF102 FET between a very simple 
regenerative RX and a QRP crystal 
oscillator. RX and TX switching consists of a 
4 pole 2 way switch which changes over the 
antenna and all 3 connections to the shared 
FET. If you want a simpler TX-RX switch 
you could use two FETs instead. Although a 
little PCB would be neater, I just used ugly 
construction on a piece of single sided 
copper clad board. The FET is mounted on 
the back of the switch. The small aluminium 
box was obtained from Maplins. 
 
RECEIVER 
     Feedback is provided by the tap on the 
main toroid winding. You may need to 
optimise this but start with the tap point as 
shown. A single turn antenna winding is 
over-wound on the main coil. Regeneration 
is set by C3. Once regeneration is set to just 
oscillate it won't need readjustment unless 
you change the power supply volts or 
antenna. The band tuned is set by choosing 
values of C4 so that the variable capacitor 
comfortably tunes across the 80 m CW 
band. In my case the RX tunes 3.48 to 3.62 
MHz with a few hundred pFs of fixed 
capacitance at C4. The receiver is quite 
remarkable for something this simple: mine 
measures around -100 dBm sensitivity for a 
usable signal level in the earpiece and picks 
up plenty of CW and SSB stations. 

 ÚVOD 

     V časopise SPRAT G-QRP klubu byl 
před pár lety otištěn krásně jednoduchý CW 
transceiver na 40 m od W2UW. To mě 
inspirovalo k tomu udělat jej ještě jedno-
dušší. Verze pro 80 m má jen 14 součástí 
kromě klíče a piezo sluchátka. Dosáhnout 
dobré a spolehlivé místní (i DX?) komu-
nikace při takovém snížení počtu součástek 
je obtížná úloha.  
     Základem zapojení je FET tranzistor 
MPF102 sdílený mezi velmi jednoduchým 
regenerativním přijímačem a QRP krysta-
lovým oscilátorem. Pro přepínání RX a TX 
je použit čtyřpólový dvoupolohový přepínač, 
který přepíná anténu a tři vývody sdíleného 
FETu. Pro jednodušší přepínání TX-RX, 
bylo by možné použít dva FETy. I když by 
použití plošného spoje bylo úhlednější, 
použil jsem „divoké“ zapojení na jedno-
stranně mědí plátované desce. FET tranzis-
tor je namontován na zadní straně přepí-
nače. Krabička pochází od Maplins. 
 
PŘIJÍMAČ 

     Zpětná vazba je provedena pomocí 
odbočky na vinutí hlavního toroidu. Možná 
bude potřeba ji optimalizovat, ale začněte 
se zkoušením na vyznačeném místě. 
Jednozávitové anténní vinutí je navinuto 
přes hlavní cívku. Nasazení zpětné vazby 
se nastavuje pomocí C3. Jakmile je zpětná 
vazba nastavena tak, že obvod právě 
kmitá, není třeba měnit nastavení nedojde-li 
ke změně napájecího napětí nebo antény. 
Přeladění se nastaví velikostí C4 tak, aby 
proměnný kondenzátor pohodlně přeladil 
CW část 80 m pásma. V mém případě 
přijímač ladí od 3,48 do 3,62 MHz, přičemž 
C4 je několik set pF. Přijímač, i přes 
jednoduchost, má vcelku dobré parametry: 
citlivost dle mých měření –100 dBm pro 
použitelný signál ve sluchátkách a slyšitel-
nost spousty CW a SSB stanic. 

 



 29 

 

 

 



 30 

 
     NOTE: Please note that this simple 
receiver will radiate a small carrier on the 
frequency to which it is tuned (because it is 
set to be just in oscillation), so avoid using 
this when operating in close physical 
proximity to other 80m CW stations. 
 
TRANSMITTER 
     On TX, I adjusted and fixed the value of 
C1 so that the oscillator started reliably with 
a 50 ohm load. In my case 68pF was 
optimum. Observing on a scope, R3 was 
adjusted from zero until maximum RF output 
was obtained, in my case about 18mW. 
Most people will use an ATU between the 
output and antenna, but a low pass filter is 
recommended if not. By the way, my 
antenna is just a 15m random wire with a 
central heating radiator as ground. 
 
RESULTS 
     It is early days yet but two solid local 
two-way QSOs at 599 and one two-way 
QSO at 18 kms with M1KTA suggest very 
many more miles are possible with a quiet 
band and a clear frequency. Indeed G3XIZ 
has worked 3 countries (best DX 450 kms) 
with his version and has been heard as far 
as Switzerland on his.  
     What amazes me is how well this little 
circuit works: the RX is stable enough and 
not at all fiddly. It is, all things considered, 
remarkably sensitive and picks up plenty of 
European SSB and CW signals at night. On 
transmit, the signal reports have been good. 
Even buying all parts new it will not cost you 
much more than a fish and chip supper. For 
me, this sort of circuit is the ultimate QRP 
challenge. Making and using it has been 
real fun. Next I want to try the same idea on 
28 MHz.  Check my website and blog pages 
for latest developments and news of further 
contacts. 

      Poznámka: Tento jednoduchý přijímač 
vyzařuje malou úroveň nosné na přijíma-
ném kmitočtu (protože je nastaven tak, aby 
právě začal kmitat), proto jej nepoužívejte 
v blízkosti CW stanic pracujících na pásmu. 
 
 
VYSÍLAČ 
     Při vysílání je C1 nastaven tak, aby 
oscilátor spolehlivě kmital do 50-ohmové 
zátěže. Optimální hodnota byla 68 pF. 
Odpor R3 byl nastavován podle oscilo-
skopu od nuly až po dosažení maximálního 
vf výkonu. V mém případě asi 18 mW. 
Většina lidí dá mezi výstup a anténu 
anténní ladicí člen. Pokud jej nepoužijete, 
použijte filtr typu dolní propust. Mimocho-
dem - moje anténa je jen 15 m drátu a jako 
uzemnění radiátor ústředního topení. 
 
VÝSLEDKY 

     Zatím je to jen pár dní, ale dvě bezpro-
blémová místní oboustranná spojení 
s reportem 599 a jedno oboustranné na 
vzdálenost 18 km s M1KTA naznačují 
možnosti navázat spojení na mnohem delší 
vzdálenosti na nezarušeném pásmu. G3XIZ 
pracoval s tímto zařízením se třemi zeměmi 
(450 km) a byl slyšet až ve Švýcarsku.  
     Udivuje mě, jak dobře toto jednoduché 
zapojení pracuje: přijímač je dostatečně 
stabilní a vůbec ne nešikovný. Je, vcelku 
vzato, mimořádně citlivý a v noci je na něj 
slyšet řadu evropských SSB a CW signálů. 
I při vysílání byly reporty dobré. I když kou-
píte všechny součástky nové, nebude to 
stát více než jedna večeře. Tento obvod je 
pro mě skutečnou výzvou pro objevování 
QRP. Stavba i používání byly opravdovou 
zábavou. Příště chci zkusit stejný nápad 
realizovat na pásmu 28 MHz. Podívejte se 
na mé www stránky a blog, kde najdete 
nejnovější zprávy o vývoji a další kontakty.  

 

                     www pages and blog:                                    www stránky a blog: 
http://www.g3xbm.co.uk/           

http://g3xbm-qrp.blogspot.com/ 
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D a s  D e r e L i c h t  Q R P  T r a n s m i t t e r  
Michael J. Rainey, AA1TJ, http://www.aa1tj.com/radio.html, MJRainey@gmail.com 

 
     Upozornění redakce: Varujeme 
zejména mladé čtenáře před 
nebezpečím poranění o sklo při 
rozbití trubice žárovky. Navíc je uvnitř 
trubice obsaženo malé množství 
jedovaté rtuti. Prosíme proto mladé 
čtenáře, aby o rozebrání požádali 
někoho dospělého! Tento článek je 
příkladem, jak lze využít součástky 
z vadných úsporných žárovek. Je 
zřejmé, že v každém typu úsporné 
žárovky můžeme najít poněkud 
odlišné součástky. 
 
     Tato elektronická skládanka je výsledkem výměny vadné úsporné žárovky v kuchyni. 
Byl jsem zvědavý, zda by bylo možné postavit ze součástek, zachráněných z této lampy, 
postavit QRP CW vysílač. 
     Moje vadná žárovka byla označena „Trimax Electronic Fluorescent Lamp“ typ 
#SKT320EAH, 20W, 120VAC, 60 Hz. Byla vyrobena v Koreji. Abych se dostal 
k součástkám uvnitř, udělal jsem mělký řez pilkou kolem dokola drážky ve spoji obou částí 
plastového těla – viz foto lampy. Je třeba být opatrný a nerozbít skleněnou trubici lampy, 
neboť tyto lampy obsahují malé množství toxické rtuti. Pozn. redakce: mladší požádají 
o demontáž někoho dospělého. 
 
Seznam součástek v úsporné žárovce: 
 

počet typ popis 

 

počet typ popis 

2 BUL128 
vysokonapěťový NPN 
tranzistor 

6 1N4007 
usměrňovací dioda 

5 1N4937 
rychlá dioda 

1 1 mH 
cívka na feritovém jádře, 
radiální vývody 

1 2 mH 
cívka na feritovém jádře, 
radiální vývody 

1 1,23 mH 
cívka na transformátorové 
kostřičce 

1 ? 
cívka na malém feritovém 
toroidu 

2 22 Ohm 
odpor 0,25 W 

2 470 kOhm odpor 0,25 W 1 10uF/350V elektrolytický kondenzátor 

1 0,22 uF fóliový kondenzátor 1 47 nF fóliový kondenzátor 

1 22 nF fóliový kondenzátor 1 6800 pF fóliový kondenzátor 

1 3300 pF fóliový kondenzátor 1 2200 pF fóliový kondenzátor 

1 ? Diac 1 ? MOV 
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     Jakmile jsem měl desku plošných spojů venku, kontroloval jsem, zda jsou součástky 
zničené přehřátím. Nenašel jsem žádné neobvyklé zabarvení, tak jsem se pustil do 
vypájení součástek a zjišťování o jaké součástky se dle katalogu jedná. 
     Jsem vskutku potěšen, že mohu oznámit, že lze z těchto součástek postavit dokonale 
provozschopný vysílač! Jediné dodatečné součástky, kterých bylo zapotřebí, byl krystal 
a čtyři z pěti součástek pro výstupní dolní propust. Výsledný vysílač má na 80 m výkon až 
1,5 W. 

 
 
     Foto na obrázku bylo pořízeno po dokončení druhého spojení s tímto vysílačem, ještě 
ve formě prototypu na kontaktním poli. Od doby pořízení snímku došlo k několika drobným 
změnám. Schéma zobrazuje poslední verzi. 
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     Okomentovaná schémata zapojení celé řady úsporných zářivek najdete na internetu, na 
www stránkách [1]. Tranzistory BUL128B jsou příhodně pojmenovány (bull – býk) 
a v našem zařízení budou mít více než dostatečnou výkonovou rezervu. Měřená účinnost 
koncového stupně ve třídě C je asi 50 %. Nepotřebují chladič a jejich Vceo 400V dává 
jistotu, že vydrží i nárůst vf napětí vzniklý nepřizpůsobením. 
     T1 byla původně cívka s feritovým jádrem a radiálními vývody. Metodou pokusu 
a omylu jsem došel k závěru, že 7 závitů přidaného sekundárního vinutí sníží impedanci na 
zhruba 15 ohm. Tím je zajištěno přijatelné přizpůsobení pro bázi tranzistoru Q2. T1 je na 
fotografii černý váleček hned vedle Q1.  
     T2 je feritový klasický transformátor na toroidním jádru. Převinul jsem jej na transfor-
mátor s převodním poměrem 4:1. Na fotografii je T2 téměř schován za Q2. 
     Výstupní výkon se mění podle aktivity použitého krystalu. S krystaly z mé pestré sbírky 
byl výkon přibližně od 1,0 do 1,5 W při napájení 24 V. 
     Jak je naznačeno níže, odstup druhé harmonické výstupního signálu je 48 dB, třetí 
harmonická je nejméně 52 dB pod úrovní základního signálu. Toto měření bylo provedeno 
při výkonu vysílače 1 W do zátěže 50 ohm přes útlumový článek 30 dB. 
     Původní článek je doplněn výpisem z deníku – hned první spojení je na vzdálenost 
téměř 2000 km. 

 
 
Seznam literatury 
 
[1] Compact Fluorescent Lamp      http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html (English) 
     Úsporné zářivky                        http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html (česky) 
 
[2] http://www.aa1tj.com/dasderelicht.html (English) 
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D a s  D e r e L i c h t  R e c e i v e r  
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     Z radosti z úspěšné stavby a provozu vysílače Das DereLicht vyplývá přirozené 
pokračování této konstrukce doplněním o odpovídající přijímač. Zde popsaný přijímač 
s přímým směšováním je bezpochyby jen jedním z mnoha možných řešení této skládačky. 
Do 2. ledna 2009 jsem navázal pomocí nového transceiveru DasDereLicht 24 spojení. 
Chtěl bych všem poděkovat za laskavou podporu a sdílené nadšení pro tuto doma 
vyrobenou QRP skládačku. 
 
NF zesilovač 
     Všiml jsem si, že tranzistory získané z mé druhé lampy (jinak stejné) byly označeny 
jako BUL128A místo BUL128B z první úsporné žárovky. Z katalogového listu jsem zjistil, 
že tranzistory jsou označeny podle velikosti zesilovacího činitele hFE. Tranzistory 
s označením B mají hFE od 25 do 40, s označení A od 14 do 28. Pro srovnání, hojně 
rozšířené tranzistory 2N3904 mají hFE od 70 do 300 v závislosti na kolektorovém proudu. 
Nízké stejnoměrné proudové zesílení je vlastně kompromisem při výrobě vysokonapěťo-
vých tranzistorů jako je BUL128. Tyto tranzistory nikdy nebyly určené pro použití jako 
malosignálové zesilovače, je tedy nemožné použít jich pár pro nf zesilovač v našem 
přijímači? 
     Vůbec ne! Vždyť v dobách prvních tranzistorů existovaly funkční nf zesilovače s tranzis-
tory, jejichž parametry byly podstatně horší než u našich BUL128. Např. 2N107 měl hFE 
cca 30 a známý tranzistor CK722 mohl mít jen 12. Dvoutranzistorový zesilovač v našem 
přijímači má celkový napěťový zisk (od báze T1 ke sluchátkám) 58 dB při 800 Hz. Vstupní 
impedance vypočtená i změřená je něco přes 1000 ohm. To jsou na dvoutranzistorový nf 
zesilovač slušné parametry. 
     Ano, ale jen se podívejte na L2 do schématu: 700 závitů drátu  o průměru 0,1 mm (#38) 
na jádru FT37-72... „Je ten chlap blázen?“ Obávám se, že ano. Ale vlastně neočekávám, 
že by někdo opakoval toto malé šílenství. Cívku L2 s C9 a C10 lze velmi přijatelně nahradit 
(širokopásmovým) nf transformátorkem s hrubým poměrem impedancí 22:1. Pro první 
týden provozu jsem použil malý napájecí transformátor (indukčnost primáru 11 H) ze 
šuplíkových zásob. 
     Nic jiného vhodnějšího jsem nenašel a tak jsem začal přemýšlet o malém jádru FT37-2 
ze „stavebnice“ z nefunkční lampy. Ukazuje se, že budu potřebovat na primárním vinutí na 
tomto jádru přibližně 3500 závitů pro vytvoření použitelného širokopásmového výstupního 
transformátoru. To se zdá být téměř nemožná úloha! Kdyby mě ale zajímalo jen úzkopás-
mové impedanční přizpůsobení (a to mě zajímá), počet závitů by se úměrně zmenšil. 
Rozhodl jsem se pro zatížený činitel jakosti Q rovný 5. Spočítal jsem, že by mělo být 
možné navinout požadovaných 700 závitů, pokud bych použil „vlasový drát“ o průměru 
0,09 mm (#39) z cívky malého relé. 
     Z tvrdého čirého plastového materiálu, který se často používá pro balení jsem vytvaro-
val drobnou kostřičku. Pak jsem si nasadil Optivisor (pozn. překl.: přesná binokulární lupa, 
často používaná rytci), spustil Telemannův koncert pro trubku a pustil se do práce. Po 
několika hodinách (opravdu!) jsem změřil indukčnost mého vinutí (453 mH, XL ~2.2 kOhm 
@ 800 Hz, Rp ~ 5x 2,2 kOhm = 11 kOhm). Kapacitní dělič s touto indukčností rezonuje na 
800 Hz a zároveň zajišťuje požadovaný impedanční převod směrem dolů. Bonusem je 
zvýšení nf selektivity. Opakuji, je to bláznivé, ale musím přiznat, že jsem rád, že jsem byl 
schopen postrčit tuto skládanku mnohem dále. 
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Produkt detektor 
Bylo to objevné. Použil jsem dvojici (nepárovaných) diod 1N4937 z lampy a vytvořil 
standardní jednoduše vyvážený směšovač. Nebo spíše jeho napodobeninu. Trpěl velkým 
pronikáním KV rozhlasových stanic a brumem, dokud jsem do společného bodu obou diod 
nevřadil malý vyvažovací trimr. I když vyvážení mělo značný vliv, neodstranilo rušivé 
signály úplně. 
     Během čtení před spaním jednoho dne jsem náhodou otevřel učebnici o analogových 
obvodech v kapitole o směšovačích. Tam jsem si všiml diodových směšovačů, které jsem 
ještě neviděl. Popiska vysvětlovala, že se jedná o jednoduše vyvážené směšovače ze čtyř 
diod. Jeden ze směšovačů byl zapojen jako spínač v cestě signálu, ten druhý jako spínaný 
zkrat. Při prohlížení těchto jednoduchých komutačních směšovačů mě napadlo, že by měly 
být poměrně odolné proti odlišnosti jednotlivých diod (špatnému párování).  
     Laborování následujícího dne mě přesvědčilo, že to tak opravdu je. Naštěstí předřad-
níky z úsporných žárovek byly plné diod, a tak nebyl problém nahradit dvoudiodový 
jednoduše vyvážený směšovač za čtyřdiodový. Pro výběr směšovače typu spínaný zkrat 
v signálové cestě jsem neměl žádný zvláštní důvod. Stinnou stránkou tohoto obvodu je, že 
se využije pouze polovina příchozího VF signálu. Cítím, že je to cena, kterou platíme za 
jednoduchost obvodu. Brum ale téměř zmizel a během týdne používání tohoto směšovače 
jsem téměř nezaslechl známky pronikání KV rozhlasových stanic. 
     Směšovač je velmi jednoduchý. Když je polarita signálu BFO na levé straně sekundáru 
T3 kladná, všechny čtyři diody jsou otevřené/sepnuté a zkratovávají signál BFO i VF 
vstupní signál na zem. O polovinu cyklu BFO (obrácená polarita BFO) všechny diody 
rozepnou, tím oddělí BFO od zbytku obvodu a umožní vstupnímu signálu nerušený 
průchod na filtr L1, C5 (dolní propust). 
 
Literatura:  
[2] http://www.aa1tj.com/dasderelichtreceiver.html (English) 
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L P D A  
Wire Log-Periodic Dipole Array Antenna 

John J. Uhl, KV5E 
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A takhle jsme LPDA realizovali v Q-klubu AMAVET v Příbrami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

Pramen: QST, Aug. 1986 
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     Anténu LPDA jsme na střeše Q-klubu instalovali v dubnu 1999, zhotovena byla 
z měděných drátů o průměru 3 a 2,5 mm. Spoje byly provedeny měkkým pájením. 
Dosahovali jsme s ní velice pěkných výsledků na pásmu. Po osmi letech byly však spoje již 
silně zkorodované a pro vysílání anténa byla prakticky nepoužitelná.  
     V listopadu 2009 jsme LPDA zhotovili znovu, tentokrát s použitím vodiče PK. Spoje 
jsme pokryli silikonovým tmelem. Tak uvidíme... 
 
     Naměřené hodnoty s použitím MFJ-296B:  
f = 7,030 MHz / SWR = 1,8 / R = 31 Ohm / X = 19 Ohm. 

Petr, OK1DPX 
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P i s t o l o v á  p á j e č k a  v  2 1 .  s t o l e t í  
Jan Závodský, OK1QO, ok1qo@atlas.cz 

 
     Tak už tu máme 20 let západní technologie, ale - ruku na srdce - našich pistolových 
páječek se pokrok nějak nedotkl, že? Podíváme se na ohrožení moderních integrovaných 
obvodů během pájení. 
     Transformátorová páječka s neuzemněným 
hrotem/smyčkou je za určitých okolností hrob pro 
naši elektroniku. Hlavní problém je v kapacitě 
mezi primárním a sekundárním vinutím. Kvalitní 
provedení by mezi vinutími používalo 
elektrostatické stínění. Taková páječka by ale 
musela mít toto stínění zavedené na nulový 
potenciál, ale ona má jen dvoupólový kabel, že? 
Jak velké napětí můžeme při doteku součástky 
očekávat? Například vstupní pin C-MOS 
procesoru či C-MOS logiky má vstupní odpor - 

řekněme - Rin 1000 M, kapacita prim/sek je 
100 pF, 230 V sítě má špičku 230 x 1,4 = 320 V. 
Xc těchto 100 pF představuje kapacitní reaktanci  
1 : (2 * Pi * f * C), zde Xc = 32 M. Fázový posun 
je arctg (32:1000) = 1,8 stupně a proto jen 
s malou chybou můžeme vypočítat napěťový 
dělič, kde ze 320 voltů zůstane na smyčce 
páječky "jen": 320 V x 1000 : (1000 + 32) M = 
310 voltů!!!  

 
Trvale 24 V na hrotu při špatně 

polarizované zástrčce 

     Dotýkáme-li se hrotem pistolové páječky vysokoimpedančního obvodu, může se na něj 
z páječky tedy přenést až 310 V. 
     Že to většinou elektronika vydrží, je dáno tím, že: 
- Vstupy IO mají integrované ochranné diody vedoucí na zem a Vcc. 
- Máme již osazené další součástky kolem tohoto IO a Rin je řádově nižší. 
- Vstupní kapacita polovodičového přechodu nám onen napěťový dělič ovlivní na lepší 
hodnotu… 
     Máme prostě "kliku" A TUTO KLIKU můžeme ovlivnit! Jak?      
     1. Síťovou zástrčku musíme VŽDY zapojit (zastrčit, pólovat) tak, aby spínací tlačítko 
páječky SPÍNALO FÁZI a ne nulový vodič. Fázový kolík na páječce SI MUSÍME 
OZNAČIT!!! Je možné kvůli tomu páječku rozebrat a ohmmetrem vodiče vysledovat. Nebo 
změřte střídavé napětí na smyčce páječky digitálním voltmetrem proti zemi, třeba proti 
ústřednímu topení. Páječka je přitom v síti, ale není stisknuté tlačítko. Přepólujte síťový 
přívod, při nižší naměřené hodnotě je polarita správná. Já mám v hamshacku fázové 
strany zásuvek označené (vlevo, je-li zem nahoře), ale pozor na síťové rozbočky: starší 
typy mají na jedné straně polaritu obrácenou!  
     2. Napěťovou špičku při vypnutí páječky tlumíme: vestavíme sériový RC obvod 

22nF/1kV a 47 , který uvnitř páječky připájíme paralelně primárnímu vinutí. 
     3. K sekundáru, ke "kolejnici", připojíme rezistor 1 M. Druhý přívodní drát vedeme 
podél rukojeti tak, abychom měli kontakt během pájení v ruce.  
 
     A ostatní vybavení našeho pracoviště by také mělo odpovídat ESD-zásadám. 
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RC člen uvnitř zmenší indukovanou špičku při vypnutí spínače 

 

 
Přizemnění hrotu přes 1 M do držadla jako další jistota 

 

Další úpravy a nápady viz kniha V. Šedý: Rozeberte si PC. 
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L e t n í  D ě t s k ý  Q R P  t á b o r  2 0 1 0  
Petr Prause, OK1DPX, info@quido.cz 

 
     Tak jako loni, i letos bude Q-klub AMAVET Příbram pořádat v rekreačním zařízení 
Salaš u Orlické přehrady svůj Dětský letní QRP tábor, ve dnech 1.-11. července. Tábor je 
určen pro 9-18 leté. Ubytování v chatkách. Přihlášky přijímáme do konce května 2009. 
     Program: Příprava a účast na Polním dnu mládeže, jak přežít v přírodě, stavba 
jednoduchých elektronických přístrojů, hledání pokladu kapitána Flinta, stavba přijímačů, 
střelba na přesnost, stavba nouzového vysílače většího dosahu a radiový provoz, 
sebeobrana, VENova metoda nácviku telegrafní abecedy, záchrana tonoucího, bojové a 
radiové hry, Crazy Bikes, stavba antén, odborný výklad o taktice a strategii, radiový 
orientační běh, stavba a vypouštění PET raket s elektronickou hlavicí, UHF provoz, 
maskování, laserový telegrafní transceiver, geocaching, základy kryptografie, Mahlon 
Loomis a jeho transceiver z roku 1865. Na závěr ohňostroj a hodnotné věcné ceny.  

 
Pište si o přihlášky na info@quido.cz , volejte tel. 318 627 175, 728 861 496 

Q-klub AMAVET, Březnická 135, 261 01 Příbram 

Obrázky 
jsou z 

loňského 
tábora 
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ZAJÍMAVÉ AKCE  ROKU 2010 
Dětské QRP víkendy: 15.-17. ledna, 12.-14. února, 12.-14. března, 16.-18. dubna, 21.-23.  
května, 18.-20. června, 17.-19. září, 15.-17. října, 19.-21. listopadu, 17.-19. prosince v Q-klubu 
AMAVET v Příbrami. Stavíme elektronické přístroje, učíme se elektronice a radiovému vysílání, 
připravujeme se do Soutěže vědeckých a technických projektů mládeže AMAVET.  
 

XXV. setkání OK QRP klubu, 19.-20. března v Chrudimi. Pro dospělé i mládež. Přijeďte 
a poslechněte si hodnotné přednášky, pochlubte se Vašimi QRP projekty. Další info: Karel OK1AIJ, 
karel.line@seznam.cz , tel. 603 790 415.  
 

Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice, Okresní soutěž v březnu, krajská soutěž v dubnu, 
mistrovství ČR v květnu – červnu. Vyhlašovatelem je Český radioklub, organizátorem jednotlivých 
postupových kol může být právnická osoba (SVČ, radioklub nebo jiná organizace zabývající se 
výchovou a vzděláváním). Další info: Vojta OK1ZHV, v.horak@barak.cz . 
 

Výstavka elektronických projektů dospělých, 17.-18. března v Příbrami, v rámci regionální 
soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Cílem je předvést mladým vzorové práce, navázat kontakty 
a do dalšího ročníku je připravit (princip Push-Pull, viz PEAR 3/2009, str. 47).  
 

Regionální soutěže vědeckých a technických projektů mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, 
11.-12. března v Pardubicích, 17.-18. března v Příbrami, 23.-24. března v Brně. Přivezte 
a obhajte své soutěžní projekty z oblasti QRP, radiotechniky a elektroniky. Další info na 
http://www.amavet.cz  a info@quido.cz . Uzávěrka přihlášek 28. února.  
 

Národní finále Soutěže vědeckých a technických projektů mládeže EXPO SCIENCE AMAVET, 
6.–7. května, Akademie věd ČR v Praze. Sem postupují nejúspěšnější soutěžící z regionálních 
soutěží. Vítězové postupují na INTEL ISEF do USA. Další info na: http://www.amavet.cz . 
 

World Amateur Radio Day, 18. dubna. Předveďte veřejnosti radiový provoz, historii HAM hnutí, 
experimentování a konstruování, VENovou metodou naučte návštěvníky jejich jména v morse.  
 

Radioamatérský kurz Jaro 2010, OK1KHL Holice, 23.-26. dubna. Další info: Ivan OK1MOW, 
606 427 608, ok1mow@centrum.cz .  
 

Bambiriáda, celostátní setkání dětských občanských sdružení, 20.-23. května. Spojte se 
s místním organizátorem, předveďte co je QRP a k čemu je dobré: http://www.bambiriada.cz .  
 

Dětsk ý  l e tn í  QRP tábor ,  pořádá Q-klub AMAVET Příbram, 1.-11. července, u Vltavy. 
Program: Polní den mládeže, bojové a radiové hry, hledání pokladů, střelba, sebeobrana, stavba 
QRP přístrojů, geocaching, Crazy Bikes, šifrování, stavba a vypouštění elektronických PET raket. 
Vhodné pro děti a mládež od 8 do 18 let. Nezávazné přihlášky pošlete co nejdříve na 
info@quido.cz .  
 

XXI. mezinárodní setkání radioamatérů, 20.-21. srpna v Holicích. Předvádíme, jak pracuje OK 
QRP klub a Dětský QRP radioklub při Q-klubu AMAVET Příbram. Radioamatéři z Příbrami a okolí 
mohou jet s námi.  
 

Veletrh nápadů učitelů fyziky, 4.-5. září Katedra didaktiky fyziky, UK Praha, Předveďte jaké 
pomůcky a metody používáte v kroužcích dětí ve výuce elektroniky a radiotechniky, seznamte se 
s nápady ostatních, další info: kdf@mff.cuni.cz . 
 

VIII. podzimní QRP setkání, 15.-17. října v Q-klubu AMAVET v Příbrami. Pro dospělé i mládež. 
Přednášky vynikajících odborníků, předvádění špičkových projektů. Předběžně a nezávazně se lze 
přihlásit na info@quido.cz .  
 

Jamboree on the Air, setkání skautů v éteru, 16.-17. října. Umožněte skautům vysílání ze své 
klubové stanice,  za podmínek pro třídu N. Více na http://www.crk.cz/SCOUTC . 
 
 

Další informace: Petr OK1DPX, redakce OQI, info@quido.cz, tel. 318 627 175, 728 861 496 
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Čestná listina Dětského QRP radioklubu 
The List of Honour of the Children's QRP Radio Club 

 

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

 

195 Jan Karpíšek - Kozolupy 
196 Miroslav Pecka OK2BXM Brno 
197  Alcoma, spol. s r.o. - Praha 10 
198 Aleš Jedlička OK1FPC Němčice 
199 Stanislav Medřický - Praha 4 
200 
201 
202 
203 

Tomáš Podlena 
Pavel Beneš 
Jiří Novák 
Václav Lenský 

- 
- 
- 
OK1AFA 

Příbram 
Praha 6 
Mělník 
Mělník 

 

     Již více jak 200 čtenářů zpravodaje OK QRP INFO nám během sedmi let 
darovalo elektronický materiál pro tvůrčí činnost s mládeží. V Q-klubu AMAVET 
v Příbrami toho máme dvě plné místnosti. Přesto, že materiál průběžně 
rozesíláme potřebným a poskytujeme jej dětem pro stavbu přístrojů na QRP 
víkendech, součástky v regálech přibývají rychleji, než je stačíme distribuovat. 
Děkujeme všem našim příznivcům!  
     Zájemcům o práci s mladou generací nabízíme: Vyberte si zde, co potřebujete. 
A přijeďte auťákem s velkým kufrem!  
 

    





Podzimní QRP setkání  
1 6 . - 1 7 .  ř í j n a  2 0 0 9   

 
Honza OK1TIC přednášel o svých anténách a měření ČSV 

 
Testovali jsme tcvry  

K1, K2 a PFR3 

     

Honza Sixta (16 let, zatím bez volačky) popsal svoji 
konstrukci nabíječky Pb gelových akumulátorů 

 
Sedmého Podzimního QRP setkání v Příbrami  

se zúčastnilo 27 HAMů a rodinných příslušníků. 

  

Vladimír, OK1SVB 
pohovořil o svých 

zkušenostech  
se stavbou  

transceiveru LIBRA  
 


