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TECHNICKÉ PARAMETRY

Kmitoètový rozsah: 3,500 MHz � 4,000 MHz a 14,000 � 14,500 MHz
Provoz SSB/CW

Kmitoèet BFO 4,4 MHz (oscilátor s krystalem, rozladìní varikapem � eliminace kroku PLL 500 Hz)
Stabilizace oscilátoru: PLL, krok syntetizátoru 500 Hz

Vstupní citlivost: 10 uV pro 12 dB S / (S+A)
Rozsah regulace AVC: 70 dB, manuální nastavení zesílení +50dB

Mezifrekvenèní kmitoèet: 4.43 MHz
�íøka pásma propustnosti MF zesilovaèe 2.4 kHz pøi �6 dB, 4,5 kHz pøi �40 dB

Potlaèení zrcadlových kmitoètù �50 dB
Pro dal�í pásma lze pou�ít konvertory (na anténním konektoru je napájení 12V!)

Napájecí napìtí 12 voltù
Napájecí proud cca 15 mA � 130 mA (podle nastavení hlasitosti reproduktoru)

PØIJÍMAÈ SSB / CW
v pásmu krátkých vln 80 a 20 metrù

kmitoètový rozsah: 3,500 MHz � 4,000 MHz a 14,000 � 14,500 MHz
(stavební návod pro zaèáteèníky - rev. 1.20)

Ve Frýdku - Místku dne 14.04.2000
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ÚVOD
Nákupní cena v�epásmového krátkovlnného

pøijímaèe dnes pøesahuje zpravidla desítky tisíc Kè.
Zaèínající radioamatéøi tak mají ztí�ený vstup do oblasti
svého budoucího hobby - pøíjmu rádiových signálù
v pásmu krátkých vln.

Proto vzniklo zapojení jednoúèelového modulu
pøijímaèe SSB / CW, který splòuje základní po�adavky
na pøíjem, je pøeladitelný jen ve dvou radioamatérských
pásmech KV a lze jej poøídit za pøijatelnou cenu
(stavebnice 2100 Kè, sestavený a nastavený pøijímaè
3600 Kè) pro �iroký okruh zájemcù.

Roz�íøením tohoto pøijímaèe o konvertory do dal�ích
radioamatérských pásem, je nabízena ekonomická
varianta vstupu do �irokého spektra pøíjmu rádiových
signálù v pásmu krátkých vln.

Zaèínající radioposluchaèi se nejèastìji zajímají
o radioamatérské pásmo 80 a 20 metrù, kde mohou
zachytit signály místních (my�leno OK) radioamatérù i
zahranièních stanic.

K tomu byl navr�en pøijímaè SSB / CW � superhet
s nízkým mezifrekvenèním kmitoètem 4,43 MHz,
s jedním smì�ováním, se stabilizací naladìného kmitoètu
PLL s krokem 500 Hz (250 Hz), se zobrazením provozních
stavù na jednoøádkovém LCD displeji. Modul pøijímaèe
je vybaven konektory pro pøipojení antény (50 ohmù),
vnìj�ího napájecího zdroje, vnìj�ího reproduktoru, a
propojení na dekodéry pøijímaných signálù SSTV, RTTY
a digitálních dat, pro zpracování osobním poèítaèem
typu PC 386, nejlépe v�ak 486 nebo Pentium se zvukovou
kartou.

POPIS ZAPOJENÍ PØIJÍMAÈE
Na obr. 1 a 2 je zachycen pohled na dohotovený

pøijímaè, zabudovaný do skøíòky BOPLA. Na obr. 3 je
uvedeno schéma základního dílu pøijímaèe, na obr. 4
jeho øídící èást  s mikroprocesorem Atmel, na obr. 5
zapojení jednoøádkového 16-ti znakového displeje LCD
a na obr. 6 je uvedeno zapojení napájecího zdroje.

Byla zvolena nejjednodu��í mo�ná koncepce �
superhet SSB s jedním smì�ováním, pøíèkovým filtrem
se ètyømi krystaly a nízkým mezifrekvenèním kmitoètem.
Signál z antény je pøiveden na vstup pevnì naladìného
pásmového filtru Butterworthova typu, se tøemi ladìnými
obvody L1 (L4), L2 (L5) a L3 (L6) s kapacitní vazbou pøes
kondenzátory C3 (C10) a C5 (C12), se �íøkou pásma 500
kHz. Výstup filtru je navázán pøes TR1 na symetrický
smì�ovaè s integrovaným obvodem IC1 (NE602 nebo
NE612). Tento obvod plní funkci dvojitého vyvá�eného
smì�ovaèe a zároveò VFO. Souèástí smì�ovaèe IC1 je i
tranzistor Colpittsova oscilátoru, jeho� vnìj�í souèástky
urèují kmitoètový rozsah. Oscilátor kmitá pro pásmo 80-
ti metrù o mezifrekvenci vý�e -  na kmitoètu 7930 kHz a�
8430 kHz a pro pásmo 20-ti metrù o mezifrekvenci ní�e
-  na kmitoètu 9570 kHz a� 10070 kHz.

Stabilita nastaveného kmitoètu oscilátoru prvního
smì�ovaèe je zaji�tìna integrovaným syntezátorem IC6
(SAA 1057), jeho� vlastnosti byly dostateènì popsány
v mnoha pramenech, zde jen stojí za pov�imnutí volba
ni��ího referenèního kmitoètu 2 MHz, kterým je dán

základní krok pøeladìní PLL na 500 hertzù. Základní
krok PLL nebrání jemnému nastavení pøijímané stanice,
proto�e byla zvolena koncepce BFO, jeho� oscilátor je
stabilizován krystalem a rozlaïován kapacitní diodou.
Rozladìní oscilátoru BFO v dostateèném rozsahu
pøekrývá krok PLL 500 Hz a pohodlnì umo�ní nastavit
záznìj pro dolní nebo horní postranní pásmo (LSB, USB)
signálu SSB, nebo záznìj pro CW.

Øídící data do obvodu IC6 jsou zavádìna
z jednoèipového mikropoèítaèe IC7 (Atmel AT98C2051),
nebo alternativnì pøipojením sbìrnice PC-BUS po ètyøech
vodièích na paralelní port osobního poèítaèe. Po pøipojení
napájecího napìtí je nejprve nastaven �oblíbený�
kmitoèet (zpravidla støed pásma) ve zvoleném pásmu,
podle zápisu v pamìti EEPROM mikroprocesoru ATMEL,
který je pevnì  naprogramován.

Dal�í volba pøijímaného kmitoètu v kroku 500 Hz se
provádí na  pøedním panelu tlaèítky TL1 (dolù), TL2
(nahoru). Pøidr�ením jednoho nebo druhého tlaèítka na
déle ne� jednu sekundu vyvoláme ve dvou stupních
rychlé a pak velmi rychlé pøelaïování po zvoleném
pásmu. Krátké stisky zmìní naladìní o jeden krok (500
hertzù). Pøepínání pásem provádíme tlaèítkem TL3.
Pøepnutím na druhé pásmo, je zaznamenán aktuální
pracovní kmitoèet prvního pásma do pamìti a dal�ím
stiskem tlaèítka TL3 se k nìmu mù�eme vrátit. Informace
o naladìní stanic pøi pøepínání pásem zùstane zachována
do vypnutí pøijímaèe, pokud nezvolíme zálohování
napájení mikroprocesoru.

Pro u�ivatelé pøijímaèe, kteøí dají pøednost vìt�ím
ovládacím prvkùm ladìní jsou na zadní panel vyvedena
paralelnì tlaèítka TL1 � TL3 na konektor CAN9/M. Do
konektoru pøipojíme  napøíklad upravenou star�í tøí
tlaèítkovou my� (od osobního poèítaèe) a pohodlnì
ovládáme  ladìní z libovolného místa va�eho pracovního
stolu.

Na vývody 4 a 5 obvodu IC1 ( NE612 nebo NE602 )
je pøes TR2 pøipojen krystalový filtr z pøíèkových èlánkù,
se ètyømi krystaly 4,43 MHz, který nemá samostatné
pouzdro a je vytvoøen prostým vpájením krystalù do
desky ti�tìného spoje. Kryty jednotlivých krystalù musí
být spojeny se zemí dùkladným pøipájením na zemnící
plochu desky pøijímaèe.

Pøíèkový filtr lze sestavit takøka z libovolné sady ètyø
krystalù stejného kmitoètu v rozsahu zpravidla 4 MHz �
10 MHz. Je potøeba zmìnit kmitoètový plán oscilátoru a
zmìnit v programu mikroprocesoru  konstanty v tabulce.
Doporuèuji sadu krystalù 9 MHz, které vám vyrobí firma
Krystaly z Hradce Králové.  Jsou sice dra��í, ne� bì�né
krystaly 4,43 MHz za dvacet korun � vychází v�ak s nimi
lépe kmitoètový plán pro pøípadnou volbu jiných dvojic
vstupních signálù pøijímaèe, nebo pøi jeho doplnìní o
zbytek radioamatérských pásem.  To v�ak ji� není
pøedmìtem tohoto pøíspìvku.

Mezifrekvenèní zesilovaè s tranzistory T1 a T3 je
vybaven automatickou regulací zisku AVC. Zesílený
mezifrekvenèní signál tranzistorem T4 je pøiveden na
diody D3, D4.  Usmìrnìné VF napìtí je pak zavedeno do
báze regulaèního tranzistoru T2. Zvý�ené napìtí na
vstupu  MF zesilovaèe zpùsobí proporcionální otevírání
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Obr. 3. - 6. Schéma zapojení
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Obr. 7. Schéma osazení základní desky pøijímaèe
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tranzistoru T2 a zvy�ování kladného potenciálu na jeho
kolektoru nebo na emitoru T1. Tím se proud kolektoru T1
zmen�í a zesílení poklesne. Rozsah regulace AVC
pøijímaèe èiní cca 70 dB. To znamená, �e hlasitost
pøijímaného signálu se mezi cca 5mV a 20mV mìní
pouze o cca 6dB. Proud protékající tranzistorem T2 je
úmìrný síle pøijímaného signálu. Jeho velikost mù�e být
indikována ruèkovým mìøidlem, zapojeným na svorky
S-METR. Není li mìøiè úrovnì pøipojen, pak musí být oba
vývody S - metru zkratovány, proto�e jinak regulace
zesílení nepracuje. Maximální proud mìøidlem je povolen
na 2,5 mA.

Z kolektoru tranzistoru T3 je mezifrekvenèní signál
pøiveden pøes kondenzátor 10 nF na dal�í zesilovaè IC2
s integrovaným obvodem MC1350. Zde dosáhneme
zesílení MF signálu  v rozsahu 0 � 50 dB, kdy� na vývod
5 obvodu pøivedeme napìtí v rozsahu 5 voltù (maximální
zesílení) a� 7 voltù (minimální zesílení). Manuální
nastavení zesílení trimrem R30, u jednodu��í varianty pøi
o�ivování, mù�eme alternativnì nahradit
potenciometrem, vyvedeným na pøední panel pøijímaèe.

Výstupní signál z druhého zesilovacího stupnì je
pøes oddìlovací kondenzátor C53 pøiveden do produkt
detektoru (BFO) s obvodem IC3 (NE602). Detektor pracuje
s krystalovým oscilátorem Colpittsova typu. Krystal je
rozlaïován na kmitoètu 4,43 MHz zmìnou kapacity
varikapu D8. Potenciometrem P2 nastavíme vhodný

záznìj pro dobrou èitelnost pøijímaných SSB A CW
signálù. Tím eliminujeme hrubý krok 500 Hz PLL
oscilátoru na vstupu.

Audiosignál z produkt detektoru je zesilován v IC4
(LM386). Maximální výstupní výkon je 325 mW. Na
výstup zesilovaèe pøipojíme reproduktor o impedanci 8
� 25 ohmù nebo vhodná sluchátka. Hlasitost
v reproduktoru nastavíme potenciometrem P1. Druhý
nízkofrekvenèní zesilovaè IC5 (LM386) je urèen pro
nezávislé pøipojení rùzných dekodérù pro FAKSIMILE,
SSTV, RTTY, CW a jiné, ve spojení s osobním poèítaèem.
Úroveò výstupního signálu je nastavena odporovým
trimrem R32, podle potøeby � zkusmo, pøi pøipojení
dekodéru, nebo zvukové karty.

Naladìný kmitoèet pøijímaèe v pásmu 80 nebo 20
metrù je indikován jednoøádkovým LCD displejem s
�estnácti zobrazovanými znaky (obr. 5). Kontrast
zobrazování na displeji je nastaven odporovým trimrem
P4, umístìným na nosném panelu displeje. Úsporná
varianta pøijímaèe (napøíklad pro nìkolik stanic
FAKSIMILE se známými kmitoèty) si vystaèí i bez LCD
displeje. Výchozí kmitoèet stanice je pak zvolen z
EEPROM a zmìna v krocích 500 Hz je mo�ná tlaèítky
TL1 a TL2.

Volbu úsporné varianty lze doporuèit jen pro trvalý
pøíjem jednoho kmitoètu (napøíklad meteorologické
zprávy na synoptických mapách). Rovnì� lze zvolit

Obr. 8. Schéma osazení desky displeje (TOP)

Obr. 9. Schéma osazení desky displeje (BOT)
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jinou variantu oscilátoru 1 MHz (jsou pro nìj na ti�tìném
spoji pøipraveny vìt�í otvory a vìt�í rozteè, ne� u typu
HC49) pro první smì�ovaè a zjemnit tak ladicí krok na
250 Hz. Nevím proè, ale krystaly o kmitoètu 1 MHz jsou
po celá léta ji� tradiènì nìkolikanásobnì dra��í, ne�
napøíklad krystal 2 MHz.

POPIS STAVBY PØIJÍMAÈE
Nejprve provìøíme opticky obì desky ti�tìného spoje

(obr. 7, 8, ) pøijímaèe i displeje a dùkladnì zkontrolujeme,
zdali jsou z výroby odstranìny v�echny otøepy a obrazec
na desce není nikde pøeru�en na ne�ádoucím místì.
Doporuèujeme promìøit hodnoty rezistorù a hlavnì -
uvìdomit si rùzná znaèení kondenzátorù. Stále si mnozí
z nás nemù�eme pøivyknout, �e napøíklad hodnota
kapacity na keramickém kondenzátoru, vyti�tìná na
jeho povrchu, napøíklad 470 není 470 pikofaradù, ale
47pF (47x100). Peèlivost se vyplácí i pøi osazování DPS
a u�etøí nás mnohým nemilým pøekvapením pøi o�ivování.

Jak navinout cívky? Pou�ijeme kostøièky prùmìru 5
mm a kryty 10x10 mm (alternativnì 7x7mm). L1 � L7
navineme smaltovaným drátem CuL prùmìru 0,15 mm.
Nejprve z jednoho konce drátu odstraníme lakovou
izolaci a pocínujeme. Pak konec pocínovaného drátu 2x
ovineme na kovový pájecí bod kostøièky, Ovin nahøejeme
pájeèkou a pøidáme malé mno�ství cínové pájky. Pak
mù�eme zaèít navíjet potøebný poèet  závitù. Pro L1 � L3
navineme 11,75 závitù, pro L4 � L6 navineme 31,75

závitù, pro L7  navineme 16,75 závitù.  Vinutí zakonèíme
pøipájením druhého konce drátu cívky na protilehlý
pájecí bod kostøièky. Pájení bude opìt úspì�né jen
tehdy, pokud z konce drátu odstraníme lakovou izolaci.
V�echny cívky vineme stejným smìrem (je na va�í volbì
zdali pravotoèivì nebo levotoèivì). Cívku L7 zakápneme
(zabráníme tím mikrofoniènosti oscilátoru) tenkou vrstvou
vosku (nejlépe vèelího, pokud budeme stavìt pøijímaè
v zimì � mù�eme sáhnout i do svých zásob ly�aøských
voskù). Ostatní cívky není potøeba takto upravit, ale není
to na závadu � naopak. Navinuté a upravené cívky
zasuneme do pozic podle osazovacího schématu a pøed
zapájením a nasazením krytu se ujistíme, �e va�e práce
byla provedena dokonale a �e pájecí body jsou zasunuty
do odpovídajících otvorù v ti�tìném spoji (pozor na
orientaci vývodù ve smìru do DPS!!!). Po nasunutí krytu
a jeho zapájení do desky ji� závadu objevíme daleko
obtí�nìji. Tady se peèlivost vyplácí dvojnásob.

Jak navinout transformátory? Pou�ijeme toroidní
jádra prùmìru 6,3 mm, 2 kusy, �luté barvy (materiál
Pramet �umperk - N02). Transformátor TR1 navineme
nejprve jedním vodièem (smaltovaný drát CuL, prùmìr
0,215 mm). Pøipravíme si 1 x 150 mm drátu a vineme
kolem prstence toroidu 14 závitù. Pak si pøipravíme
50mm tého� drátu a navineme stejným zpùsobem dva
závity na první vinutí. V�echny 4 konce vinutí oèistíme
od ochranného laku a naneseme pájku.

Obr. 10. Osazení základní desky pøijímaèe
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Transformátor TR2 navineme najednou dvìma vodièi
(smaltovaný drát CuL, prùmìr 0,215 mm). Pøipravíme si
2 x 250 mm drátu a vineme kolem prstence toroidu.
V�echny 4 konce vinutí opìt oèistíme od ochranného
laku a naneseme pájku.

Zapájení transformátorù do desky ti�tìného spoje
nám u� nebude èinit problémy � jsme ji� pouèeni
postupem u cívek vstupních obvodù a oscilátoru.
Nemusím snad pøipomínat, �e vývody transformátoru
musí být zasunuty do desky spoje pøesnì podle schématu
zapojení. Jediná chyba vám zabrání úspì�nì dokonèit
práci.

Dùle�ité!!! Vývody transformátoru TR1: 2 závity
vstupního vinutí pøipojíme na výstup pásmové propusti,
jeden vývod na pøepínací kontakt relé a druhý vývod na
zemnicí plochu (GND). Výstupní vinutí se 14-ti závity
zapojíme do pájecích bodù, které jsou propojeny s vývody
1 a 2 integrovaného obvodu IC1. Vývody transformátoru
TR2: 22 závitù vstupního vinutí pøipojíme do pájecích
bodù, které jsou propojeny s vývody 4 a 5 integrovaného
obvodu IC1. Výstupní vinutí TR2 (také s 22-ti závity)
zapojíme na pájecí bod, spojený s kondenzátorem C16
a druhý konec vinutí zapojíme na pájecí bod, spojený se
zemnicí plochu (GND).

Pøijímaè byl vyroben v ovìøovací sérii a v�echny kusy
pracovaly na první zapojení. Dávejme pozor na orientaci
vývodù L1 � L7. Kryty ladìných obvodù nedorá�íme a�
na povrch desky, ale necháme mezeru asi pùl milimetru,
rovnì� tak u krystalu mikroprocesoru.

Øadu krystalù pøíèkového filtru dostateènì pøipájíme
alespoò ve dvou protilehlých místech na horní stínicí
plochu desky ti�tìného spoje, rovnì� krystal BFO
dùkladnì pøipájíme. Zde opìt pozor: mezi spodní hranou
krystalu a ti�tìným spojem musí zùstat mezera  0,1 - 0,5
mm, která zabrání spojení pouzdra krystalu s jedním i
druhým pájecím bodem DPS pro aktivní vývody krystalu.
Pøed pájením pouzdra krystalu k horní stínicí plo�e desky
ti�tìného spoje nejprve ohmmetrem provìøíme, zdali
nemají aktivní vývody krystalu spojení s potenciálem
GND (zkrat) Je to dùle�itá operace, proto�e pøipájením
pouzder krystalu konèí jakákoliv nedestruktivní cesta
k nápravì omylu. Pájíme jen kvalitním trubièkovým
cínem.

Integrované obvody vkládáme do patic DIL, i kdy� se
v ovìøovací sérii nestalo, �e by nìkterý z integrovaných
obvodù nepracoval správnì. Zvlá�tì obvod
mikroprocesoru musí být vyjímatelný pro pøípadnou
inovaci jeho programového vybavení (firmware).

Napájecí stabilizovaný zdroj pøijímaèe je dostateènì
o�etøen blokovacími kondenzátory, pøesto je vhodné
provìøit osciloskopem, zdali nìkterý z IC9 nebo IC10
nekmitá. Znatelnì by se pak zvý�il �um pøijímaèe bez
signálu na vstupu.

V zadním panelu skøíòky jsou vyvrtány otvory podle
typu konektorù, které jsme zvolili. Konektor CANON/9/
M osadíme u varianty, kdy zvolíme ovládání pøijímaèe
tøí tlaèítkovou my�í (i star�í, pou�itou), kterou upravíme
tak, �e pou�ijeme pouze 3 mikrospínaèe, které budou
jedním vývodem spojeny se spoleèným potenciálem
GND a druhý vývod bude v�dy pøipojen samostatnì na
vodiè pøívodního kabelu.

Kabel obsahuje 4 vodièe, které jsou vyvedeny na
konektor CANON/9/F, na vývody 2, 3, 5, 7. Na panelovém
konektoru CANON zapojíme: vývod 2 � FUNKCE, vývod
3 � DOWN, vývod 5 - GND, vývod 7 � UP.

Sestavený a vyzkou�ený pøijímaè zabudujeme do
velmi praktické skøíòky BOPLA, typ ULTRAMAS
UM32009, rozmìr 157,5x62,2x199 mm a dosáhneme
tak vzhledu profesionálního výrobku. Na vzhledu �
ne�etøeme � dobøe vypadající pøijímaè znásobí na�i
radost. Pokud budeme pøísnì hlídat cenu pøijímaèe,
radìji zvolme ménì luxusní plastovou nebo vìt�í skøíòku
vlastní výroby z ohýbaných hliníkových plechù. Na
pøední panel se vám pak vejde øada dal�ích ovládacích
prvkù, roz�íøená napøíklad o potenciometr manuálního
nastavení zesílení mezifrekvenèního zesilovaèe, mìøící
pøístroj S-metru, pøepínaèe útlumového èlánku a jiné
doplòky pro roz�íøení u�itných vlastností pøijímaèe.  V této
skøíòce pak bude dostatek místa i pro zabudování
transformátoru napájecího zdroje, pokud se
nerozhodneme pro bezpeènìj�í variantu napájení
z externího adaptéru, napøíklad od firmy HAMA.

Reproduktor nebo sluchátka pou�ijeme z vlastních
zásob. Kabel na propojení pøijímaèe s interfejsem a
osobním poèítaèem si zakoupíme v prodejnì výpoèetní
techniky, nebo si jej jednodu�e vyrobíme pou�itím dvou
konektorù CINCH a stínìného NF vodièe délky do 3
metrù. Vodièe nebo svazek mohou být opleteny stínìním
(bì�ný NF kabel). Na obou stranách kabelu propojíme
shodné pájecí plo�ky konektorù) a konektory opatøíme
kryty. Pokud by nastaly pøi propojení problémy s ru�ením
od poèítaèe, je potøeba navléct na jednotlivé vodièe
kabelu feritové tlumivky a to v nejkrat�í vzdálenosti od
konektoru ze strany poèítaèe. Nìkteré poèítaèe a moni-
tory v�ak vyzaøují takové mno�ství ru�ivých signálù, �e
je není mo�né vùbec pou�ít (neodpovídají normám
ISO). Vhodnost z hlediska vyzaøování ru�ivých signálù
mù�eme pøi nákupu poèítaèe jednodu�e ovìøit pomocí
pøenosného radiopøijímaèe (napøíklad wolkman),
naladìného do horní èásti støedovlnného pásma.

POPIS NASTAVENÍ A O�IVENÍ PØIJÍMAÈE
Peèlivì si prohlédnìme svojí dosavadní práci a hlavnì

zkontrolujeme, zdali jsme nìkde nevyrobili ne�ádoucí
spoj mezi souèástkami (pájecí mùstek). Uvedení do
provozu je velmi snadné � ov�em za podmínky, �e jsme
nìkde neudìlali fatální chybu...

Nejprve o�ivíme oscilátor pøijímaèe. Do konektoru
N1 (støed +, vnìj�í obal GND) pøipojíme stejnosmìrný
zdroj 12 � 15 voltù (nejlépe adaptér pro zvý�ení
bezpeènosti u�ivatele). Na LCD displeji nastavíme
tlaèítkem TL1 horní mez pásma  (kmitoèet 14,5 MHz) a
zmìøíme napìtí v bodì J2. Pokud bude vìt�í, ne� 10
voltù, otáèíme jádrem cívky L7 v kostøièce a pozorujeme
výchylku voltmetru. Napìtí nastavíme mírnì pod hodnotu
10 voltù. Pak tlaèítkem TL2 sni�ujeme hodnotu
nastaveného kmitoètu na displeji ve smìru k 3,5 MHz a
pozorujeme výchylku voltmetru. Ta by se nemìla zastavit
pøed po�adovanou hodnotou kmitoètu. Pøi dosa�ení 4
MHz mù�eme pokraèovat ní�e a zjistit tak dolní mez
ladícího napìtí. Po dokonèení nastavování zakápneme
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Obr. 11. Pohled na pøední panel pøijímaèe

Obr. 13. Pohled na zadní panel pøijímaèe

Obr. 12. Pohled na uchycení LCD displeje
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jádro cívky vèelím voskem, nebo parafínem. Na vývodu
7 obvodu IC1 mù�eme mìøit naladìný kmitoèet èítaèem,
pøípadnì provìøit jeho tvar osciloskopem (v�dy jen
vysokoimpedanèní sondou, nebo pøes oddìlovací
zesilovaè s dvoubázovým FET tranzistorem).

S MF zesilovaèem a produkt detektorem nebývají
potí�e, pokud jsme pou�ili doporuèené krystaly do
pøíèkového filtru a do BFO. Nastavíme hlasitost
potenciometrem P1 na jednu tøetinu a zapojíme
reproduktor o impedanci 8 i více ohmù. Proladíme
pásmo tlaèítky TL1 a TL2, v  mìøícím bodu J5 pøipojíme
osciloskop a zkontrolujeme, zdali je pøítomen signál.
Mìli bychom usly�et alespoò �um.

Nyní se mù�eme pokusit zachytit nìkterou stanici
v pásmu 80-ti metrù. Potøebujeme k tomu nahrá�kovou
anténu z drátu délky nìkolika metrù. Tu pøipojíme do
konektoru ANT a vyhledáme nìkterou ze stanic
s provozem CW nebo SSB. V dobì kdy na zvoleném
kmitoètu probíhá radioamatérské vysílání, usly�íme
v �umu záznìj o kmitoètu v rozsahu 500 � 2500 Hertzù
(jemné zmìny tónu záznìje provedeme nastavením
kapacity varikapu potenciometrem P2 v BFO).

Otáèením feritových jader cívek jednotlivých
pásmových propustí (postupnì, nejdøíve v pásmu 80
metrù a pak postup opakujeme v pásmu 20 metrù)
nastavíme pøíjem na nejmen�í �um  v u�iteèném signálu.
Náhra�kovou anténu mù�eme zkrátit a nastavení

zopakovat. To je v�e. Kdo máme pøístup k mìøící technice,
mù�eme nastavit pásmovou propus� na vstupu pøijímaèe
na rozmítaném generátoru (wobbler) na �íøku 500 kHz a
dosáhnout rovnomìrného zesílení po celém pásmu 80
nebo 20 metrù.

PØÍJEM OBRÁZKÙ (propojení RX a zvukové karty PC,
program JVComm32/W95)

V loòském roce uvedl na Internetu (http://
www.jvcomm.de/) známý autor programu JVFAX
Eberhard Backeshoff, DK8JV (feedback@jvcomm.de)
program JVComm32 pro dekódování Faksimile a dal�í
funkce. Autor pøedpokládá, �e pou�íváme nìkterou
z bì�ných 16-bit zvukových karet a poèítaè nejménì
486DX s pamìti RAM  16 MB a vy��í, operaèní systém
Windows 95, Windows 98 nebo Windows NT 4.0 a
kvalitní grafickou kartou (High- or True Color) s rozli�ením
nejménì 800 x 600 obrazových bodù. Program
JVComm32 mù�e pracovat na pozadí a my zpracováváme
pøijaté obrázky (prohlí�íme, provádíme výøezy, zasíláme
Internetem svým pøátelùm atd.). Pro multitasking v�ak
autor doporuèuje poèítaè nejménì Pentium 90 MHz a
operaèní pamì� RAM 32 MB jako nutné minimum.

Pøipojení pøijímaèe ke vstupu zvukové karty poèítaèe
je velmi snadné. Z výstupu pøijímaèe s oznaèením IN-
TERFACE vyvedeme NF signál na konektor Line In nebo
mikrofonního vstupu zvukové karty. Na obr. 14 vidíme

Obr. 14. Synoptická mapa dekodovaná programem JVComm32
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Synoptickou mapu Støední Evropy dekodovanou z
pøijímaného signálu programem JVComm32.
Konfigurace programu pro pøíjem je velmi snadná �
nastavíme re�im HF-FAX a Sound Card. U�ivatelsky
pøíjemná je i nápovìda v programu v èe�tinì.

ZÁVÌR
Popisovaný KV pøijímaè plní bez problémù funkci

pro kterou byl navr�en � pøíjem signálù SSB A CW stanic
v radioamatérském pásmu 80 a 20 metrù a nabízí nízké
náklady na jeho poøízení. Pøi vývoji tohoto zapojení byla
vyzkou�ena øada variant, která vedla k dal�ím
zjednodu�ením, nebo obmìnám. S referenèním krystalem
1 MHz pro PLL byl vyzkou�en ladicí krok syntetizátoru
250 Hz av�ak pouze pro pøijímaè v pásmu 80 metrù (ve
zvoleném PLL oscilátoru s obvodem SAA1057 lze nastavit
jen kmitoèet jako násobek referenèního kmitoètu a
dìlícího pomìru do 32768, tzn. pro krok 250 Hz jen
8192 kHz a pro krok 500 Hz 16384 kHz). Proto lze
postavit pøijímaè jen pro pásmo 80 metrù s krokem 250
Hz a ve vy��ích pásmech pou�ívat konvertory.
Podrobnosti lze získat v dokumentaci, která je pøikládána
ke stavebnici firmy EMGO, kde jsou uvedeny v�echny
údaje o stavbì RX i pro pásmo 80 metrù a popis konvertoru
pro vy��í kmitoètová pásma.

Ve stavebním návodu je zmínka o variantním pøipojení
k PC a øízení pøímo z paralelního portu pøes sbìrnici PC-
CBUS. Pøímé øízení z PC zjednodu�uje konstrukci a ze
zapojení lze vypustit mikroprocesor IC7. Referenèní
kmitoèet pro PLL je pøímo generován v obvodu IC2, kde
je na vývod 17 proti GND zapojen referenèní krystal.
Programové vybavení pro øízení RX pøes PC (i zdrojový
text v Turbo Pascalu pro programátory) je v nabídce
firmy EMGO.

Po �patných zku�enostech s pøepisováním
hexadecimálních kódù z tiskových výstupù není pøilo�en
výpis programu mikroprocesoru Atmel, ale bude
zájemcùm na po�ádání zaslán. Opakovaná výroba
pøijímaèe a prodej ti�tìných spojù nejsou bez svolení
autora stavebního návodu dovoleny.

Seznam stavebních dílù pøijímaèe 80 a 20 metrù
Viz pøíloha - aktuální stav.

Ti�tìné spoje, jednotlivé souèástky, naprogramovaný
mikroprocesor Atmel, stavebnici nebo nastavený a
o�ivený pøijímaè si mù�ete objednat z nabídky firmy
EMGO, Areál VÚH� a.s., 739 51 Dobrá:

tel. 0658 601 471, mobilní telefon 0602 720 424,
fax. 0658 624 426,
E-mail: EMGO@IOL.CZ).
Aktuální informace jsou k dispozici na adrese:
http://www.emgola.cz/
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PØÍLOHA 1 - ROZVRH KMITOÈTÙ A DRUHÙ PROVOZU
v radioamatérských pásmech dle doporuèení Mezinárodní radioamatérské unie z konference v Tel Avivu v r. 1997

Kmitoètové pásmo 3,5 MHz
3.500 - 3.510 - mezikontinentální DX CW
3.500 - 3.560 - pouze CW, preferovaný úsek pro CW závody
3.560 - 3.580 - pouze CW
3.580 - 3.590 - digitální komunikace, CW
3.590 - 3.600 - digitální komunikace (preferované Packet Radio), CW
3.600 - 3.620 - FONE, digitální komunikace, CW
3.600 - 3.650 - FONE, preferovaný úsek pro FONE závody, CW
3.650 - 3.775 - FONE, CW
3.700 - 3.800 - FONE, preferovaný úsek pro FONE závody, CW
3.730 - 3.740 - SSTV a FAX, FONE, CW
3.775 - 3.800 - mezikontinentální DX FONE, CW
Kmitoètové pásmo 14 MHz
14.000 - 14.070 - pouze CW
14.000.- 14.060 - pouze CW, preferovaný úsek pro CW závody
14.070 - 14.089 - digitální komunikace, CW
14.089 - 14.099 - digitální komunikace (preferované Packet Radio), CW
14.099 - 14.101 - IBP
14.101 - 14.112 - digitální komunikace (preferované), FONE, CW
14.112 - 14.125 - FONE, CW
14.125 - 14.300 - FONE, preferovaný úsek pro FONE závody, CW
14.230 - SSTV a FAX volací kmitoèet
14.300 - 14.350 - FONE, CW

PØÍLOHA 2 - SEZNAM STAVEBNÍCH DÍLÙ

REZISTORY
2R2 � R41
47R � R17 (pozor rezistor musí být ji� osazen pøed o�ivováním OSCIL_PLL)
100R � R23, R24, R25
180R � R34
470R � R7, R13, R28
820R � R2, R26
1K � R8, R19, R27, R42
2K2 � R1, R18
2K7 � R6, R12, R36
3K3 � R22
3K9 � R20
4K7 � R14, R38, R39, R40
5K � TRIMR � R21
10K � R5, R11, R16, R30, R31, R37
18K � R35
22K � R3, R4
47K � R10
50k TRIMR � R32
50K POTENCIOMETR/G � P1
100K � R29, R33
100K � TRIMR � P4
100K POTENCIOMETR/N � P2
1M � R9, R15
KONDENZÁTORY (pokud není uvedeno jinak, keramika)
15pF � C3, C5
18pF � C17, C19, C45, C70
3,5 - 22pF TRIMR � C25, C58(neosazovat do základní desky pøijímaèe � jen pro experimenty), C69
27pF � C16, C18, C20
33pF � C71, C73
47pF � C10, C12, C59
100pF � C23, C44, C53
120pF � C1, C4, C6
220pF � C24, C60
270pF � C11
390pF � C8, C13
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560pF � C22
1nF � C2, C7, C9, C14, C21, C26, C33, C40, C43, C49, C57
2n2 � C30 WIMA
4n7 � C47, C61, C65
10nF � C31 WIMA, C35 WIMA, C46
47nF � C37, C38, C41, C42, C54, C56, C63, C67
100nF � C15, C29, C36, C48, C50, C52, C55, C75, C77, C78
330nF � C28 WIMA
560nF � C62 WIMA, C66 WIMA, C68 WIMA
1uF (2u2)/6V � C72 (ellyt radiální vývody)
10uF/16V � C39 (ellyt radiální vývody)
47uF/16V � C27, C32, C34 (ellyt radiální vývody)
100uF/16V � C51, C64, C76
1000uF/25V � C74 (ellyt radiální vývody)
Poznámka: WIMA = styroflexový kondenzátor s rozteèí vývodù 5 mm.
POLOVODIÈE
KB113 � Varikap � D1, D2
KB109G � Varikap D8
1N4148 � Dioda � D3, D4, D7
ZD_6V2 (max. 8V2)� Zener. D. � D5, D6
BC546 BC547 / NPN - TO-92A � T1, T3, T4
BC556 BC557 / PNP - TO-92A � T2
BC238 BC238 / NPN - TO-92A � T5
NE602 (NE612) � IC1, IC3
MC1305P - IC2
LM386 � IC4, IC5
SAA1057 � IC6
ATM89C2051 s programem RX80_20 � IC7
*AT24C02A � IC8 (neosazovat - alternativnì � jen pro experimenty)
LM7805 � IC10
LM7812 � IC9
B380C1000 � DIL � M1
INDUKÈNOSTI
L1, L2, L3 � (viz tabulka kmitoèt. plánu RX) 14 MHz � 11.75z/0.15CuL/N05
L4, L5, L6 � (viz tabulka kmit. plánu RX) 3,5 MHz � 31,75z/0.15CuL/N05
L7 � (viz tabulka kmitoètového plánu RX) RX80_20 � 16,75z/0.15CuL/N05
TR1 � Toroid 6,3mm/N02(N02) s vinutím 2+14 záv. 0,2mm CuL (L = 200 mm)
TR2 � Toroid 6,3mm/N02(N02) s vinutím 22+22 záv. 0,2mm CuL(L = 2x250 mm)
TL1, TL2 � 47 (100) nH radiální
Drát na vinutí indukèností prùmìr 0,15 mm CuL (2m) + 0,2 mm CuL(2m)

OSTATNÍ DÍLY  ( POZNÁMKA: polo�ky seznamu oznaèené  *  nejsou zaøazeny do sestavy dílù stavebnice! )
KRYSTALY 4,43 MHz � Q1, Q2, Q3, Q4 (pøíèkový filtr) 4,43 MHz � Q5 (BFO)
2,00 MHz � Q6 (PLL a CPU)
LCD displej CM1610 1x16 znakù
* Patice DIL8 � 6 ks
* Patice DIL18 � 1 ks
* Patice DIL20 � 1 ks
*PINH-1 PAD-01 � J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9 (mìøicí bod na DPS)
PINH-2 - ( S-Metr - pøipojné místo)
*PINH-2 JP1 - (pøevede napájení 12V na ANT. KON.)
PANEL PIN_HD-1X15
*PC-CBUS PIN_HD-1X4
RELE PØEPÍNACÍ DIL14 RE1 RR1U05V � RE1, RE2
K1 OUT CINCH-PA
K2 REPROD. CINCH-PA
K3 KONEKTOR ANTENA (napøíklad F-KON, nebo PL259KON)
N1 15V/AC/DC NAP_VIDL
Pøístrojový knoflík na prùmìr høídele 4 mm � 2 ks
* S1 SMETR (mikroampérmetr nebo zkratovací kolík alternativnì na pøední panel)
* REP � reproduktor 8 � 25 ohmù (alternativnì ve skøíòce) Externí
Ti�tìný spoj základna (oboustranný, prokovené otvory)
Ti�tìný spoj displej (oboustranný, prokovené otvory)
* Skøíòka � BOPLA, typ ULTRAMAS UM32009, rozmìr 157,5x62,2x199 mm
* Pøední panel �materiál Cuprextit 1,6 mm nebo hliníkový plech 1,5 mm
* Zadní panel �materiál Cuprextit 1,6 mm nebo hliníkový plech 1,5 mm
Pájka trubièková Sn60Pb - 100 mm
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Pøijímaè SSB / CW v pásmu krátkých vln 80 a 20 metrù
kmitoètový rozsah: 3,500 MHz � 4,000 MHz a 14,000 �

14,500 MHz

OTÁZKY A ODPOVÌDI
1. Po pøipojení antény na vstup pøijímaèe se z

reproduktoru ozývá �um, bez známek modulace.
Pøeladìním pásma 80 i 20 metrù nebyla zachycena
�ádná stanice...

Pøipojíme anténu do mìøicího bodu J1. Pokud nastane
zmìna a zachytíme modulovaný signál, je závada ve
vstupní èásti pøijímaèe.

Pøedpokládejme, �e jsme se nedopustili elementárních
chyb a �e jsme desku ti�tìného spoje osadili
doporuèenými typy souèástek a po�adovaných hodnot.
Vyplatí se peèlivì promìøit hodnoty rezistorù (pokud je
k dispozici spolehlivý mìøicí pøístroj) i kapacity
kondenzátorù ze sady souèástek ve stavebnici.V�imneme
si hlavnì oznaèení kondenzátorù a pou�ijeme jenom
pøedepsané hodnoty a provedení. Napøíklad souèasné
znaèení 120 není hodnota 120 pF, ale 12 *100=12pF.
Pozor - u star�ích typù kondenzátorù z provenience
TESLA v�ak popis èíslem 120 odpovídal hodnotì 120pF!

Vycházíme z pøedpokladu, �e jsme pøi vinutí cívek
postupovali pøesnì podle návodu a nedopustili jsme se
chyby. Pozor � i nìkolik závitù navíc, nebo ménì zmìní
ve spojení s pøedepsaným kondenzátorem rezonanèní
kmitoèet mimo pøijímané pásmo. Jenom na dva vývody
na cívkovém tìlísku jsou pøipájeny dráty cívky. Pøi
vkládání cívkových tìlísek do ti�tìného spoje je nezbytné
dbát na správnou orientaci vývodù.

Prohlédneme si pájecí body na ti�tìném spoji v
prostoru vstupu a ujistíme se, �e jsme bìhem osazování
nevyrobili �ádný ne�ádoucí spoj � pájecí mùstek.
Propojením ne�ádoucích bodù pájecím mùstkem ve
formì kapièky cínu � napøíklad signálové cesty s
potenciálem GND (stínicí plochy) � spolehlivì zabráníme
prùchodu signálù pásmovou propustí.

Pokud jsme prozatím nenalezli �ádnou závadu,
provìøíme pøepínací relé na vstupu i výstupu pásmové
propusti. Nejlépe zmìøíme ohmmetrem odpor mezi
vstupem relé RE1 (vývod 7 a 8) a výstupy na pásmové
propustì 80m (vývod 1) a 20m (vývod 14), nebo za
pásmovou propustí na RE2 výstupy z pásmové propustì
80m (vývod 1) a 20m (vývod 14) a vstup na TR1 (vývod
7 a 8). Hodnota odporu sepnutých kontaktù bude kolem
nuly ohmù. Mezi vývody 2 a 6 na RE1 a RE2 je pøivedeno
pøepínací napìtí z tranzistoru T5.

Po odstranìní nalezené závady ji� musíme po
pøeladìní pásma zachytit modulovaný signál.
Doporuèení: napøed nastavit odporový trimr R21
doprostøed odporové dráhy (støední zesílení IC2) a pak si
pro støed ka�dého pásma vybrat stanici s nejsilnìj�ím
signálem. Otáèením feritových jader v cívkových
tìlískách L1, L2, L3 nebo L4, L5, L6 postupnì nalézáme
polohu, kdy pøijímáme signál s nejvìt�í amplitudou na

výstupu pøijímaèe. Proces nìkolikrát opakujeme a v�dy
nejprve mírnì pootoèíme trimrem R21 doleva (sní�ení
zesílení IC2).

2. Po pøipojení antény na vstup pøijímaèe se na
rozsahu 20 metrù z reproduktoru ozývá �um, bez známek
modulace, av�ak pøi pøepnutí na pásmo 80 metrù je v�e
v poøádku�

Provìøíme v�e podle pøedchozího bodu. Pokud
nenalezneme závadu podle bodu 1, promìøíme napìtí
na kolektoru tranzistoru T5, kde pøi pøepínání tlaèítkem
MODE dochází ke zmìnì napìtí mezi nulou a pìti volty.
Dále budeme hledat závadu na signálové cestì mezi
kolektorem T5 a vývodem mikroprocesoru P1.0. Pøi
pøepínání pásem musíme namìøit na vývodu P1.0 pro
rozsah 80 metrù napìtí 0 voltù a pro rozsah 20 metrù
napìtí 5 voltù. Nepøítomnost zmìny napìtí na výstupu
mikroprocesoru signalizuje jeho závadu, za�lete jej
výrobci stavebnice k otestování.

3. Po pøipojení antény na vstup pøijímaèe se z
reproduktoru ozývá �um, bez známek modulace.
Pøeladìním pásma 80 i 20 metrù nebyla zachycena
�ádná stanice a nebyly nalezeny závady podle bodu 1 a
2...

Èastou závadou je �patné zapojení vývodù
vysokofrekvenèních transformátorù TR1 a TR2,
navinutých na toroidních feritových jádrech. Promìøíme
ohmmetrem zdali je nulový odpor na pájecích bodech,
v místech kde je pøipojeno primární nebo sekundární
vinutí. Pokud tomu tak není, je nìkterý z vývodù �patnì
pøipájený (nedokonale odstranìný smalt z drátu,
nedokonale pocínované vývody drátù), nebo jeden z
vývodù primárního vinutí je pøipojen do pájecího bodu
pro sekundární vinutí a naopak (nejèastìj�í závada z
nepozornosti). Pøipájíme drátové vývody na správná
místa a toroidní VF transformátory nakonec zakápneme
vèelím voskem.

4. Po pøipojení antény se z reproduktoru ozývá
hlasitý pravidelný �um se známkami modulace. Závady
1 � 3 jsme ji� vylouèili...

Odporovým trimrem R21 nastavíme provozní zesílení
mezifrekvenèního zesilovaèe IC2 na hodnotu, kde je�tì
nedochází k zahlcení, nebo trimrR21 nahradíme
potenciometrem a umístíme jej na pøední panel pøijímaèe.
Z panelu pøijímaèe pak kdykoliv nastavíme po�adované
zesílení.

5. Pøi pøelaïování po pásmu se z reproduktoru ozývá
modulovaný signál, potenciometrem BFO (Pitch) v�ak
nelze dosáhnout jemné zmìny záznìje...

Nastavíme potenciometr doprostøed odporové dráhy
a na domnìlou katodu kapacitní diody (podle schéma
zapojení) pøipojíme voltmetr. Pøi otáèení høídelí
potenciometru sledujeme zmìnu napìtí v mìøicím bodì.
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Pokud nedochází ke zmìnì napìtí, které se ustálilo na
hodnotì v okolí 0,6 voltù, mù�eme usuzovat na opaènì
zapojenou kapacitní diodu. Diodu opatrnì vypájíme z
desky a pak ji zasadíme se správnou orientací vývodù do
desky zpìt.

6. Z reproduktoru se ozývá modulovaný tón, av�ak z
druhého nízkofrekvenèního výstupu pro pøipojení
zvukové karty, nikoliv...

Otáèíme trimrem R32 doprava a hlasitost na NF
výstupu se musí zvìt�ovat. Jinak je pravdìpodobnì vadný
integrovaný obvod OC5 NF zesilovaèe � ovìøíme
prohozením IO5 a IC4. Vadný kus vymìníme za jiný.

Pokud ani nyní pøijímaè nepracuje, je øada na nasazení
dal�ích meøících pøístrojù � vysokofrekvenèního
oscilátoru a osciloskopu a pøípadná konzultace se
zku�enìj�ím kolegou.

7. Nekmitá jeden (VFO PLL) nebo druhý (BFO)
oscilátor...

Vyjmeme z patic IC1 a nebo IC3 a provìøíme, zdali
nám pøi impregnaci cívek nenatekl vosk do patic mezi
kontakty. Pokud ano, je lep�í rovnou patici vyjmout z
desky a nahradit ji novou. Dále mù�eme závadu hledat
ve vadném krystalu (velmi málo pravdìpodobné, ale
nedá se vylouèit) � výmìnou za jiný závadu odstraníme.

8. Po pøipojení napájecího zdroje se na LCD displeji
neobjeví �ádné alfanumerické znaky...

Vlevo od displeje LCD je zapojen odporový trimr P4,
jako dìliè napìtí. Z odboèky je vyveden napì�ový
potenciál, jeho� zmìnou dosáhneme po�adovaný
kontrast znakù na pozadí základní desky displeje. V
jedné krajní poloze obraz z displeje zcela zmizí a v
druhé se vykreslí plné obdélníky velikosti znakù, v nich�
nelze rozpoznat jednotlivé ètvereèky, ze kterých je znak
sestaven.

Dal�í otázky mù�ete zasílat na adresu
emgo@iol.cz a odpovìdi pak obdr�íte e-
mailem, nebo dopisem, naleznete je i v
pokraèování této kapitoly�

Aktualizace kapitoly  OTÁZKY A ODPOVÌDI  dne 05.05.2000

Letní �kola radioamatérù 2000
Pøíle�itostí k naèerpání radioamatérských znalostí a

dovedností není dnes mnoho, a vìt�ina zájmecù je odkázána
na individuální studium, knihy, èaspisecké èlánky a na
pøíle�itostné konsultace se zku�enìj�ími radioamatéry.

Èeský radioklub se sna�í uspokojit zájem zaèínajících
radioamatérù týdenními kursy v letním období. I kdy� se pro
nì - hlavnì pod vlivem dlouholeté tradice - dosud pou�ívá
ponìkud �zdeúøední� název �Kurs operátorù �en a mláde�e�,
jde o letní �kolu radioamatérù.

I kdy� v roce 1997 vyhnaly povodnì kurs do Prahy, je v
posledních letech jejich tradièním výkonným poøadatelem
Radioklub Zlín, a kursy se konají v Otrokovicích.

Jako lektoøi se jich zúèastní nejzku�enìj�í radioamatéøi, a
nejvìt�í výhodou asi je, �e s vyu�itím ochoty Èeského
telekomunikaèního úøadu k poøádání výjezdních zkou�ek
radioamatérù je kurs zakonèen regulérními zkou�kami pøed
státní zku�ební komisí. Èerstvì nabyté znalosti se tak ihned
uplatní, a cesta k vlastní koncesi je pak pomìrnì rychlá.

Leto�ní kurs se koná opìt v Otrokovicích ve dnech 5. -
12.srpna 2000. Zájemci mohou podat pøihlá�ku na volném
listu nejpozdìji do 15.èervna 2000 na adresu: Èeský radioklub,
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. V pøihlá�ce je tøeba uvést
pøíjmení, jméno, titul, rodné èíslo, adresu, o kterou
operátorskou tøídu máte zájem, popøípadì volací znaèku
(dr�itelé povolení).

Na základì pøihlá�ky obdr�í zájmece pozvánku se
slo�enkou na úhradu stravného a ubytování. Za to platí
úèastníci od 15 do 18 let vìku 500,- Kè, star�í úèastníci 1.850,-
Kè. Úhradu je tøeba zaslat nejpozdìji do 20.èervence 2000. Pøi
presentaci v Otrokovicích se dále platí 60,- Kè úèastnického
poplatku RK Zlín, 100,- Kè ÈTÚ za zkou�ky, a v pøípadì jejich
úspì�ného absolvování 100,- Kè k �ádosti o povolení.

Podrobnosti Vám sdìlí sekretariát Èeského
radioklubu na adrese:
Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Dal�ími mo�nostmi kontaktu jsou:

· telefon: (02) 872 2240
· telefax: (02) 872 2242
· e-mail: ·crklub@mbox.vol.cz
· Packet Radio:OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU

Dal�í aktuální informace obdr�íte u OK2PO v RK Zlín
na telefonním èísle 067 35525.

Tak u� víte, jak strávíte kousek leto�ního léta?
Samozøejmì v Otrokovicích, a nebudete litovat!


