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Vìtina souèasné populace ije a
uvauje automaticky v dekadické (desítkové) soustavì. Nebylo tomu tak vdy
- koneènì, není to tak dávno, kdy i u nás
se poèítalo na tucty, mandele èi kopy, a
podíváme-li se napø. do Anglie, tam i jejich monetární systém nemìl jetì v pováleèné dobì s desítkovou soustavou
mnoho spoleèného, nemluvì o mírách a
vahách. Koneènì i u nás stále pøetrvává,
ani bychom si to uvìdomovali, odchylná soustava pøi poèítání èasu - sekundy,
minuty, hodiny, dny - i to je soustava,
která má do klasické desítkové daleko.
Binární (dvojková) soustava je taková, která zná jen dva stavy. Jako elektrotechnici si dokáeme pøedstavit
ideálního interpreta takové soustavy
- vypínaè nebo relé. Pokud bychom
chtìli pouít pøímìr z èíslicových obvodù, pak logické hradlo, jeho výstup
mùe nabývat dvou hodnot, je obdobným typickým pøedstavitelem. Ovem
poèátky binární soustavy bychom museli hledat ji ve staré Èínì, asi 3 000
let pø. Kr., odkud pocházejí hexagramy,
které nakonec rozlutil Leibnitz, a jejich
stopy bychom nali také ve starém
Egyptì. V Evropì se zabýval dvojkovou
soustavou jako první pravdìpodobnì
astronom Thomas Hariot, který il v letech 1560 a 1621. Jeho souèasník Francis Bacon (1561 a 1622) uíval dvoupísmenný kód s písmeny A a B, které
skládal do pìtimístných skupin ke svým
tajným zápiskùm. 24 èísel, které takto
mohl vyjádøit, právì odpovídalo poètu
písmen tehdejí anglické abecedy.
To, e mohou existovat i jiné soustavy, ukázal Juan Caramel Lobkowitz;
biskup, který v jednom ze svých spisù
v oddíle nazvaném Meditatio ukázal, e
je moné vyjádøit vechna èísla v rùzných soustavách - a uvedl tam èíselné
soustavy, u kterých jako základ vyuil
èísla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 a 60. Speciálnì dvojkovým systémem se vak
vánì zabýval matematik Leibnitz (viz
KE 6/02), který v roce 1679 vydal spis
De progresio Diadica (v nìmeckém
pøekladu nazvána Rechnung mit Null
und Einz). Pøitom vyjádøení jakéhokoliv
èísla ve dvojkové soustavì je jednoduché - napø. èíslo 75:
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Výsledek se ète a zapisuje odzadu,
take zápis 1001011 je tedy vyjádøením
èísla 75 ve dvojkové soustavì. Ète se
ovem nikoliv jako milion tisíc jedenáct,
ale jako jedna nula nula jedna nula
jedna jedna.
V 19. století to byl Boole, témìø samouk, který intuitivnì rozpracoval na
základì dvojkové soustavy zcela nové
pojetí algebry. Zákony, které formuloval,
pøedbìhly svou dobu - trvalo jetì mnoho let, ne dalí geniální matematik,
Claude Elwood Shannon si uvìdomil,
e relé a jeho dva stavy lze vyjádøit ve
dvojkové soustavì a e lze jednodue
pomocí Booleovy algebry vyjádøit sloité reléové sítì. Dnení výpoèetní technika by zøejmì neexistovala, nebýt zákonitostí, které formuloval Boole. Pøesto
trvalo napø. na naich kolách dlouho,
ne byla Booleova algebra vzata na
milost - a do 60. let minulého století
se o ní prakticky nehovoøilo a zmínky
o ní nenajdete ani v obsáhlém pøehledu
Matematika pro sdìlovací techniku
(kniha oblíbená u studentù, ale zatracovaná profesory, která vyla v 50. letech).

George Boole
Tento matematik se narodil 2. listopadu 1815 v anglickém Lincolnu. Jeho
otec John byl zajímavá existence: il
boty, ale na druhé stranì se zajímal
o vechno, co souviselo s matematikou a s optikou. Matka pøedtím, ne se
vdala, pracovala jako komorná; nebyla
to tedy rodina oplývající penìzi. Navíc,
kdy si otevøeli po svatbì malý obchod,
John se zajímal spíe o vìdu ne o vlastní obchod, a také po èase zkrachoval.
George se narodil a po devíti letech
manelství a byl pøi narození velmi neduivý, take to vypadalo, e nepøeije.
Proto také byl hned druhý den po narození pokøtìn. Jméno dostal po dìdeèkovi z otcovy strany, pozdìji dostal jetì tøi sourozence.
Základy matematiky získal od otce,
ale byla to základní matematika - do
svých 17 let se s vyí matematikou
vùbec nesetkal. Navtìvoval obchodní
kolu z toho prostého dùvodu, e na
jiné koly nebyly peníze. Velice se zajímal o jazyky, take ji ve 12 letech umìl
dobøe latinsky a pøeloil báseò od Horacia. Proto se zaèal více zajímat o církev, i kdy otec mìl zájem, aby vyrábìl
optické pøístroje. Uèil se i øecky a studoval filozofické spisy. Jeho zájem o jazyky nakonec vyústil ve dobrou znalost
francouztiny, italtiny a nìmèiny, tak-
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e mohl èíst i takové práce, které nebyly do angliètiny pøeloené a které
mìl monost èíst v jednom vìdeckém
ústavu v Lincolnu, kde pracoval jako
knihovník.
V 16 letech mu nabídli místo pomocníka uèitele na základní kole a mladý
George je pøijal, ponìvad jeho otec
v té dobì zbankrotoval a bylo na nìm,
aby alespoò nìjakým zpùsobem mohl
podpoøit rodinu. Nakrátko odeel v roce
1833 na nové místo do Liverpoolu.
Kdy se ve svých 20 letech rozhodl, e
si otevøe vlastní kolu, vrátil se zpìt do
Lincolnu a zaèal se hloubìji zajímat
o matematiku. Kdy toti vyuèoval matematiku podle textù, které tehdy byly
k dispozici, nemìl u svých ákù velký
úspìch. I v jiných oblastech uplatnil své
iroké znalosti. Pøi výuce jazykù se
áky hlavnì hovoøil, gramatiku pokládal
jen za doplnìk výuky - dnes bychom
øekli moderní metoda. Historii uèil na
základì pøedchozích dobrých geografických znalostí ákù.
Zaèal studovat nìkteré práce Laplacea a Lagrangea, v roce 1938 odeel
do blízkého Waddingtonu, kde øídil dva
roky tamìjí akademii, a za dalí dva
roky zaloil akademii vlastní. To ji publikoval v èasopisech èlánky s matematickým zamìøením a roku 1840 napsal
svou první významnou práci o matematických operátorech, za kterou nakonec dostal zlatou medaili Královské
spoleènosti. Od té doby se pak vìnoval
pouze matematice. V roce 1849 byl
jmenován profesorem matematiky v Irském Corku, spolupracoval pøi výstavbì univerzity a v následujícím roce byl
zvolen jejím dìkanem. V té dobì se
také seznámil se svou budoucí enou,
tehdy osmnáctiletou dcerou svého kolegy profesora, který jej poádal, aby jí
dal nìkteré základy fyziky. Po pìti letech pøátelství ji poádal o ruku.
Jeden ze skotských filozofù razil
mylenku, e matematika nemùe ádným zpùsobem pøispìt logice. Boole
mìl ale názor zcela opaèný, a v díle
nazvaném Matematická analýza logiky
naopak prosazoval, e by logika mìla
být souèástí matematiky. Roku 1854
napsal svou zásadní práci, ve které
zcela novì pojal logiku a formuloval své
zákony algebry. AND, OR a NOT jsou
tìmi tøemi základními operacemi, kterými lze vyjádøit vechny matematické
operace. Je to tzv. logický souèin, logický souèet a negace. O tøi roky pozdìji byl zvolen za èlena Královské spoleènosti.
Boole ale mìl témìø po celý ivot
dva váné handicapy. Jednak byl stien
plicní dìdiènou chorobou, jednak mìl
problémy se zrakem, ponìvad od
mládí vytrvale èetl ve, co mu pøilo
pod ruku, mnohdy pøi nevyhovujícím
svìtle. V roce 1864 el v zimì a v silném deti do koly, prochladl a po krátké nemoci zemøel na zápal plic 8. prosince 1864 v Ballintemple, Irsko.
Dnes se základní operace Booleovy
algebry znázoròují pravdivostními tabulkami (pozor, nelze uvaovat v po-
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Tab. 1. Pravdivostní tabulky logických
funkcí
Logický
souèin
F = a and b
a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

F
0
0
0
1

Proud
prochází jen
tehdy, jsou-li
oba spínaèe
a i b sepnuté

Logický
souèet
F = a or b
a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

F
0
1
1
1

Negace
_
F=a
a F
0 1
1 0

Proud prochází, je-li
sepnut spínaè a nebo
b nebo oba

jmech klasického sèítání, násobení
apod., na které jsme navyklí!). Pro vyjádøení promìnných obvykle pouíváme
pojem logická nula (zápis èíslicí 0
nebo u moderních logických obvodù
písmenem L) a logická jednièka (zápis èíslicí 1 nebo písmenem H). Negace se vyjadøuje písmenem s pruhem
nad ním. Logický souèin si nejsnáze
pøedstavíme jako dva spínaèe (a, b) øazené v sérii, logický souèet jako dva
spínaèe (a, b) øazené paralelnì a negaci jako relé s jedním spínacím a jedním
vypínacím kontaktem (tab. 1).
Základní vztahy Booleovy algebry
jsou pak doplnìny pro jejich praktické
vyuití základními zákony: komutativním, asociativním a distributivním a
také pravidly dvojité negace, vylouèeného tøetího, agresivity a neutrálnosti, absorbce, absorbce negace a tzv. De Morganovými zákony pøevodu, kterými lze
pøevést logický souèin na souèet a obrácenì.
V jeho dobì to byla prakticky jen teorie, které nemìla velkou odezvu mezi
vìdci. Také jeho vyjádøení této algebry
nebylo kadému pochopitelné. Do dnení podoby ji pøeformuloval a na konci
19. století E. Schröder. Prvním, kdo si
uvìdomil monosti aplikace na elektrické obvody, byl Amerièan Ch. S. Pierce.
Boole se tak stal nevìdomky prvním
pøedstavitelem nového odvìtví, které
dnes nazýváme informatika.

Claude Elwood Shannon
Shannon patøil do skupiny matematikù a fyzikù, kteøí povìtinou pracovali
ve svìtoznámém vìdeckém institutu
MIT (Massachussets Institute of Technology). Byli to Aiken, Bush, Neumann,
Shannon, Svoboda, Wiener a dalí - samá zvuèná jména. C. E. Shannon se
narodil 30. dubna 1916 v Gaylordu, stát
Michigan. Jeho otec byl soudcem a matka øeditelkou vyí koly. Rodièe ho pøíli neinspirovali k tomu, aby se vìnoval
vìdì, o to se snail pøedevím jeho dìdeèek, který byl farmáøem a vynálezcem.
Mimo strojù, které vynalezl k ulehèení
práce na farmì, vynalezl napø. praèku.
Shannon byl v mládí nadeným radioamatérem, byl vzdálenì spøíznìn

s Edisonem a získal titul bakaláøe elektrotechniky na univerzitì v Michiganu.
V roce 1936 nastoupil coby asistent
do MIT, kde pracoval na analogových
kalkulátorech a øídicích systémech,
osazených pøevánì reléovými prvky.
Tehdy si uvìdomil, e je to ideální pøípad
k vyuití Booleovy algebry pøedevím
pro návrh tìchto reléových systémù,
které se do té doby skládaly intuitivnì, a
toto téma mu Varnevar Bush spolu s Norbertem Wienerem navrhli, aby si je zvolil k napsání diplomové práce.
Tato práce s názvem A symbolic
Analysis of Relays and Switching Circuits mìla po publikování v èasopise
IEE velký úspìch a Bellovy laboratoøe
ihned zaèaly s vyuitím této mylenky
pøi návrhu telefonních ústøeden. Shanon v roce 1940 za svou práci získal
nejen diplom magistra, ale i doktorát
(PhD) matematiky! Dalí rok pracoval
v Princetonu, kde byl také Einstein a
Weyl, pak nastoupil do Bellových laboratoøí, kde se opìt dostal do spoleènosti vynikajících vìdcù, jakými byli Bardeen, Brattain, Nyquist, Pierce nebo
Shockley. Bìhem války spolu s vìdci
v MIT pracovali na pøístrojích pro øízení
protileteckých baterií.
Shannon ale mìl stále utkvìlou
mylenku, e pouívané telefonní, telegrafní apod. telekomunikaèní kanály nejdou dostateènì vyuité, a hledal nìjaké
matematické vztahy, které by definovaly potøebnou íøi kmitoètového pásma,
dobu pøenosu, um atd. Daøilo se mu
je postupnì objevovat a v roce 1948
zveøejnil základní dílo, které dalo vznik
novému oboru - teorii informací (informatice), pod názvem A Mathematical
Theory of Information. Byl prvním, kdo
zaèal pouívat nový pojem pro jednotku
informace - bit. V roce 1949 se oenil a
zplodil tøi dìti.
Jeho mylenky mimo ji zmínìnou
informatiku se uplatnily i v dalích odvìtvích, jako byla lingvistika, kryptografie apod. V pozdìjích letech se vìnoval teorii vzorkování, je znám jeho
Nyquist-Shannonùv interpolaèní vzorec, který urèuje nutný poèet vzorkù
signálu, který je zapotøebí pro pøenos
signálu v poadované kvalitì. V 50. letech se podílel na sestavì poèítaèových programù pro achovou hru.
V posledních letech ivota trpìl Alzheimerovou chorobou a il v oetøovatelském domì v Medfordu, kde zemøel
24. února 2001.
QX
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RADIOSTANICE PMR 446
Vojtìch Voráèek, OK1XVV
Mnozí z nás se jistì v nìkterém obchodì setkali se zajímavým výrobkem - s malou radiostanicí (vysílaèkou) v barevném plastovém provedení, zabalenou obvykle v blistru a nabízenou v regále podobnì
jako videokazety, CD nosièe a dalím spotøební materiál. Pøi takové prezentaci výrobku mnohé z nás
napadne otázka - je tato radiostanice opravdu ,,k nìèemu nebo je to hraèka? Jak daleko se s ní dovolám? Na to se budu snait odpovìdìt v následujícím textu.

Úvod
Ve vìtinì zemí Evropy a i u nás
vznikla pøed èasem po vyhrazení pøíslueného kmitoètového úseku monost
pouívat pøenosné radiostanice pracující
s vf výkonem max. 0,5 W. Toto pásmo
se nazývá PMR 446 (odvozeno od anglického PERSONAL MOBILE RADIO).
U nás se vil lidový název jen pásmo
PMR bez dodatku o kmitoètu a já se
budu této zvyklosti dret. I kdy vím, e
to není pøesné, názvem PMR jsou obecnì nazývány pøenosné radiostanice. Ale
tam, kde to je vhodné, oznaèení PMR
446 pøipomenu. Ilustraèní fotografie
znaèkových stanic PMR je na obr. 1.
Pro pøesnost je potøeba nejprve
uvést plné znìní pøísluné Generální licence ÈTÚ, které v souladu s pøedpisy
jiných zemí i u nás provoz radiostanic
v tomto pásmu umoòuje.

Obr. 1. Znaèkové radiostanice
pro pásmo PMR 446. Vlevo
profesionální stanice INTEK DX-446,
vpravo stanice INTEK MT-446

Generální licence è. GL-3/R/2000
(PMR 446)
Èeský telekomunikaèní úøad
Praha dne 6. záøí 2000
È.j. 502377/2000-613
Èeský telekomunikaèní úøad (dále
jen Úøad) jako pøísluný orgán státní
správy vydává podle § 95 bod 3. písm.
d) zákona è. 1 5 1 /2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù
(dále jen zákon), a podle § 46 odst. 1
písm. a) zákona
generální licenci è. GL - 3/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zaøízení pozemní pohyblivé sluby, která
jsou souèástí zaøízení PMR 446 (dále
jen stanice).
Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen
provozovatele) provozovat výe uvedené stanice (pozn. 1) bez jakéhokoliv dalího øízení u Úøadu za tìchto podmínek:
1. Povolení platí na území Èeské republiky (pozn. 2).
2. Stanice umoòují hlasovou komunikaci na krátkou vzdálenost a pracují v kmitoètovém pásmu 446,000-446,100 MHz
s kanálovým odstupem 12,5 kHz, pøièem nejnií moný kmitoèet nosné je
446,00625 MHz. Anténa musí být integrální souèástí zaøízení a efektivní vyzáøený výkon nesmí být vyí ne 500 mW.
3. Provoz tìchto stanic podle této generální licence nemá zajitìnou ochranu
proti ruení zpùsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikaèní
sluby, provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i tée radiokomunikaèní sluby provozovanými na základì této generální licence. Vekeré
kmitoèty, na kterých jsou stanice provozovány na základì této generální licence,
jsou povaovány za sdílené. Pøípadné ruení jsou povinni provozovatelé stanic
øeit vzájemnou dohodou. Odstranit ruení na své náklady, pøípadnì zastavit
provoz, má za povinnost provozovatel,
který uvedl do provozu stanici zpùsobující ruení jako poslední.
4. Generální licence se vztahuje pouze
na takové stanice, u kterých Úøad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zaøízení podle § 10 zákona.
5. Konstrukce stanice nesmí být
elektricky ani mechanicky mìnìna.
6. Stanice podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona.
Provozovatelé musí umonit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup k tìmto
stanicím za úèelem kontroly a poskytnout
odpovídající souèinnost (pozn. 3).

7. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou
v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých stanic, nedodrení podmínek této generální licence nebo
pøi ruení rádiového provozu vydat provozovateli podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbìné opatøení
k okamitému odstavení zdroje ruení.
8. Úøad má právo omezit nebo zruit tuto
generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících stanic.
9. Cizí státní pøísluníci mohou bìhem
svého pobytu na území Èeské republiky
tyto stanice dovézt a pouívat za podmínek daných touto generální licencí s tím,
e jejich stanice jsou odchylnì od odst.
3 této generální licence schváleny rozhodnutím pøísluného orgánu v nìkteré
èlenské zemi CEPT a jsou oznaèeny znaèkou CEPT PMR446 nebo znaèkou CE
PMR446. Tímto generálním povolením
vak nejsou dotèeny povinnosti vyplývající ze zákona è. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
10. Tato generální licence platí do 31.
prosince 2009.
11. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník, pøedseda ÈTÚ
(pozn. 1) Tato generální licence vychází
z rozhodnutí Evropského radiokomunikaèního výboru (ERC) Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ
(CEPT) ze dne 23. 11. 1998 è. ERC/DEC/
(98)26 o vyjmutí zaøízení PMR 446 z reimu individuálního povolování [CEPT/ERC
Decision from 23rd November 1998 on
Exemption from Individual Licensing of
PMR 446 equipments], Kraków 1998.
(pozn. 2) Státní pøísluníci Èeské republiky
mohou bìhem svého pobytu na území tìch
èlenských zemí Evropské konference potovních a telekomunikaèních správ (CEPT),
které se zavázaly pøistoupit k rozhodnutí
Evropského radiokomunikaèního výboru
(ERC) ze dne 23. 11. 1998 è. ERC/DEC/
(98)27 o volném pohybu a uívání zaøízení
PMR 446 v èlenských zemích CEPT, roziøující oblast aplikací ERC/DEC/(95)0 1
[CEPT/ERC Decision from 23 rd November
1998 on free circulation and use of PMR
446 equipment in CEPT member countries
enlarging the field of application of ERC/
DEC/(95)0 1 ], Kraków 1998, dovézt a pouívat tyto terminály bez povolení povolujícím
orgánem pøísluného státu. Blií informace
sdìlí tento orgán.
(pozn. 3) Zákon è. 552/1991 Sb., o státní
kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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Perspektiva provozu
v pásmu PMR
Toto je pomìrnì dùleitá kapitola.
Pásmo PMR446 lze povaovat za velice perspektivní. A to hned z nìkolika dùvodù. Je sjednocené prakticky ve vìtinì zemí Evropy, výrobci stanic s ním
poèítají a stanice jsou dostupné. Nezmiòuji se ovem o kvalitì - ne vechny
výrobky z tohoto pohledu vyhoví.
A co je asi nejdùleitìjí - v mnoha
zemích Evropy vèetnì naí republiky
se postupnì ruí kmitoètové úseky pásem, pro které bylo mono prodávat a
pouívat pøímo bez povolení, zpoplatnìní a registrace naprogramované radiostanice. Taková generální licence
umoòující provoz radiostanic u nás na
lidovì nazývaných sdílených kmitoètech se v ÈR jmenuje GL - 16/R/2000
a je prodlouena do roku 2010.
Protoe ne kadému je jasná souèasná situace, uvádím radìji i tuto GL
v plném znìní vèetnì zmìny z r. 2002
(stav z kvìtna 2005):
Znìní GL 16-R-2000
Praha dne 6. záøí 2000
È.j. 502450/2000-613
Èeský telekomunikaèní úøad (dále
jen Úøad) jako pøísluný orgán státní
správy vydává podle § 95 bod 3. písm.
d) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalích zákonù (dále
jen zákon), a podle § 46 odst. 1 písm.
a) zákona
generální licenci è. GL - 16/R/2000
k provozování pøenosných vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, provozovaných spoleènì na urèených kmitoètech
v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou slubu (dále jen RSK).
Tato generální licence opravòuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen
provozovatele) provozovat výe uvedené stanice bez jakéhokoliv dalího øízení u Úøadu za následujících podmínek:
1. Generální licence platí na území Èeské republiky.
2. RSK pracují :
a) S výkonem do 1 W na kmitoètech [MHz] :
Pásmo 34 MHz: 34,050; 34,075; 34,150; 34,175.
Pásmo 45 MHz: 45,050; 45,075; 45,100; 45,125;
45,150; 45,175.
Pásmo 80 MHz: 77,025; 77,050; 77,075; 77,100;
77,725; 78,000; 81,725; 81,750.
Pásmo 170 MHz: 172,725; 173,050.
Pásmo 450 MHz: 449,770; 449,810.
b) S výkonem do 5 W na kmitoètech [MHz] :
Pásmo 170 MHz: 172,650; 172,950; 172,975.
Pásmo 450 MHz: 448,490; 448,570; 448,610.
RSK vak nesmí být provozovány na
kmitoètech z pásma 170 MHz v oblastech pøíjmu televizního vysílání na 6. televizním kanálu.
3. RSK mohou být provozovány pouze
jako pøenosné, nikoliv pevnì zabudované v objektu nebo ve vozidle.
4. RSK nesmí být provozovány s pøídavnými zesilovaèi nebo se závìsnými èi
pevnými anténami.
5. Provoz RSK podle této generální licence nemá zajitìnou ochranu proti ruení zpùsobenému vysílacími rádiovými
stanicemi jiné radiokomunikaèní sluby,
provozovanými na základì individuálního povolení, nebo i tée radiokomuni-
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kaèní sluby provozovanými na základì
této generální licence. Vekeré kmitoèty,
na kterých jsou RSK provozovány na základì této generální licence, jsou povaovány za sdílené. Pøípadné ruení jsou povinni provozovatelé RSK øeit vzájemnou
dohodou. Odstranit ruení na své náklady,
pøípadnì zastavit provoz, má za povinnost
provozovatel, který uvedl do provozu RSK
zpùsobující ruení jako poslední.
6. Generální licence se vztahuje pouze na
ty RSK, u kterých Úøad rozhodl o schválení
nebo uznání typu rádiového zaøízení
podle § 10 zákona.
7. Konstrukce RSK nesmí být elektricky
ani mechanicky mìnìna.
8. RSK podléhají výkonu státní inspekce
telekomunikací podle § 96 zákona.
Provozovatelé musí umonit povìøeným
zamìstnancùm Úøadu pøístup k RSK za
úèelem kontroly a poskytnout odpovídající souèinnost podle zákona è. 552/1991
Sb., o státní kontrole, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
9. Povìøení zamìstnanci Úøadu mohou
v pøípadì nedodrení pøedepsaných parametrù u jednotlivých RSK, nedodrení
podmínek této generální licence nebo pøi
ruení rádiového provozu vydat provozovatelùm podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranìní závad nebo v odùvodnìných pøípadech pøedbìné opatøení
k okamitému odstavení zdroje ruení.
10. Úøad má právo omezit nebo zruit tuto
generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto pøípadì budou stanoveny podmínky pro dalí provoz stávajících RSK.
11. Tato generální licence platí do 31.
prosince 2005 s tím, e provoz stanic
RSK bude k tomuto datu definitivnì
ukonèen (prodloueno do roku 2010).
12. Tato generální licence nabývá úèinnosti dnem vyhláení v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník, pøedseda ÈTÚ
Èeský telekomunikaèní úøad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
Praha, 31. kvìtna 2002
È.j. 5373/2002-15-613
Èeský telekomunikaèní úøad jako pøísluný orgán státní správy podle § 95
bodu 3 písm. d) zákona è. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o zmìnì dalích
zákonù, vydává podle § 49 odst. 1 zákona è. 151/2000 Sb. rozhodnutí o zmìnì
è. 1 generální licence è. GL - 16/R/2000,
k provozování pøenosných vysílacích rádiových zaøízení malého výkonu, provozovaných spoleènì na urèených kmitoètech v pásmech stanovených pro
pozemní pohyblivou slubu.
1. V èl. 6 generální licence è. GL-16/R/
2000 se na konci vìty doplòují slova: a
dále na ty stanice, které splòují poadavky dané naøízením vlády è. 426/2000
Sb., kterým se stanoví technické poadavky na rádiová a na telekomunikaèní
koncová zaøízení.
2. Ostatní ustanovení generální licence
è. GL-16/R/2000 zùstávají beze zmìny.
3. Rozhodnutí o zmìnì è. 1 nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Telekomunikaèním vìstníku.
Ing. David Stádník v.r., pøedseda ÈTÚ

Proto rùzné sluby, které jsou na
radiostanicích závislé a nemohou
nebo nechtìjí platit drahé poplatky za
provoz radiostanice na individuálnì
pøidìlených kmitoètech, projekt sítì,

správní poplatky atd. se, podobnì
jako je tomu ji v jiných zemích, pøemístí na pásmo PMR446. Ovem urèitì nebudou napø. bezpeènostní agentury pouívat radiostanice nejnií tøídy
ze supermarketu. Zpùsobilo by to nejen
degradaci postavení pøísluníkù agentury, ale i øadu problémù a nutnost velmi èastého servisu.
Uivatelé profesionální a nároèní vyadují robustní odolné stanice, s dlouho
výdrí akumulátorù a snadným nabíjením, velkou hlasitostí, delí úèinnou anténou, s jednoduchou obsluhou, bez
monosti zmìnit nastavené parametry
stanice nekvalifikovanou obsluhou. A
hlavnì - tyto radiostanice musí mít selektivní volbu. A nestaèí jen 38 tónù
CTCSS, která je bìná u vìtiny stanic. Optimální je selektivní volba DCS,
v pøípadì rozsáhlejích sítí volba DTMF.
Potøebì tìchto stanic se pøizpùsobili
chytøí a pohotoví výrobci, a tak se na
trhu ji setkáme s opravdu profesionálními stanicemi PMR. Pøíkladem jsou
napø. stanice INTEK MT-446 a DX-446,
KENWOOD TK-3201, ale i malé ALINCO DJ-S446 a dalí typy. Kvalita tìchto
stanic je o nìkolik tøíd vyí, ne u bìných malých PMR radiostanic. Samozøejmì cena je také vyí, ale zdaleka
nedosahuje ceny stanic, které byly pouívány pøi provozu na sdílených kmitoètech v pásmu 448 MHz, pøestoe to
jsou stanice prakticky totoné a lií se
jen softwarovou výbavou. I kmitoètová
pásma jsou si velice blízká. Ne vechny profesionální stanice pracující v pásmu okolo 446 MHz lze ale pro provoz na
PMR pásmu pouít, a to jak z legislativních, tak i technických dùvodù. Nejsou
na toto pásmo schváleny, nemají potøebný kanálový rozestup èi krok, nemají
monost nastavení výkonu na 0,5 W,
mají jiný kmitoètový zdvih atd.
Ke sníení ceny profesionálních radiostanic PMR pomohla nejen vìtí sériovost výroby, ale i konec nepsaného
monopolu jedné znaèky a zdravá konkurence dalích výrobcù na otevírajícím
se trhu. Uivatelé tak dostanou v profesionální stanici PMR hodnotný komunikaèní prostøedek bez nutnosti dalích
poplatkù a nepøíjemných povinností,
s dostateèným výkonem a dobrou
ochranou jejich investice i v budoucnu.

Co vechno vysílá v okolí
pásma PMR 446?
Pásmo kmitoètù v úseku 380 a
470 MHz je intenzivnì vyuíváno pohyblivou slubou pro veøejné a neveøejné pohyblivé rádiové sítì. Privátní èi
profesní pohyblivá sí provozovaná a
vyuívaná pro vlastní potøebu jednotlivcù i firem se obecnì oznaèuje PMR.
V pøípadì sítì provozované pro potøeby cizích, provozovatelem sítì vymezených uivatelù (uzavøených skupin), je sí oznaèována PAMR. Tento
pojem zahrnuje i sítì nazývané hromadné rádiové sítì (HRS). Pokud
provozovatel sítì PAMR pøedem nevyluèuje ádného zájemce o sluby,
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jedná se o veøejnou telekomunikaèní
sí, která je nazývána veøejná rádiová sí.
V pásmu 450 a 470 MHz je rovnì
provozována veøejná mobilní telekomunikaèní sí systému NMT. Rozhodnutím
CEPT/ERC/DEC/(96)0110) jsou pásma 380 a 385/390 a 395 MHz v Evropì harmonizovanì urèena pro bezpeènostní a záchranné úèely, u nás
hlavnì systémy MATRA a TETRA.
Èásti pásma jsou vyuívány Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.
Vyhrazené kanály pohyblivé sluby jsou
obsazeny pevnými spoji pøesunutými
do tohoto pásma v souvislosti s uvolòováním jiných pásem a jejich dalí pøesun se pøi dodrení dalích podmínek
nepøedpokládá.
Úøad a provozovatelé vysílacích rádiových zaøízení jsou povinni pøijímat
vekerá proveditelná opatøení pro ochranu tísòového kmitoètu 406,05 MHz.
Úsek 433,05 a 434,79 MHz lze vyuívat pro prùmyslové, vìdecké a lékaøské úèely (ISM), tj. vyuití rádiových
kmitoètù pro jiné úèely, ne je pøenos
informací, napø. pro technologický ohøev,
osvìtlení, vaøení, vìdecké experimenty,
atd. kodlivé ruení, které vzniká provozem tìchto aplikací, musí být omezeno na minimum. Ale to neznamená,
e tam mùeme vysílat èímkoliv! Kadé vysílací zaøízení musí být schváleno
a vyhovovat pøísluným normám.
V úseku 430 a 440 MHz pracují u nás
také radioamatéøi - výstupy radioamatérských pomìrnì výkonných a hlavnì
dobøe umístìných pøevadìèù se nalézají na konci pásma, okolo 439 MHz,
tedy blízko pásma PMR. A zcela v tìsné blízkosti pásma PMR leí také kmitoèty 448,490 a 449,810 MHZ, vyhrazené doívající GL 16/R/2000 pro výkonné
pøenosné radiostanice a vyuívané jetì
dnes intenzivnì pro komunikaci v rùzných
spoleènostech a slubách.
A nesmíme zapomenout na jeden
z nejvìtích zdrojù ruení - v srpnu 2004
sputìný systém CDMA - bezdrátový internet, nazývaný EUROTEL DATA EXPRESS, pracující v irokém spektru
v pásmu 450 MHz.
Take v okolí pásmo PMR446 toho
vysílá více ne dost. Vimnìte si na
obr. 2 zobrazení kmitoètového spektra
v okolí pásma PMR446. PMR kanál è. 1
leí na levém kraji obrazovky, vpravo
od nìj je spektrum signálù CDMA, jetì
více vpravo pak mnoho profesionálních
slueb.
Kmitoèty pásma PMR jsou v tab. 1.
Tab. 1. Kmitoèty kanálù pásma PMR446
Kanál

Kmitoèet [MHz]

1
2
3
4
5
6
7
8

446,00625
446,01875
446,03125
446,04375
446,05625
446,06875
446,08125
446,09375

Jaká jsou ve svìtì jetì
podobná pásma?
Podíváme se tøeba do USA.
Zde budu èerpat se svolením autora
z vynikajících stránek:
http://www.sweb.cz/usaband/

MURS - Multi-Use Radio Service
MURS je pásmo ve VKV (VHF), které slouí primárnì pro soukromou, èi
komerèní komunikaci na krátké vzdálenosti s moností jak hlasového, tak i
datového provozu a pro vyuití iroké
veøejnosti.
Pásmo MURS bylo uvolnìno komisí
FCC z døívìjího komerèního vyuití a
umonila veøejnosti pouívat toto pásmo. Pro provoz v tomto pásmu není
potøeba ádné licence ani povolení, nesmí ho vyuívat vlády cizích zemí na
území USA, nebo mohou jen se speciálním povolením.
Stanice nemusí pøenáet svùj volací
znak, tj. e nejsou povinné volací znaky. Pøístroje musí vyhovovat normám
FCC, zakázány jsou opakovaèe, anténa smí být maximálnì 16,3 m nad zemí
nebo 6,1 m nad objektem, na který je
vázána.
Vysílaèky pro toto pásmo se smìjí
pouívat na území USA a dále v The
District of Columbia, Puerto Rico, Navassa Island, United States Virgin Islands, prostory Pacific Insular, American Samoa, Baker Island, Northern
Mariana Islands, Guam Island, Howland
Island, Jarvis Island, Johnston Island
(Islets East, Johnston, North and Sand),
Kingman Reef, Midway Island (Islets
Eastern and Sand), Palmyra Island
(více ne 50 ostrùvkù), Wake Island. Nesmìjí se pouívat v letadlech, na lodích
USA jen s povolením kapitána nebo dùstojníkù, a to jen ve vodách USA, dále
na území státù, které toto pásmo vyuívají jinak èi zakazují. Zvlátní reim platí
poblí ostrova Puerto Rico a poblí observatoøe Arecibo.
V tab. 2 jsou uvedeny kanály a frekvence pouívané v pásmu MURS.
Kanály 1 a 3 mají íøku pásma
11,25 kHz. Kanály 4 a 5 mají íøku
20 kHz. Smìjí se pouívat tyto modulace: A1D, A2B, A2D, A3E, F2B, F1D,
F2D, F3E a G3E.

FRS - Family Radio Service
FRS je pásmo v UKV (UHF), které
slouí pro komunikaci rodin, pøátel, ale
lze jej vyuít i pro potøeby firmy.
Pro provoz v tomto pásmu není potøeba ádné licence ani povolení, není
vyadována jakákoliv registrace a ui-

Obr. 2. Kmitoètové spektrum v okolí
pásma PMR 446 zobrazené na pøijímaèi s analyzátorem (AOR SR2000)
vatelé mohou mít libovolný vìk a národnost - èili nejblií podoba evropského
PMR446.
Pro provoz v tomto pásmu je zapotøebí
stanice, která je pro tyto úèely schválena podle smìrnic FCC. Tyto pøístroje
mohou uivatelé pouívat na území padesáti státù USA, Washingtonu, Karibského moøe a americké èásti Tichého
oceánu, také vak v ostatních okolních
státech, které tyto frekvence nemají vyhrazeny zákonem pro jiné uivatele.
FRS má dosah kolem jedné míle a
platí pro nìj podobná pravidla jako pro
PMR, tj. maximální výkon 0,5 W, anténa musí být neodnímatelnou a pevnou
souèástí pøístroje. Antény se nesmìjí
odstraòovat, upravovat, nahrazovat èi
jiným nepovoleným zpùsobem tak zvyovat dosah. Nesmí se pøipojovat externí antény. Obecnì stanice FRS jsou
velice podobné stanicím PMR a obèas
dokonce se na naem trhu v rozporu
se zákonem i vyskytují. V tab. 3 jsou
uvedeny kanály a frekvence pouívané
v pásmu FRS. Vimnìte si skoku 5 MHz
mezi kanály 15 a 16.
Kanál è. 1 je pøevánì pouíván jako
svolávací, ale firmy, které mají jednokanálová zaøízení, vysílající pouze na tomto
kanále, jej obèas svým provozem blokují.
Pro následnou komunikaci se pouívají ostatní kanály 2 a 14. ádný z kanálù není vyhrazen pro tísòová volání a
nejlepí zpùsob, jak se dovolat pomoci,
je výzvou na kanále è. 1.
Za zmínku taky stojí, e kanály 1 a
7 jsou sdíleny s jiným pásmem, které
se nazývá GMRS.
Tab. 3. Kmitoèty kanálù pásma FRS
Kanál

Tab. 2. Kmitoèty kanálù pásma MURS
Kanál

Kmitoèet [MHz]

1
2
3
4
5

151,820
151,880
151,940
154,570
154,600
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kanál
KmitoKmitoèet [MHz]
èet [MHz]
462,5625
462,5875
462,6125
462,6375
462,6625
462,6875
462,7125
462,550
462,575
462,600
462,625
462,650

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

462,675
462,700
462,725
467,550
467,575
467,600
467,625
467,650
467,675
467,700
467,725
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GMRS - General Mobile
Radio Service
GMRS je pásmo v UKV (UHF), které
slouí stejnì jako FRS pro komunikaci
rodin, pøátel, ale dnes ji není urèeno pro
komerèní úèely. V døívìjích dobách toto
pásmo bylo bìným obèanským pásmem, ale úpravou legislativy se z nìj
stalo GMRS.
Sluby, které vyuívají toto pásmo
podle starých zákonù, jsou nuceny pøejít na jiná pásma, ale i pøesto se lze
stále s nimi na pásmu setkat.
Dalí odliností vùèi pásmu FRS je
monost komunikace mobilní stanice
se základnovou stanicí s vyzáøeným
výkonem a 5 W a monost pouívat
opakovaèe a pøevadìèe (které se evidují), které zvìtují efektivitu pásma.
Provoz v tomto pásmu je vak licencován (poplatek 75 USD) a uivatelé musí dodrovat urèitá pravidla. Napø.
jedno z nich je, e jedna licence se
koupí pro celou rodinu a jen její èlenové
smí komunikovat spolu. Vlastník licence mùe navazovat spojení i s jinými
vlastníky licence.
Pro provoz v tomto pásmu je nutná
stanice, která je pro tyto úèely schválena podle smìrnic FCC. Stanice dostupné na trhu jsou buï pouze GMRS
Radios, nebo tzv. FRS/GMRS Dual
Service Radios, které obsahují obì
pásma v UKV (UHF). Pokud jste si
èetli o FRS, tak u víte, e prvních 7
kanálù je sdíleno s GMRS, take stanice èistì GMRS vyuívají pùl pásma
FRS a stanice FRS zhruba tøetinu
pásma GMRS.
Co se týèe stanic GMRS, tak mohou mít odnímatelnou anténu. To bohuel odpadá u kombinovaných stanic,
které musí vyhovovat FRS, kde je poadavek odliný.
Kanál è. 1 je pøevánì pouíván
jako svolávací v pásmu FRS.
Prvních 7 kanálù pouívá i pásmo
FRS. V pásmu GMRS slouí tyto kanály pro mobilní stanice a stabilní s malým výkonem ke simplexní komunikaci.
Kanály 8 a 15 jsou vyhrazeny pro
stanice stabilní, mobilní a mobilní retranslaèní.
Kanály 16 a 23 slouí pro mobilní
stanice a stanice øídicí a pevné pro duplexní reim.
Kanály 12, 14, 20 a 22 se nesmìjí
pouívat v blízkosti kanadských hranic.
Kanály 13 a 21 jsou záchranné, informaèní a pøevadìèe, opakovaèe na tìchto kanálech pouívají subtón 141,3 Hz.

LPRS - Low Power
Radio Service
Jedná se o velice specifické pásmo
s krátkým dosahem, které má svoje
striktní pravidla a urèení podmínek
k získání licence.
Pouívat jej mohou pouze osoby
soukromé a to pouze osoby postiené
k pøivolání pomoci, osoby vyadující
asistenci, jazykový pøeklad a osoby slepé a nìmé. Dále osoby pracující s postienými a pracovníci ústavù, dále
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sledovací sluby spolupracující se
slokami státu. V tomto pásmu je také
propojovací bod Automated Marine Telecommunications System (AMTS) pobøeních stanic.
Pro bìné pouití LPRS nemusíte
mít licenci, ale pro komunikaci s AMTS
ji u mít musíte. Vládní èinitelé jiných
státù nesmí tyto vysílaèky provozovat
ani k datovým, hlasovým èi sledovacím
úèelùm. Tyto pøístroje mohou uivatelé
pouívat na území padesáti státù USA,
Washingtonu, Karibského moøe a americké èásti Tichého oceánu, také vak
v ostatních okolních státech, které tyto
frekvence nemají vyhrazeny zákonem
pro jiné uivatele.
Anténa vysílaèe smí být maximálnì
30,5 m nad zemí, tato skuteènost nevztahuje na ruèní stanice, kde je anténa
souèástí pøístroje.
V tomto pásmu je 260 základních
kanálù, tabulka je pøíli rozsáhlá a tak
zde není uvedena.
Kanály 19, 20, 50, a 151 a 160 jsou
vyhrazeny pro sledovací akce bezpeènostních sloek. Kanály pøipadající na
frekvence 216,750 a 217,000 MHz
jsou kanály ji døíve zmiòovaného
AMTS a vysílat na nich je dovoleno
pouze s licencí.
Uivatelé tohoto pásma by mìli rozvánì volit kanály, protoe èasto nastává vzájemné ruení a musejí se hledat
volné kanály.
Kmitoèet 216,88 a 217,08 MHz
mùe ruit radar SPASUR námoønictva
spojených státù nebo televizní vysílání
na kanále 13.

218-219 MHz Radio Service
Toto pásmo, nyní oficiálnì pojmenované 218-219 MHz Radio Service,
je známé jako IVDS Interactive Video
Data Service a poskytovalo video sluby s interaktivní vazbou.
IVDS bylo pøejmenováno 15. záøí
1998 a byla také zmìnìna legislativa,
i pøesto vak nìkterá souèasná literatu-

ra uvádí staré znaèení. Pásmo je licencováno a je urèeno pro komunikaci na
krátké vzdálenosti pro soukromé i komerèní vyuití pro pøenos informací a
dále pro specifické interaktivní vyuívání na omezeném prostoru. Je povoleno
i mobilní vyuití a i jednosmìrná komunikace, vèetnì datového a jiných systémù, avak pouitelnost je minimální.
Pravidla tohoto pásma jsou upravena
pro maximální flexibilitu provozu slueb
a tak provoz na tìchto frekvencích je
znaèný, proto pásmo není vhodné pro
pøenos plnohodnotného videa a provozování nároèných datových aplikací.
Souèástí kadého systému je jeden
administrativní bod vybavený systémem
RTUs a jedním èi více body s CTSs,
které s administrativním bodem komunikují. RTUs je mono i propojovat do
vyích systémù.
V pásmu 218-219 MHz Radio Service jsou pouívány tyto kmitoèty:
CH1 - 218,0 a 218,5 MHz,
CH2 - 218,5 a 219,0 MHz.
V zámoøí se pouívá jetì mnoho
dalích kmitoètových pásem blízkých
PMR, napø. v Austrálii 40 kanálù v rozmezí 476,425 a 477,400 MHz a rùznì
ve svìtì pásma dalí.

Pásmo LPD 433 MHz
V Evropì pro hlasovou komunikaci
doívá pásmo LPD 433 MHz, na kterém je 69 kanálù s odstupem 25 kHz
(tab. 4) a povolený výkon jen 10 mW.
U nás je úsek tohoto pásma vyhrazen pro
povelová zaøízení malého výkonu (viz
pøísluná GL), nikoliv pro komunikaci.
Pásmo LPD je kmitoètovì shodné a
pouívá stejný kanálový rozestup 25 kHz
jako u nás úsek radioamatérského pásma 70 cm, radioamatéøi tedy mohou získat jednoduché, ale dostateènì výkonné vysílací zaøízení i modifikací stanice
LPD. Pøíklad stanice LPD je na obr. 3.
Zajímavostí je, e tøeba PMR stanice INTEK mohou po vnitøní modifikaci

Tab. 4. Kmitoèty kanálù pásma LPD
Kanál

Kmitoèet
[MHz]

Kanál

Kmitoèet
[MHz]

Kanál

Kmitoèet
[MHz]

Kanál

Kmitoèet
[MHz]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

433,075
433,100
433,125
433,150
433,175
433,200
433,225
433,250
433,275
433,300
433,325
433,350
433,375
433,400
433,425
433,450
433,475
433,500

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

433,525
433,550
433,575
433,600
433,625
433,650
433,675
433,700
433,725
433,750
433,775
433,800
433,825
433,850
433,875
433,900
433,925
433,950

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

433,975
434,000
434,025
434,050
434,075
434,100
434,125
434,150
434,175
434,200
434,225
434,250
434,275
434,300
434,325
434,350
434,375
434,400

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

434,425
434,450
434,475
434,500
434,525
434,550
434,575
434,600
434,625
434,650
434,675
434,700
434,725
434,750
434,775
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Obr. 3.
Stanice Dragon
pro pásmo LPD

pracovat jak v pásmu PMR, tak v pásmu LPD, a nìkterým typùm lze zvìtit
vf výkon - dalí tip pro radioamatéry.

Kde se vzaly a kdo vyrábí
radiostanice PMR 446?
Se vznikem pásma PMR 446 (dále
jen PMR) vyvstala potøeba pøísluných
radiostanic. Jeliko kmitoètovì blízká a
podobná pásma existovala ve svìtì ji
døíve, nebyl to pro výrobce teoreticky
ádný problém. Staèilo by pøepsat software v procesoru nebo EEPROM nìjaké hotové stanice pro podobné pásmo,
ji døíve v zámoøí existující, a to pøedevím pro pásmo FSR.
Ale to není jen tak. Jiná je situace pøi
rádiovém provozu na americké plái
nebo stepi dlouhé 200 km a jiná je
v husté mìstské zástavbì plné ruení
a ji zmiòovaných výkonných rádiových
sítí CDMA na 450 MHz, trunkových sítí
v pásmu 460 MHz, NMT, EDGE, GSM,
Matra, Tretra, LPD, ISM, SRD, atd. a
i kmitoètové vzdálených, tudí zdánlivì
nekodných sítí Wi-Fi, Bluetooth apod.
Proto je potøeba kvalitní radiostanice
pro pásmo PMR od základu vyvinout
novì a nemodifikovat levné výrobky
asijské produkce urèené pro americké pásmo FRS pouhým pøepsáním
programu, nìkdy dokonce i bez zmìny
zapojení vstupního dílu.
To je asi nejvìtí kámen úrazu a
pùsobí to nejvìtí nedùvìru v pásmo
PMR èi zklamání uivatelù - na trhu se
lze setkat s nejrùznìjími provedeními
radiostanic PMR s velice nevyváenou
kvalitou, které èasto právì vznikly jako
klony radiostanic pro pásma jiná, ménì
nároèná na kvalitu radiostanic.
Levné výrobky z Asie dostupné
v marketech a prodávané bez obsluhy
nastavily jakýsi cenový standard ukazující na to, e radiostanice PMR je nìco
velmi levného, tudí asi ne moc dobrého a spadajícího spí do kategorie hraèek pro dìti.

Ale nìkteøí solidnìjí výrobci na to
li jinak. Ne cestou zezdola, ale shora.
Jako základ nepouili levný výrobek
konstruovaný hlavnì pro dìti a mláde
v zámoøí, ale buïto radioamatérskou,
popø. profesionální stanici pro pásmo
blízké PMR 446 modifikovali. Získali tak
osvìdèenou, i kdy, jak by se mohlo
zdát, pro pásmo PMR a pøíli kvalitní,
vìtí a výkonnìjí radiostanici s velmi
dobrými parametry,
Cestou první, tedy modifikace radioamatérské stanice, se vydal tøeba známý japonský výrobce zaøízení pro radioamatéry - ALINCO. Napø. u typu DJ-S446
zachoval tento výrobce vynikající obvodové øeení radioamatérské ruèní radiostanice ALINCO DJ-S40T pro rozsah
pùvodnì 430 a 450 MHz, zachoval
i uiteèné a v pásmu PMR neobvyklé
funkce a jen zúil kmitoètový rozsah na
pøedepsaných 8 kanálù a nastavil pøedepsanou úroveò FM zdvihu. Dokonce
výkon sníil z pùvodního 1 W na 0,5 W
jen zmenením napájecího napìtí ze 6 V
na 3,6 a 4,5 V, èím se zvìtila rezerva výkonu koncového stupnì. Tímto
postupem pøila na svìt jedna z nejdokonalejích a pøitom miniaturních PMR
radiostanic - ALINCO DJ-S446.
Druhou cestu naznaèil tøeba INTEK.
Tento známý italský výrobce ve své
øadì radiostanic modifikoval výkonné
profesionální radiostanice pro pásmo
440 a 470 MHz pøeprogramováním
rozsahu na kanály PMR a pøeprogramováním výkonu na povolený, tedy na
0,5 W. Tak vznikly radiostanice INTEK
MT-446 a DX-446, které se vzhledem,
citlivostí a funkcemi v nièem nelií od
pravých profesionálních radiostanic
pouívaných rùznými slubami atd.
Podmínkou u vech stanic PMR
vzniklých tímto zpùsobem (a nejen tímto) je absolvovat øádné certifikaèní øízení pro provoz v pásmu PMR, uznávané
na naem území.
Ovem hlavní procento naeho trhu
patøí bìným radiostanicím PMR nejrùznìjího pùvodu. Nemá asi cenu se
v této publikaci (a nejen v ní) vùbec za-

Obr. 4a. PMR stanice ALINCO
DJ-S446 (vpravo) a radioamatérská
stanice ALINCO DJ-S40 (vlevo)
bývat radiostanicemi PMR nejnií tøídy, bez servisního zázemí a tedy i bez
dostupných podkladù, s pøíleitostným
a krátkodobým výskytem na trhu. Takové stanice nejene nebývají kvalitní, ale
i dostupnost náhradních dílù a servisní
dokumentace je nulová, skuteèný výrobce a èasto ani dovozce není znám,
stanice se vyskytuje pokadé s jiným
názvem, pokud má pùvodní název ji
poramocenou povìst.
V tomto textu se tedy budu zabývat
jen kvalitními znaèkovýmistanicemi,
které se na ná trh dováejí øádnì a pravidelnì, prodávají se v odborných obchodech se skuteènou komunikaèní technikou a je k nim dostupná potøebná servisní
dokumentace. Mezi takové výrobky patøí
v souèasnosti pøedevím PMR stanice
INTEK, ELIX, DNT, ALINCO a nìkolik málo dalích výrobkù, napø. nìkteré stanice
TTI, Motorola apod. (obr. 4a, obr. 4b).

Obr. 4b. Porovnání velikostí PMR stanic (zleva) Motorola T5412, ELIX SL01P,
Intek MT-2020 a ALINCO DJ-S446
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Co mùeme od pásma
PMR oèekávat?
Asi vichni se nejprve zeptají na dosah radiostanice. Ale tato velièina je
vìcí ne tak snadno definovanou. Dosah
radiostanic není dán ani tak vlastní radiostanicí, jako spí její polohou, geometrií a geografií okolí, úèinností a polohou
antény a rádiovou èistotou prostøedí.
U profesionálních a CB stanic ádný výrobce v dokumentaci dosah neuvádí, nemìlo by to smysl. Pøesto se ale
u stanic PMR stalo standardem, e na
obalu radiostanic bývá dosah uveden, a
to vìtinou 3 a 5 km. Dá se øíci, e i toto
je pravda. Ovem staèí si s radiostanicí
PMR (myslím tím teï s kvalitní stanicí
PMR) vyjít tøeba do mìsta. Mezi domy
v zástavbì se stìí dovoláte pøes 1 km.
Vyjdete-li vak na kopec, budete dosahem mile pøekvapeni. Z Brdských
høebenù se dovoláte na vzdálenost kolem 50 km, z vrcholkù Krkono do Prahy, a mezi vrcholky hor jistì padne nìjaký rekord. Je u nás zdokumentována
øada spojení na PMR na vzdálenost
pøes 200 km, rekord je pøes 400 km.
Pokud budete stanici PMR vyuívat tøeba ve vìtroni nebo padáku, mùe být
dosaená maximální délka spojení zøejmì jetì vìtí.

Rozdíl v dosahu radiostanic
PMR 446 a radiostanic pracujících na ostatních pásmech
Nejznámìjí pásmo CB (27 MHz) se
kmitoètovì dosti lií od pásma PMR.
Délka vlny je 16,5x vìtí, jsou tedy pøi zachování dobré úèinnosti na 27 MHz potøeba i úmìrnì delí antény, vlny se ale
lépe ohýbají a dokonce se odráejí od
vrstev ionosféry. Povolený výkon je 4 W,
tedy 8x vìtí (a bývá èasto pøekraèován).
Na pásmu CB tedy musíme poèítat s vìtím ruením od vzdálených stanic, naopak
mùeme zase vyuít venkovní støení èi
automobilové dlouhé a tedy i úèinné antény a dosah s nimi bude teoreticky vìtí, ne u pásma PMR. Pokud bude vyuitelné spojení pøes odraznou vrstvu
ionosféry, mùe být jeho délka tisíce km.
Spí je ale toto íøení na závadu a pøináí øadu vzdálených ruivých signálù na
pásmu CB. To je také nejvìtí omezovací faktor pøi spojení pomocí CB stanic.
Sám jsem delí dobu váhal, co vlastnì má delí dosah. Nakonec asi takto
- radiostanice CB mají tedy uiteèný
dosah ve ztíených podmínkách zpravidla vìtí ne stanice PMR, ale dosah
je podmínìn vìtím výkonem (4 W) a
úèinnìjí a zpravidla delí anténou (na
autì, domì). Na pásmu CB také èasto
existuje ruení, které vyuití pásma
omezuje. Pøesto se pásmo CB stalo
standardem pro pomocné spojení v profesionální nákladní dopravì (u nás kanál
è. 10), u diskusních kroukù pracujících
z domù, pro spojení samot a chat na horách, nouzové volání na 9. kanále atd.
Obì pásma, PMR a CB, tedy fungují paralelnì a dobøe, pokud se respektují jejich vlastnosti a specifika.
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Pásmu PMR je dále blízké radioamatérské pásmo 70 cm, u nás 430 a
440 MHz. Na nìm radioamatéøi pracují
nejen obdobným druhem modulace FM,
jako na PMR a CB, ale pøedevím pøi
dálkových závodních spojeních komunikaènì úèinnìjím provozem SSB. Samozøejmostí jsou vìtí výkony, na FM
zpravidla do 40 W, úèinné víceprvkové
vertikální a smìrové antény. Mnoho
spojení se také realizuje pøes pøevadìèe, co jsou kombinované pøijímaèe a
vysílaèe umístìné zpravidla na vyvýených místech, které na jednom kmitoètu signál pøijmou a na jiném kmitoètu
ho soubìnì vysílají. U nás je kmitoètový odskok vstupu a výstupu radioamatérských pøevadìèù 7,6 MHz. Dosaená délka rekordních radioamatérských
spojení na pásmu 70 cm je samozøejmì
vìtí ne na PMR, ale kvalitní stanice
pro PMR se od ruèních stanic pro 70 cm
obvodovì pøíli nelií, take omezení pro
PMR je jen ve výkonu a nemonosti legálnì pouít venkovní antény.
Profesionální pásma pro radiostanice pracující na pásmu 70 cm leí
v kmitoètovém úseku, který se nachází
v tìsném sousedství pásma PMR 446,
a to v podstatì z obou stran. Èasto jsou
v ÈR vyuívány v tomto pásmu tzv.
sdílené kmitoèty podle GL 16/R/2000.
Nás z této generální licence zajímají pøedevím kmitoèty 449,770 a
449,810 MHz, na kterých je moné vyuívat ruèní pøenosné radiostanice s výkonem 1 W, a dále kmitoèty 448,490,
448,570 a 448,610 MHz, na kterých tyto
radiostanice mohou mít výkon a 5 W.
Uvedené kmitoèty leí pøiblinì jen
2 MHz vedle pásma PMR, íøení signálù bude tedy velice podobné jako u stanic PMR a dosah bude podobný, samozøejmì pøi zahrnutí vìtího povoleného
výkonu u tìchto profesionálních stanic.
Tyto stanice ale zase mívají nastavenou umovou bránu na vyí rozhodovací úroveò, aby profesionální uivatelé
nebyli rueni náhodnými slabými signály. Dále se zpravidla vdy u tìchto
profesionálních stanic vyuívají selektivní volby, nejèastìji CTCSS, DCS
nebo i DTMF a dalí tónové volby.
Nìkteré typy stanic PMR jsou velice
podobné profesionálním stanicím pro
pásmo 70 cm, jejich provedení a funkce jsou prakticky totoné, rozdíl je
vlastnì jen v legislativì, která pro pásmo PMR pøipoutí mení výkony a vymezené kmitoèty.
Takové stanice PMR lze vyuít i v profesionálním provozu, a pokud se vyuijí
selektivní volby, umoòují tyto stanice
stejný reim a provoz jako na profesionálních pásmech. Pøíkladem mohou
být zmínìné PMR radiostanice INTEK
MT-446 a DX-446.
Takové stanice musí být robustní,
musí mít dostateènou kapacitu zdrojù,
nejjednoduí moné ovládání, dostateènou hlasitost reprodukce, snadné a
pokud mono rychlé nabíjení, zdroje
rychle vymìnitelné, podmínkou je vybavení selektivními volbami. Dále je ádoucí úèinná anténa, která vyzáøí dostateènì úèinnì vf výkon. Naopak nemusejí

mít pøíli velkou citlivost pøijímaèe, nebo,
pøesnìji øeèeno, musejí mít nastavenou
umovou bránu tak, aby se pøedelo
zbyteènému ruení. Tìmto poadavkùm nevyhovují pøíli malé a zranitelné
PMR stanice nejnií cenové tøídy.

Funkce a výbava
radiostanic PMR
Samozøejmì málokterá radiostanice se obejde jen se základními funkcemi - pøíjmem a vysíláním. Radiostanice
PMR obzvlá, ty jsou urèeny nejen
tìm, kteøí potøebují prosté úèelové spojení, ale také polytechnicky zamìøeným
zájemcùm k technické zábavì (jako mnì
nebo i vám). Právì ti si radiostanici vybírají podle kvality, výbavy a poètu dalích pøídavných funkcí, které roziøují
monosti radiostanic. V dalích odstavcích proberu jednotlivé èásti zapojení
PMR radiostanic, poadavky na jejich
vlastnosti a jejich nejèastìjí poruchy.

Obvody zapínání
a ovládání hlasitosti
Zdánlivá malièkost, ale právì obvody zapínání jsou jednou z nejèastìjích
pøíèin poruch radiostanic. Málokterá
stanice má toti po vypnutí galvanicky
oddìlené vnitøní obvody od zdroje. Je to
z nìkolika dùvodù - zapínání levných
stanic je pøedevím z cenových dùvodù
øeeno elektronicky - tlaèítkem, které
dá povel trvale napájenému procesoru
k probuzení. Ten zajistí sepnutí dalích obvodù stanice - pøijímaèe, vysílací
èásti, nf koncového stupnì atd. Ovem
experimentátoøi a nepozorní uivatelé
na to èasto zapomínají. Pøipojí ke zdánlivì vypnuté stanici nìjaký zdroj o vyím napìtí nebo nabíjeè, jeho napìtí je
naprázdno vysoké, v domnìní, e stanice je vypnutá a tak se nemùe nic
stát. Opak je ale pravdou - dost obvodù, a to právì tìch na napìtí citlivých,
je pøipojeno ke zdroji trvale. Tøeba tranzistory èi hybridní integrované obvody
vf koncového stupnì se pøi vypnutí stanice neodpojují, jejich proudová spotøeba naprázdno je vìtinou prakticky nulová (pracují ve tøídì C), ale pøi vysílání
je spotøeba naopak relativnì vysoká a
elektronické vypínání by muselo být dimenzováno na zbyteènì velký proud.
Proto je výrobci pøipojují na hlavní napájecí vìtev trvale.
Dále bývá pøíèinou poruchy zdánlivá
malièkost - odpojené èi pøeruené akumulátory pøi nabíjení. Pokud je nabíjecí
obvod vyøeen tak, e pomìrnì velké
napìtí z nabíjeèe je sráeno pøedøadným odporem v nabíjeèi, pak je pøipojeno k akumulátoru a ten k vlastní radiostanici, mùe se pøi pøeruení spoje
akumulátoru nebo i pøi pouhé nepøítomnosti akumulátoru dostat do radiostanice napìtí z nabíjeèe. Toto napìtí je èasto zbyteènì velké, èasto i pøes 16 V a
pak zpùsobí poruchu obvodù v radiostanici, nejèastìji právì obvodù spínání, a také proraení filtraèních elektrolytických kondenzátorù. Je tedy potøeba
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Obr. 5. Kvalitní potenciometry ALPS
pouívané ve stanicích ALINCO
napìtí nabíjeèe volit bezpeèné, aby nepøekroèilo maximální pøípustné napájecí
napìtí radiostanice.
I kdy má stanice vypínání øeeno potenciometrem, vf koncový stupeò u vìtích a pùvodnì pro vìtí výkon konstruovaných stanic bude urèitì pøipojen na
napájení trvale. Spotøeba koncového
stupnì bývá pøi výkonu 0,5 W a 0,6 A a pøi
výkonu 4 a 5 W, na které jsou nìkteré
stanice PMR modifikovatelné pro jiné úèely
pùvodnì navreny, bude spotøeba a 1,6 A
i více. A malé potenciometry s vypínaèem jsou dimenzovány obvykle na proudy
mení, viz napø.: http://www3.alps.co.jp
Kadá stanice má monost ovládat hlasitost pøijímaného signálu. To
mùe být øeeno jak potenciometrem,
tak stupòovitì elektronicky.
Klasický zpùsob, tedy ovládání potenciometrem, povauji za výhodnìjí.
Výrobci ovem upøednostòují ovládání
elektronické, které je výrobnì levnìjí.
Zdánlivou výhodou tohoto ovládání je
vìtí spolehlivost, levné potenciometry
bývají èasto poruchové, obzvlátì jsou-li
spojeny s vypínaèem, co je èasté tøeba u radiostanic CB. To se vak týká jen
levných provedení potenciometrù, solidní výrobci pouívají kvalitní výrobky
(napø. ALINCO pouívá potenciometry
ALPS - obr. 5). Potenciometr se také
lépe utìsòuje proti vnikajícím neèistotám, vodì a prachu. Staèí jednoduché
tìsnìní høídele O-kroukem.
Je tedy moné øíci, e kvalitnìjí a
draí radiostanice bude mít ovládání
hlasitosti øeeno potenciometrem.
Výborné øeení je pouito u PMR radiostanice ALINCO DJ-S446. Hlasitost
se ovládá potenciometrem, který je doplnìn tlaèítkovým elektronickým spínaèem. Není tedy nutné pøi kadém zapnutí stanice otáèet potenciometrem
od zaèátku a nastavovat potøebnou hlasitost. Navíc je pouit kvalitní potenciometr, poruchovost je nulová.
Velice uiteènou a výrobci stanic
PMR zanedbávanou funkcí je monost
nastavit urèitou minimální hlasitost pøed
vypnutím radiostanice, pouívá-li se
otoèný potenciometr s vypínaèem. Èasto
toti obsluha mùe omylem nebo zámìrnì nastavit potenciometr hlasitosti tìsnì
pøed bod vypnutí a protistanice se pak
nemùe dovolat. Profesionální stanice
vyí tøídy, nikoliv ale PMR446, mívají
dokonce tuto minimální hlasitost nastavitelnou poèítaèem pøi programování. Tak

to má vyøeeno tøeba stanice pro pásmo
144 a 174 MHZ ALINCO DJ-1000.
Velice komfortní by bylo nezávislé
nastavení hlasitosti pøijímaného signálu
a signálu výzvy èi vyzvánìní. To je vak
obtíné - vyzvánìní u bìné stanice
PMR se negeneruje pøímo stanicí na
základì pøijatého povelu, ale je to vlastnì modulace generovaná a vyslaná
protistanicí (zvonìní, melodie, tón). Pokud se vak vyuije nìjaká pokroková
selektivní volba, mùe být radiostanice
vybavena obvodem signalizujícím pøijatý signál èi souhlas kódù selektivní volby a vlastním generovaným vyzvánìcím tónem s hlasitostí nezávislou na
pøijímaném signálu upozornit obsluhu
na pøíchozí volání. Touto funkcí alarmu,
ale bez monosti mìnit hlasitost zvonìní, je vybaveno nìkolik kvalitnìjích
radiostanic PMR (opìt stanice ALINCO
DJ-S446, dále Vertex Standard VX-146).

Pøepínání kanálù
V pásmu PMR 446 je povoleno vysílat na osmi kanálech, je tedy potøeba
tyto kanály nìjakým zpùsobem volit.
U radiostanic PMR je nejbìnìjí
elektronické pøepínání kanálù tlaèítky.
Je pro výrobce nejjednoduí, ve obstará procesor spolupracující s kmitoètovou syntézou. Výrobce to stojí jen
dvì tlaèítka navíc, resp. rozíøení pryové ploky tlaèítek o pøepínání kanálù.
Vìtí stanice PMR patøící do vyí
tøídy mají pøepínání kanálù vyøeeno
otoèným pøepínaèem - øehtaèkou (obr.
6). Je to generátor impulsù, které pak
ovládají ladìní. Tyto generátory se také
nìkdy nazývají enkodéry a jsou naprosto spolehlivé, pokud výrobce pouije
kvalitní výrobek (napø. ALPS). V servisním støedisku spoleènosti ELIX nebyly
zaznamenány poruchy tìchto enkodérù zpùsobené bìným provozem, pouze poruchy zpùsobené mechanickým
hrubým pokozením - napø. pádem stanice a ohnutím èi zlomením høídele enkodéru. K opotøebení èastým pøepí-

Obr. 6. Rotaèní enkodéry pouívané
k pøepínání kanálù
Obr. 7.
Pryová
náhradní
tlaèítka
pro
znaèkové
stanice

náním nikdy nedochází, i kdy nìkteøí
uivatelé radiostanic napø. z bezpeènostních agentur si krátí pracovní dobu
právì tøeba protáèením enkodéru na
pøidìlené stanici.
Tím bych chtìl uvést mýtus o spolehlivìjích tlaèítkách na pravou míru
- tlaèítka jsou mnohem ménì spolehlivá, opotøebují se vodivé ploky a nová
pry tlaèítek je pro neznaèkové typy na
trhu nedostupná (obr. 7).

umová brána- SQUELCH
Tato funkce potlaèení umu bez pøítomnosti pøíchozího signálu je pro FM radiostanice obecnì nezbytná. Zabraòuje
nepøíjemnému vlastnímu umu stanice
a mìla by být optimálnì seøízena tak,
aby se umová brána otevøela tehdy,
kdy je signál dostateènì èistý a zcela
èitelný. Ovem zcela jiné poadavky na
nastavení umové brány má lovec dálkových spojení, který chce pøijímat i velmi slabé a sotva èitelné signály a jiné
poadavky má jeøábník v kabinì jeøábu
50 m nad zemí, kterého vzdálené signály vùbec nezajímají, by je vzhledem
ke své poloze pøijímá výbornì. Potøebuje se vak domluvit jen s vazaèem
na zemi, na kterého v podstatì vidí.
Take v ideálním pøípadì by mìla
být umová brána nastavitelná ve velkém rozmezí síly signálu, aby bylo
moné eliminovat ruení a pøizpùsobit
tak skuteènou provozní citlivost stanice
poadavkùm a podmínkám. Ovem výrobci stanic PMR si ivot znaènì zjednoduují. Mnoho stanic nemá rozhodovací úroveò umové brány uivatelem
z venku vùbec nastavitelnou, jen trimrem uvnitø stanice, a nìkdy ani to ne.
Pouze nìkteré stanice mají v menu
poloku, která umoòuje v nìkolika krocích úroveò nastavit. Zpravidla ve ètyøech krocích, co je vak pro lovce dálkových spojení nedostateèné. Ovem
jsou i výjimky - napø. u stanic ALINCO
DJ-S446 je moné nastavit umovou
bránu ve 20 krocích (!), u profesionálních PMR stanic INTEK MT-446 a
DX-446 je úroveò nastavitelná pomocí
programátoru a poèítaèe s pøísluným
SW v 9 úrovních, u typu DX-446 je nastavení moné i z panelu stanice.

Monitor - otevøená umová brána.
Aby bylo moné v kritických podmínkách pøijímat slabé signály beze zmìny
nastavení umové brány (má-li stanice
PMR tuto monost), pøípadnì abychom
se mohli pøed zaèátkem relace pøesvìdèit o obsazení kanálu, pracujeme-li
s nìkterou selektivní volbou, má vìtina
stanic tlaèítko, kterým lze vyøadit funkci
umové brány. Souèasnì se vyøadí také
funkce dekodéru selektivní volby.
Toto tlaèítko funguje buïto v monostabilním reimu, èili pøi drení je umová brána vypnuta (otevøena, je slyet um), popø. po delím podrení se
umová brána otevøe trvale a do dalího stisku tlaèítka.
Stanice INTEK MT-446 a DX-446
mají chování tohoto ovládacího prvku
programovatelné v obou reimech, dokonce lze zvolit, zda se umová brána
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vyøadí i se selektivní volbou èi ne. U nìkterých stanic PMR je tlaèítko monitoru
spoleèné s ovládáním osvìtlení displeje.

Skenování
Skenování je projídìní kanálù za
sebou v urèeném smìru. Stanice prohledává aktivitu na kanálech PMR, pokud ji zachytí (úroveò signálu je vìtí
ne nastavení umové brány) tak skenování zastaví a chová se dále podle
specifických vlastností stanice.
Nìkteré stanice na obsazeném kanále krátce poèkají a pak ve skenování
pokraèují nezávisle na pøítomnosti signálu. Jiné stanice zase poèkají do vymizení signálu a pak teprve pokraèují.
Èastìjí je první monost, ovem kvalitní stanice jako ALINCO DJ-S446 mají
v menu volitelné obì monosti.
Nìkteré chytøejí stanice, jako
napø. ELIX SL-01P, zobrazí pøi skenování také velmi rychle kód selektivní volby CTCSS (vysvìtlení viz dále),
který protistanice pouívá. Pøípadnì lze
na vybraném kanále skenovat i samostatné kódy selektivní volby CTCSS a
tak je jednoznaènì identifikovat, jako
u ALINCO DJ-S446 a dalích. U této
stanice lze kombinace kódù CTCSS a
kanálù èili kmitoètù PMR uloit do pamìtí a pak skenovat jen vybrané pamìti
s kombinací, která nás zajímá.

Pøepínání výkonù
Øada radiostanic PMR má monost
pøepnout výkon, respektive zmenit ho
z maximálního na nií. Tím se samozøejmì zmení i odbìr radiostanice pøi
vysílání. Funkce umoòuje dosáhnout
delí provozní doby stanice tehdy, je-li
plný výkon zbyteèný.
U nìkterých levnìjích stanic PMR
není rozdíl mezi malým a velkým výkonem vhodnì odstupòován. Rozdíl mezi
nejvìtím a nejmením výkonem by mìl
být tak desetinásobek. To se projeví
zmenením dosahu asi na polovinu a
tøetinu, odbìr z akumulátorù je pøi mením výkonu asi tøetinový a ètvrtinový.

Nìkteré stanice vycházející konstrukènì ze stanic LPD mají monost
zmenit výkon a na 10 mW, co je u
docela málo. Ale zase lze dìlat pokusy,
jak daleko je moné se s tímto minimálním výkonem dovolat za dobrých
podmínek. Mùj rekord na 10 mW je asi
110 km, ovem za podmínek prakticky
pøímé viditelnosti (Zlaté návrí, Krkonoe - Praha 8, vrch Ládví).
Nìkteré kvalitnìjí stanice mají monost pro export a radioamatérské úèely
(radioamatéøi si stanici mohou upravit)
zvýit výkon. Jsou to napø. typy INTEK
MT-4000, ITEK MT-4040, ALINCO
DJ-S446, INTEK MT-446 a INTEK
DX-446. U stanic MT-4000 a MT-4040
lze interní propojkou zvìtit výkon a
na 2 W (zvìtením buzení koncového
tranzistoru MOSFET). Lze dosáhnout výkonu a 5 W, ovem pøi zvìtení napájecího napìtí, co ale radìji nezkouejte. Koncový tranzistor u tìchto Intekù je
stejného typu, který se pouívá u profesionálních stanic s výkonem 4 a 5 W.
U stanice ALINCO DJ-S446 se výkon zvìtí na 1 W náhradou pouzdra
pro zdroje (3x AA, tukové) za rozmìrovì shodný akumulátor s napìtím 6 V
(obr. 8). Stanice toti vychází a je i obvodovì shodná s radioamatérskou
stanicí ALINCO DJ-S40, která má výkon 1 W standardnì a koncový stupeò
je tedy dostateènì dimenzován.
U stanic INTEK MT-446 a DX-446
se výkon pøepíná pøi programování stanice a koncový stupeò pøi napájení 7,2 V
mùe odevzdávat vf výkon 4 W.
Nemusím ale snad ani pøipomínat,
e na pásmu PMR 446 takové modifikované stanice se zvìteným výkonem
nemají co dìlat.

Dalí pøídavné funkce
radiostanic PMR
S úsporným provozem radiostanice
souvisí také úsporný provoz pøijímaèe
- funkce Battery Save, oznaèovaná
BS. Tato funkce umoòuje dále uspoøit
energii zdrojù pøi pøíjmu.
Obr. 8.
Rùzné dráky
napájecích èlánkù,
akumulátory a
nabíjeèka
pro stanici
ALINCO DJ-S446

Systém funguje takto: vstupní díl pøijímaèe radiostanice je spolu s mf obvody vypnut a zapíná se cyklicky jen na
dobu asi 0,2 s se støídou asi 1 : 4 a 1 : 5
a periodou kolem 0,8 a 1 s. Pokud zapnutý pøijímaè zachytí aktivitu, zapne
se i nf èást pøijímaèe a pøijímaè zùstane zapnutý po celou dobu relace a pak
jetì po dobu asi 8 a 10 s po vymizení
vf aktivity na kmitoètu nebo po posledním stisku tlaèítka PTT. Tato funkce má
výhodu v tom, e v reimu vyèkávání je
spotøeba radiostanice asi 5x mení,
ne kdyby pøijímaè byl zapnutý trvale.
Prùmìrná spotøeba stanic PMR
v tomto reimu bývá asi 12 a 25 mA,
pøi aktivním pøijímaèi je 50 a 100 mA.
Ovem systém má také nevýhodu
v tom, e obèas usekává zaèátky relací, trefí-li se protistanice do nevýhodného úseku cyklu tìsnì po vypnutí pøijímaèe. Doba zpodìní reakce pøijímaèe
na pøíchozí signál mùe být logicky a
0,8 s a pokud pouíváme selektivní volbu CTCSS, pak je potøeba pøièíst jetì
vyhodnocovací dobu této selektivní volby - a zpodìní mùe být pøi dùleité
profesionální komunikaci a neúnosné.
Proto mají kvalitnìjí stanice systém tohoto úsporného reimu vypínatelný (ALINCO DJ S-446, INTEK MT-446
a DX-446). Komfortní profesionální
i amatérské stanice mají støídu a èasování tohoto reimu dokonce programovatelné (ALINCO DJ-1000, KENWOOD F7E atd.)

Dual Watch - hlídání dvou kanálù.
Tato funkce umoòuje hlídat aktivitu na
dvou zvolených kanálech. Stanice pøepíná cyklicky dva kanály a pokud se na
nìkterém z nich objeví signál, jeho
úroveò je vyí ne nastavená rozhodovací úroveò umové brány, pøepínání
se zastaví na tomto obsazeném kanálu. Vyspìlejí stanice mohou hlásit aktivitu i akustickým signálem - vyzvánìním. Funkce se hodí tøeba pro
dispeèerskou kontrolu dvou sítí pracujících na rùzných kanálech, pøípadnì lze
kontrolovat i jeden kmitoèet a hlídat dva
subtóny selektivní volby CTCSS.
Roger Beep - signál indikující konec relace. Tato uiteèná a jednoduchá
funkce usnadní provoz zvlátì u úèastníku z øad profesionálù, kteøí nemají se
simplexním provozem radiostanic zkuenosti a mají snahu si skákat do øeèi.
Po odklíèování, èili putìní tlaèítka vysílání PTT (PTT = Push To Talk = stiskni, kdy chce mluvit) stanice generuje
ve vysílání krátký tón, který informuje
protistanici o konci relace vysílající stanice. Tón bývá generován jako jednoduchý nebo dvojtónový trylek, pøípadnì
jako jeden ze znakù DTMF. U nìkterých stanic je signál slyet i ve vysílající
stanici. Je uiteèné, aby byl roger beep
vypínatelný, nebo funkce mùe pøi
èastých relacích obtìovat.
Vyzvánìcí tón - CALL. Tato funkce
stisknutím zpravidla jednoho tlaèítka
spustí vysílání nosné vlny modulované
melodií èi trylkem. Tento tón je pak pøijímací radiostanicí demodulován a slouí
k pøivolání nebo upozornìní obsluhy.
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jen komfortní stanice PMR, jako ALINCO
DJ-S446 a INTEK MT-446 a DX-446.

BCLO - Busy Channel Lock Out.

Obr. 9. Detail ústrojí vibraèního
vyzvánìní ve stanici ELIX SL-01P
Výrobci se pøedhánìjí, kolik tìchto
vyzvánìcích tónù bude jejich stanice
mít. Bohuel èastým zlozvykem výrobcù je, e tato funkce pracuje v reimu,
ve kterém uivatel nemá monost nikterak ovlivnit dobu vysílání vyzvánìní.
Ta toti bývá nastavena zbyteènì dosti
dlouhá. U nìkterých stanic se tato funkce
aktivuje dvojím rychlým stisknutím tlaèítka vysílání. To vyaduje trochu víc soustøedìní, abychom zbyteènì nezvonili.
Velmi uiteèná funkce je vibraèní
vyzvánìní. Mùe se aktivovat vyslá-

ním zvlátního kódu protistanicí, jako je
tomu napø. u stanice ELIX SL-01P (obr.
9). Mechanika vyzvánìní je shodná s
mobilními telefony - motorek a excentrické závaí na jeho høídeli. Obsluha
pak mùe mít stanici tøeba v kapse a je
na pøíchozí relaci upozornìna i v hluèném prostøedí. Vibraèní zvonìní bývá
samozøejmì vypínatelné, kompatibilita
aktivace vibraèního vyzvánìní je omezena na jednotlivé typy radiostanic, jeliko se vyuívá zvlátní tón èi kód.

LCR - rychlá volba posledního
pouívaného kanálu. Tato funkce
mùe mít význam pøi hledání aktivity na
jiném ne domácím kanále. Stisknutím pøísluného tlaèítka se stanice
rychle vrátí na kanál, na kterém bylo
naposledy vysíláno. Funkce není pøíli
rozíøená, spíe se vyuívá pøi skenování - u lepích stanic se po ukonèení
skenování uivatelem stanice vrátí na
výchozí kanál.

TOT- èasovaè omezení èasu
vysílání. Toto je uiteèná funkce, kte-

rá umoòuje omezit èas vysílání na
pøedem nastavenou hodnotu, zpravidla
po 30 s do 4 nebo 5 minut. Pouívá se
pøedevím u vozidlových profesionálních stanic, u kterých napø. zasednutí
tlaèítka mikrofonu tøeba hasièem v autì
znamená vyøazení pásma. I u PMR
mùe být uiteèná ze stejného dùvodu.
Funkce bývá jetì doplnìna zvukovým pøedalarmem- zpravidla 10 s pøed
uplynutím nastaveného omezeného
èasu vysílání se ozve z reproduktoru
stanice zvukový signál.
Dále funkce bývá doplnìna pokutovým èasovaèem - pokud obsluha pøetáhne èas vysílání, není nová relace
umonìna ihned, ale a po nastaveném èase, a protistanice má tak monost se vyjádøit. Tyto funkce mají ovem

Pokud je tato funkce zapnuta, stanice
nemùe vysílat v pøípadì, kdy je pøítomen pøíchozí signál (èili kdy je otevøena umová brána). Snaha o vysílání do
obsazeného kanálu je indikována nìkdy
akusticky - pípnutím.
Funkce slouí k omezení skákání
si do øeèi, které je v simplexním provozu, ve kterém pracují vechny stanice
PMR, samozøejmì nemoné a význam
má tedy hlavnì v profesionálních sítích
s nekvalifikovanou obsluhou. Funkce
zákazu vysílání mùe být aktivní tehdy,
kdy je pøítomna jen nosná vlna nebo
lépe tehdy, kdy nosná vlna obsahuje
i pøísluný kód selektivní volby.
Tuto funkci mají opìt jen vyspìlé
profesionální radiostanice PMR a její
reimy jsou programovatelné.
S humorem si vzpomínám na to, jak
mì tato funkce jednou vypekla. Chystali
jsme se s pøáteli na hory a vzali jsme si
sebou nìkolik stanic INTEK MT-446 pro
komunikaci mezi auty, sjezdovkami
apod. U stanice urèené pro mì jsem si
doma (pomocí PC) naprogramoval kanály nejen pro pásmo PMR, ale i pro
radioamatérské pøevadìèe na 70 cm,
abych uskuteènil nìjaké to spojení
z vrcholkù hor. Ovem u pøevadìèových kanálù jsem zapomnìl vypnout
BCLO, co samozøejmì zamezilo vysílání do nahozeného pøevadìèe.

VOX - spínání vysílání hlasem.
Tato funkce uvede stanici do reimu
vysílání tehdy, jestlie úroveò okolního
zvuku pøekroèí nastavenou mez. Po vymizení tohoto zvuku se stanice se
zpodìním opìt pøepne na pøíjem.
Funkce slouí pro usnadnìní obsluhy radiostanice tehdy, kdy nemá uivatel volné ruce napø. pøi práci nebo
montání èinnosti. Funkce je zvlátì
dobøe vyuitelná s náhlavními soupravami, které obsahují externí sluchátko a
mikrofon na kabelu, umístìný v blízkosti úst obsluhy.
Dalí vyuití této funkce VOX je pøi
monitorování prostoru, napø. se spícím
dítìtem (Baby Monitor). Pokud se dítì
probudí a zaène vydávat hluk, stanice
ho zaène vysílat a hluk dítìte pøenesený do protistanice upozorní dozor, který
pak podnikne pøísluné zákroky.
Citlivost spínání VOXu je nastavitelná v nìkolika stupních, z nich ovem
ani ta nejcitlivìjí poloha nemusí být nìkdy dostateènì vyhovující pro pøepínání
reimù radiostanice slabími zvuky.
U nìkterých stanic PMR je nastavitelné
i zpodìní, po kterém se pøepne zpìt
na pøíjem.
Velmi dobøe má systém hlídání dìtí
propracována PMR stanice DNT YOUNG.
Nejene citlivost je velice dobrá a pøi
nejvìtí citlivosti spíná i zvukem z vedlejí místnosti, ale dvojice stanic DNT
YOUNG si mezi sebou cyklicky pøedávají informaci pomocí zvlátního kódu o
tom, zda stanice jsou v dosahu. Pokud
ne, tak po urèitém èase mùe pøijímací

Obr. 10. Piezokeramické nalepovací
èidlo pro snímání otøesù
stanice u obsluhy dítìte vyvolat alarm.
Navíc lze u vysílací stanice DNT YOUNG
vypnout zcela nf èást a omezit tak nejen spotøebu, ale i pøípadné ruivé zvuky u dítìte.
Rád bych upozornil na dalí vyuití
této funkce VOX. Specializované odborné prodejny s radiostanicemi dodávají piezokeramické nalepovací èidlo,
které lze pøipojit do konektoru stanice
místo externího mikrofonu (obr. 10). Èidlo lze nalepit na chránìný objekt, tøeba
na dveøe automobilu poblí zámku. Hluky s pøísluným akustickým spektrem
pøi pokusu o vloupání aktivují VOX radiostanice umístìné tøeba ve vozidle a
upozorní protistanici. Je výhodné, má-li
protistanice akustickou indikaci pøíchozího signálu nebo monost dálkového
ovládání pøipojeného zaøízení (viz dále).

Indikace pøíchozího signálu.
Tato funkce mùe nezávisle na obsahu
modulace, tedy i na zvonìní, upozornit
obsluhu pøijímací radiostanice na otevøení umové brány. Funkce bývá indikována i na displeji a tato indikace má
pamì - pokud pøíchozí signál vymizí,
na LCD zùstane blikat symbol, napø.
zvonku. Ten zmizí a pøi stisknutí PTT.
Tuto funkci nelze zamìnit s pouhým
pøíjmem vyzvánìní protistanice. Zde si
vyzvánìní generuje pøímo pøijímací stanice a je na obsahu modulace nezávislé. Funkcí je vybavena napø. stanice
ALINCO DJ-S446.

Dalí zajímavé funkce
vyspìlých radiostanic PMR
Ovládání pøipojeného spotøebièe. ALINCO DJ-S446 a dalí stanice

ALINCO urèené pro radioamatéry mají
vestavìnu funkci, která aktivuje napìový výstup na støedním krouku jednoho
z konektorù JACK tehdy, souhlasí-li
kmitoèet a kód CTCSS protistanice
s nastaveným, èili tehdy, otevøe-li se nf
cesta pøijímací stanice. Napìtím asi
3,5 V, které se na konektoru objeví, lze
spínat pøímo napø. výkonové tranzistory
MOSFET s malým otevíracím napìtím
(øada L), pøípadnì pøes spínací transistor relé atd.
Funkci lze vyuít napø. jako dálkové
ovládání s neobvykle velkým dosahem
atd. Ovem jeliko poèet kanálù pásma
PMR a i poèet kódù selektivních voleb
je omezen, nelze stoprocentnì vylouèit
náhodné sepnutí neádoucím signálem. Napìtí se ale objeví jen po dobu trvání signálu.
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Obr. 11a. Pøijímaè PMR INTEK RP-436

Obr. 11b. Pøepínaè kanálù na spodní
stranì pøijímaèe RP-436

Vyuití stanice PMR jako alarmu s aktivací pøeruením vodièe.
Nìkteré stanice mají dalí bezpeènostní funkci, která aktivuje vysílání tehdy,
pøeruí-li se smyèka drátu zapojená do
konektoru pro pøísluenství. Stanice zaène pískat z reproduktoru a (po vnitøní
modifikaci) i vysílat signál a kód CTCSS
uloený do pøísluné pamìti.

ANI - automatická identifikace
protistanice. Profesionální stanice

vyuívající selektivní volbu DTMF mohou mít aktivovánu funkci, pøi které se
na displeji pøijímací stanice objeví èíslo
té stanice, která volá. Lze vyuít i funkci
volání celé skupiny, jednotlivce atd. Dále
lze aktivovat i automatickou odpovìï,
která potvrdí, e stanice volání opravdu
pøijala. Tuto funkci má asi jediná stanice
PMR na naem trhu - INTEK DX-446.
Tato stanice PMR má také monost
vyslat èíslicovou SMS zprávu k protistanici a samozøejmì spousty dalích
funkcí. Je jen na obsluze, zda monosti
vyuije a hlavnì zvládne.
Do zvlátní skupiny bych také zaøadil pøijímaè INTEK RP-436 (obr. 11a),
který slouí jen k pøíjmu signálù na pásmu PMR (a LPD). Jeho vyuití se najde napø. u konferencí s tlumoèením,
pøi èinnosti prùvodcù, jako hlasový pager atd. Pøijímaè má dokonce vypínatelné akustické upozornìní na pøíchozí
signál. Kanály pásem PMR a LPD se
volí miniaturním pøepínaèem (myím
piánem) pod bateriemi (obr. 11b), hlasitost a dalí funkce se ovládají posuvným pøepínaèem. Dosah tohoto pøijímaèe, který nemá vlastnì ádnou externí
anténu (jen smyèku uvnitø na desce
s plonými spoji) je dostateèný - asi 200
a 300 m na volném prostranství. Pøíjemná je malá spotøeba tohoto pøijímaèe
(a tedy i dlouhá doba provozu na vloené baterie) a kvalitní pøiloené sluchátko.
Naly by se jetì dalí funkce, kterými bývají stanice vybaveny.
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Bývají to tøeba stopky a rùzné èasové indikátory, ty mohou být uiteèné
tøeba pøi sportu apod. Tøeba stanice
DNT WTR-8 má vestavìný rozhlasový
VKV pøijímaè.
Jinou funkcí je monost drátového
interkomu mezi pøipojenými sluchátky
k radiostanici, brzy se jistì objeví PMR
stanice s GPS, s elektronickým kompasem, s výkomìrem, mìøièem atmosférického a krevního tlaku a pulsu,
s datovou pamìtí USB EEPROM atd.
Spí ne tyto funkce vestavìné ve
snaze se odliit vak uivatel radiostanice ocení dokonalou citlivost, dobrou
selektivitu pøi souèasném plném radiovém spektru nejrùznìjích ruení, stabilitu a vùbec serióznost a prodejní zázemí stanice.
Pod touto seriózností si pøedstavuji to, e radiostanice se chová a je
uvedena na trh jako opravdový a vyspìlý technický výrobek, ne jako náhodná akce prodaná bez jakékoliv podpory ze strany prodejce a dovozce.
V této publikaci jsem se zamìøil
právì na ty kvalitní a osvìdèené typy,
ke kterým je k dispozici servisní zázemí a dokumentace. Bez ní bychom ani
nevìdìli, co vlastnì se v pøísluné stanici skrývá, jaké má obvodové øeení a
co od ní mùeme oèekávat.
Ke mnoha stanicím rùzných názvù
se mi dokumentaci sehnat nepodaøilo,
i kdy jsem se snail dopracovat se
k nìjakému servisu tìchto výrobkù.
Markety ovem servis v podstatì nepotøebují - vadné stanice vymìní a vrací
dodavateli. Po záruce se tìmito stanicemi zøejmì ji nikdo zabývat nebude.

Selektivní volby
Protoe na pásmu PMR je generální licencí poèet kanálù omezen na 8, je
v oblastech s vìtí hustotou rádiového
provozu potøeba nìjak kanály dále rozdìlit, aby nenastávaly pøeslechy mezi jednotlivými skupinami navzájem komunikujících úèastníkù.
K dalímu rozdìlení kanálù se vyuívají selektivní volby. Ty fungují na základì pøenosu dalí informace, která,
je-li vyhodnocena èi porovnána na pøijímací stranì, dá pak povel k aktivaci nf
cesty nebo k akustické èi optické výzvì, popø. ke kombinaci tìchto událostí.

Selektivní volba CTCSS. Pokud
chcete komunikovat jen s vybranými

radiostanicemi, je velice vhodné pomocí selektivní volby omezit neádoucí
vstupy jiných úèastníkù do vaí sítì.
Nejèastìji pouívaná selektivní volba
pracující se subtónem se nazývá CTCSS
(Continuous Tone Code Squelch System) nebo nìkdy také TSQ (TONE
SQUELCH) nebo PL-TONE.
V pøípadì, e je tato funkce aktivována, generuje modulátor vysílající stanice pøi stisku PTT stálý subtón o nízkém kmitoètu, volitelný zpravidla ve 38
hodnotách od 67,0 do 250,3 Hz, tyto
kmitoèty také bývají oznaèený kódy 1
a 38 (viz tab. 5). Vysílající stanice tento subtón (s nií úrovní, ne je úroveò
hlasové modulace, FM zdvih tónu bývá
kolem 400 Hz) vysílá namixovaný do
modulace, na pøijímací stranì je pøítomnost subtónu elektronicky vyhodnocena a pokud nastavené kmitoèty
CTCSS na obou stanicích souhlasí, je
dán procesorem stanice povel NF zesilovací cestì k zapnutí a reprodukci pøijímané modulace.
Tím, e subtón má kmitoèet pod pøenáeným akustickým pásmem a nízký
FM zdvih, není v reprodukci témìø pozorovatelný a je derivaèními èleny vyfiltrován v nf cestì pøijímací stanice.
Tato selektivní volba je rychlá, jednoduchá na obsluhu a umoòuje vytvoøit
8x 38 kombinací, tj. 304 uivatelských
kanálù. Pro komunikaci je samozøejmì
nutné, aby vechny radiostanice jedné
skupiny pracovaly na stejném kanále a
mìly nastavený stejný kmitoèet subtónu èili stejný kód selektivní volby.
Ve vìtinì radiostanic je mono nastavit 38 normalizovaných kmitoètù subtónù selektivní volby CTCSS. Vìtinou se souèasnì nastavuje kmitoèet
subtónu pro enkodér (generátor) i dekodér. Nìkteré radiostanice umoòují
zvolit vìtí poèet subtónù CTCSS, napø.
39 (starí ALINCO SR-1). Pro generování a dekódování subtónù selektivní
volby se pouívají speciální jednoúèelové
integrované obvody, popø. subtóny generuje pøímo mikroprocesor radiostanice.
Pokud budete vyuívat subtóny o vyích kmitoètech, nelze vylouèit obèasné
otevírání brány CTCSS stanice náhodnými signály, obsaenými v umovém
spektru, obzvlátì tehdy, otevøete-li víceúrovòovou umovou bránu (umoòujeli tuto regulaci radiostanice). Je to dáno
tím, e vyí kmitoèty kódù CTCSS se
ji blíí hovorovému spektru, proznívají

Tab. 5. Kmitoèty a poøadí kódù selektivní volby CTCSS
Kód

Kmitoèet
[Hz]

Kód

Kmitoèet
[Hz]

Kód

Kmitoèet
[Hz]

Kód

Kmitoèet
[Hz]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

67,0
71,9
74,4
77,0
79,7
82,5
85,4
88,5
91,5
94,8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

97,4
100,0
103,5
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
127,3
131,8

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

136,5
141,3
146,2
151,4
156,7
162,2
167,9
173,8
179,9
186,2

31
32
33
34
35
36
37
38

192,8
203,5
210,7
218,1
225,7
233,6
241,8
250,3
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z jiných sítí a i v pøijímané umové
sloce jsou asi ji více obsaeny, ne
kmitoèty nejnií.
Proto vznikly dokonalejí selektivní
volby pracující ponìkud sloitìjím zpùsobem. Ale selektivní volba CTCSS má
výhodu v jednoduchosti obsluhy, cenì
pouívaných souèástek a je relativnì
rychlá - subtón je na pøijímací stranì
identifikován rychle, zpravidla do 0,3 s,
a komunikace se tak pøíli nezdrí. Pokud obsluha s reakcí nepoèítá a ihned po
stisnutí PTT zaène komunikovat, jsou
zaèátky relací usekávány jen nepatrnì
(nìkdy bohuel zaène obsluha komunikovat jetì pøed stisknutím PTT).
Nevýhodu má tato selektivní volba
v obèasném prolézání ruivých signálù a v omezeném poètu kódù. Dále
mùe v profesionálních sítích vadit absence dalích funkcí.

DCS - Digital Code Squelch
nebo také DPL. Tato selektivní volba
pracuje rovnì se subtóny, ovem pomocí kombinace subtónù je tvoøen digitální kód a ten je vyhodnocen. Zpravidla
se vyuívá 104 nebo více kódù. Tato
selektivní volba je u bezpeènìjí proti
otevírání cizími signály ne CTCSS,
ovem zase mùe být o nìco pomalejí.
Ve stanicích PMR se s ní setkáme
výjimeènì a to jen u vyspìlých typù,
napø. u profesionálních PMR stanic
INTEK MT-446 a DX-446, které mají
DCS i CTCSS (typ DX-446 má dokonce i DTMF).

Selektivní volba DTMF. Jako
dalí jednoduchý zpùsob selektivní volby se jeví dvoutónová modulace (DTMF
znamená dvoufrekvenèní tónový pøenos pouívaný pro tónovou volbu èísla).
Modulátor DTMF pouívá superpozice dvou sinusových prùbìhù o rùzných frekvencích, vdy jedné frekvence
z dolního pásma (697 a 941 Hz) a jedné z horního pásma (1209 a 1633 Hz).
Celkem je to 16 kombinací. Výhodou je,
e se modulátor i demodulátor DTMF
dodává ve formì jednoúèelového integrovaného obvodu.
Systém lze pouít i k jednoduchému pøenosu dat. Z minimální poadované doby vysílání tónù (0,040 s) a z minimální doby prodlevy mezi tóny (0,040 s)
lze vypoèítat maximální rychlost r pøenosu dat tohoto systému:
r = 0,5·1/(0,040 + 0,040) = 6,25 [bit/s].
Ovem u stanic PMR je potøeba poèítat s prodlouením doby vysílání kódu,
a to alespoò prvního znaku DTMF, aby
se staèil vyøadit nám ji známý systém
úsporného provozu pøijímaèe (BS). Pøesto
lze systémem DTMF nejen ovládat nf
cestu radiostanice, ale pøenáet i èísla èi
jednoduché zprávy sloené z 16 znakù
a vyuít i dalí doplòky, známé ji z CB
stanic a telefonní techniky, tøeba dálkové
spínání nìjakého spotøebièe atd.
Selektivní volbou DTMF je v souèasnosti vybavena jen jedna stanice
PMR prodávaná na naem trhu, tou je
INTEK DX-446. Kód DTMF se mùe
vysílat automaticky po stisknutí PTT,

pøípadnì po stisknutí PTT a pak èísla
pamìti skupiny èi úèastníka, kterého
chceme volat. Chování stanice INTEK
DX-446 je iroce programovatelné,
vèetnì èasù vysílání kódù, identifikace
vlastní stanice atd.

Zdroje pro napájení
radiostanic
Radiostanice PMR jsou vyrábìny
pøedevím jako malé, kapesní. Tomu
tedy odpovídá i napájení bateriemi èi
akumulátory.
U bìných stanic se nejèastìji
setkáme s napájením ètyømi èlánky
velikosti AAA, tzv. mikrotukami. Napìtí je 6 V pøi pouití suchých, nenabíjecích èlánkù, nebo 4,8 V pøi pouití akumulátorù.
Nìkteré hodnotnìjí stanice mají
napájení vyøeeno èlánky velikosti AA,
tedy tukovými. Vìtinou se v malých
kapesních stanicích pouívají 3 kusy
(Motorola T5412, ALINCO DJ-S446),
vìtí stanice mají prostor na 4 èlánky
AA (INTEK MT-4000, INTEK PB-1000).
Nejvìtí kapacitu na jednotku objemu mají dnes z bìnì dostupných akumulátorù typy LI-ION a LI-POL. Jeden
èlánek LI-ION akumulátoru o kapacitì
720 mA napájí moderní a malou PMR
stanici ELIX SL-01P (obr. 12).
Stanice INTEK PB-1000 je øeena
jako stolní a má napájení kombinované.
Lze pouít jak síové napájení adaptérem, tak i napájení z vestavìných baterií èi akumulátorù. Na stanici je i pøepínaè, kterým lze zapnout dobíjení
vloených akumulátorù pøi provozu ze
sítì (pouíváme-li suché èlánky, dobíjení vypneme). Stejnì tak lze u stanice
ALINCO DJ-S446 zapnout nebo vypnout nabíjení z externího napájecího
zdroje 12 V a zvolit rozhodovací napìtí
indikace vybitých zdrojù.
Obecnì jsou radiostanice dosti nároènými spotøebièi a jsou závislé na
kvalitì akumulátorù. Dnes se dodávají
pøedevím Ni-MH akumulátory. Ty vak
mají velice rozdílnou kvalitu. Èasto nám
do servisu ELIX pøinesou radiostanici,
u které se údajnì akumulátory pøedèasnì vybíjejí nìjakou závadou. Ovem závada je ve velkém vnitøním odporu akumulátorù. Obzvlátì u typù AAA se
mùeme setkat s vyloenì nekvalitními
typy, které mají ji pøi odbìru 700 mA
takový pokles napìtí, e radiostanice vyhodnotí napìtí zdrojù jako nedostateèné.
Proto doporuèuji pouívat akumulátory osvìdèených výrobcù, z nich nejlepí bude urèitì SANYO (obr. 13). Kadý modeláø mi jistì dá za pravdu, e
èlánky SANYO jsou nejèastìji pouívané a nejlepí. Sekundují jim výrobky
PANASONIC, u kterých výrobce slibuje
v budoucnu dalí zlepení parametrù.
Výrobci dnes dodávají kvalitní akumulátory o kapacitách do 900 mAh
u velikosti AAA a 2500 mAh u velikosti
AA. Doba provozu radiostanice PMR,
která je napájena èlánky AA o kapacitì
2500 mAh, je velmi dlouhá. Pøíkladem
je úsporná stanice ALINCO DJ-S446,

Obr. 12. Akumulátory LI-ION pouité
ve stanici ELIX SL-01P

Obr. 13. Akumulátory SANYO vhodné
pro radiostanice
napájená tøemi èlánky AA, u které lze
dosáhnout doby provozu a nìkolik týdnù, samozøejmì podle reimu provozu.
Doba provozu se standardnì udává
v cyklu 90 % èasu èekání se zavøenou
umovou bránou (STANDBY), 5 % vysílání (Tx) a 5 % pøíjmu (Rx).
Typické odbìry a doba provozu radiostanic INTEK MT-2020 (s výkonem
0,5 W) a MT-4040 (modifikované na výkon 2 W) pøi napájení bìnými èlánky AAA
o kapacitì 600 a 800 mAh jsou v tab. 6
(pøevzato z firemní dokumentace).
Doba provozu uvedená v tab. 6 se
jetì prodlouí pøi napájení kvalitními
èlánky SANYO s vìtí kapacitou.
Jeliko provozní i koneèné napìtí
suchých èlánkù a akumulátorù se od
sebe dosti lií, mají vyspìlé radiostanice (napø. ALINCO DJ-S446) monost
v menu zvolit indikací vybitých zdrojù
podle jejich typu. Pak je i pøi pouití
akumulátorù správnì indikován jejich
stav a obsluha není zbyteènì matena.
Ne vechny radiostanice PMR vak
pracují s akumulátory pøi jejich mezním
koneèném napìtí správnì. V jednom
typu radiostanice, která se svého èasu
prodávala v marketech, se dokonce
pøi zmenení napìtí zakousnul proTab. 6. Doba provozu radiostanic
INTEK MT-2020 a MT-4040
Model

Stand-by (90 %)
RX (5 %)
TX (5 %)
Doba provozu
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MT-2020
Ni-MH-600
(4,8 V dc,
600 mAh)
TX 0,5 W
e. r. p.

MT-4040
Ni-MH-800
(4,8 V dc,
800 mAh)
TX 2,0 W
e. r. p.

21,6 mA
100 mA
283 mA
15,54 h

21,6 mA
100 mA
780 mA
12,60 h
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Obr. 14. Blokové schéma typické
stanice PMR
cesor, stanice zaèala vyzvánìt, nereagovala na povely z klávesnice a musely se z ní vyjmout zdroje. Kdy se
takto vybité akumulátory znovu vloily
do stanice, situace se opakovala.
Nìkteré stanice mají vestavìnou
funkci, která pøi vybití akumulátorù pøed
vypnutím zmení výkon vysílaèe a relaci je moné dokonèit. Nìkteré stanice
zase pøi vybitých zdrojích vypnou vysílání úplnì.
Abychom se seznámili s monostmi dobøe vybavené radiostanice, uvádím na stranì 21 výòatek z uivatelského návodu stanice ALINCO DJ-S446.

Technická koncepce
stanic PMR
Blokové schéma typické stanice
PMR je na obr. 14.
Profesionální stanice PMR jsou øeeny shodnì jako jiné kvalitní stanice
pro pásma 70 cm.

Vf koncové stupnì
vysílaèù stanic PMR
Vf výkon levnìjích radiostanic je
samozøejmì hodnì závislý na pouitém napájecím napìtí. Stanice, která
má výkon 0,5 W pøi napájení 6 V, mùe
mít pøi napájení 4,8 V výkon asi polovièní.
Stanice nemají vyøeenou stabilizaci výkonu pøi zmìnách napájecího napìtí a zpravidla ani reflektometrickou
ochranu pøi rozladìní zátìe, tedy antény. Ta by nemìla ani význam, stanice pracuje v rùzných polohách a anténa se pøi zatlumení rukou nebo tìlem
rozlaïuje. Také protiváha - kapacitní
vazba tìla radiostanice s okolím - je velièina velice promìnná.
Výrobci to øeí dimenzováním koncového stupnì na ztrátové výkony vìtí, ne je ztrátový výkon pøi jmenovitém
vf výkonu do jmenovité zátìe. Poruchy koncových stupòù jsou výjimeèné
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kon a 0,9 W pøi nastavení regulace na
maximum a pøi napájecím napìtí 3,7 V.
Zapojení vf koncových stupòù radiostanic PMR je pomìrnì komplikované
a v nièem se nelií od zapojení jiných
radiostanic. Je to dáno hlavnì nutností
splnit pøísné poadavky na neádoucí
vyzaøování harmonických a dalích ruivých kmitoètù. I nejmení stanice
musí tìmto pøedpisùm vyhovìt stejnì
jako stanice velké a prostor v jejich
pouzdøe je omezený, nedostává se místo pro stínìní. Navíc stanice musí vyhovìt i pøi zkoukách vyzaøování pouzdrem (CASE RADIATION), nesmí být
pøekroèeno vyzaøování VCO, oscilátoru
procesoru a samozøejmì i dalích neádoucích kmitoètù.
Pøíklad zapojení modernì øeeného
vf koncového stupnì radiostanice ELIX
SL-01P je na obr. 15.
Vf koncový stupeò je osazen moderním tranzistorem SiGe HBT typu
DRF1601 (Q1). Ten pøi napájení 3,7 V
dodává v mìøicím bodu TP11 vf výkon
a 0,8 W na 446 MHz. I na 900 MHz
jetì dodá 1 W pøi napájecím napìtí 6 V.
Tranzistor DRF1601 je buzen vf tranzistorem 2SC4226 (Q4) s typickou výkonovou íøkou pásma 4,5 GHz a se
ziskem 9 dB na 1 GHz. Díky pouitým
souèástkám má koncový stupeò na
kmitoètu pásma PMR dobrou úèinnost.
Pøepínání výkonu je u této stanice
øeeno zmenením buzení koncového
stupnì zaøazením rezistoru R58 tranzistorem Q20.

a jsou zpùsobeny nikoliv pøetíením
ztrátovým výkonem, ale pøepìtím zpùsobeným uivatelem, který zvìtí napájecí napìtí radiostanice ve snaze docílit
vìtí vf výkon nebo pøi napájení z nevhodného zdroje. Vf koncové tranzistory
jsou velice citlivé na pøepìtí ze zdroje.
V radiostanicích PMR se nepouívají drahé hybridní moduly, známé ze
starích radioamatérských a profesionálních stanic. Je to nejen z ekonomických dùvodù (cena modulù je vysoká).
Tyto moduly se s nástupem výkonových vf tranzistorù MOSFET schopných
pracovat na kmitoètech 450 MHz (a nejen to, ale i na 900 a 1800 MHz) prakticky pøestaly pouívat.
Nìkteré kvalitnìjí radiostanice mají
koncový stupeò øeen dokonaleji, s regulací výkonu. Pøíkladem je radiostanice INTEK MT-446, v ní je pouit tranzistor MOSFET 2SK3476A, jeho
výstupní výkon mùe být a 7 W na
470 MHz pøi napájení 7,2 V. Parametry
tranzistorù TOSHIBA èasto pouívaných v radiostanicích jsou v tab. 7.
V poslední dobì se v moderních
stanicích PMR (napø. INTEK MT2020 a
ELIX SL-01P) pouívají nové SiGe tranzistory HBT(Hetero-Junction Bipolar
Transistor) - napø. typ DRF1601. Pro
tyto tranzistory není problém dodat
pøedepsaný maximální výkon 0,5 W ji
pøi napájení z jednoho èlánku akumulátoru Li-ION. V nastavovacím pøedpisu
v servisním manuálu pro PMR stanici
ELIX SL-01P je uveden maximální výTab. 7. Parametry vf tranzistorù TOSHIBA
Typ
2SK3074
2SK3075
2SK3078A
2SK3079A
2SK3475
2SK3476
2SK3656
2SK3756

Pouzdro
PW-MINI
PW-X
PW-MINI
PW-X
PW-MINI
PW-X
PW-MINI
PW-MINI

Kmitoèet [MHz]

Ucc [V]

Vf výkon [W]

520
520
470
470
520
520
470
470

9,6
9,6
4,5
4,5
7,2
7,2
3,6
4,5

0,63
7
0,63
2,2
0,63
7
0,63
1,5
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z budièe
vysílaèe
POWERHILOW
napájení
zapínané
pøi vysílání

napájení
trvalé

do anténního
vstupu pøijímaèe

Obr. 15. Zapojení vf koncového stupnì radiostanice ELIX SL-01P
tor TH1, který snímá teplotu koncového
tranzistoru a pøi pøekroèení teploty 80 °C
pomocí spínaèe s Q12 zmení výkon.
Na pøedchozích pøíkladech jsme si
ukázali zapojení vf koncových stupòù

UDS = 3,5 V
f = 1,8 GHz
PIN = 25 dBm

→

Obr. 17. Tranzistor NE5510279A ve
výkonovém pouzdøe SMD

P OUT

ID [mA]

→

a 2,4 A pøi výkonu 33 dBm (2 W). Graf
na obr. 18 platí pro kmitoèet 1,8 GHz,
na kmitoètu 446 MHz je úèinnost a dosaitelný výkon jetì výraznì vìtí.
Ve stanici INTEK MT-4000 je tento
tranzistor buzen dvìma stupni s tranzistory 2SC4901 a stanice je tedy schopna
po modifikaci snadno odevzdat výkon
2 W pøi napájení 4,8 V. Koncový tranzistor pracuje hluboko pod svým mezním
kmitoètem a pøi povoleném výkonu 0,5 W
pak má koncový stupeò velkou úèinnost a rezervu výkonu. Schéma vf dílu
stanice MT-4000 je na obr. 19.
Výkonné profesionální stanice PMR
INTEK MT-446 a DX-446 vyuívají tranzistory MOSFET TOSHIBA 2SK3476A,
schopné dodat pøi napájení 7,2 V výkon
a 7 W. K jejich buzení slouí tranzistory typu 2SK3475. Stanice má napájení právì 7,2 V a výkon programovatelný
jen do 4 W, aby byla zaruèena velká
úèinnost, dostateèná rezerva výkonu a
stoprocentní spolehlivost pøi profesionálním nasazení. Ovem pro pásmo
PMR se dodává naprogramovaná na
opravdový výkon 0,5 W.
Obì stanice mají stabilizaci vf výkonu pracující podle blokového schématu
na obr. 20. Napìový komparátor IC1
porovnává úbytek napìtí na boèníku
Rb, kterým prochází napájecí proud
koncových tranzistorù, s øídicím napìtím APC (= Automatic Power Control)
od procesoru. Výstupním napìtím komparátoru je urèováno pøedpìtí (bias) koncových tranzistorù. Napìtím APC je tak
øízen proud koncových tranzistorù a tím
i vf výkon. Obvod obsahuje také termis-

POUT [dBm]

Stanice ELIX SL-01P dovede mimo
pásmo PMR 446 vysílat s plným výkonem i v pásmu LPD.
Povely k pøepínání výkonu dává vestavìný mikroprocesor v závislosti na
zpùsobu modifikace kmitoètového rozsahu radiostanice.
Nìkdy se poívá k buzení koncového tranzistoru i vf integrovaný obvod,
napø. µPC2771T (NEC). Vyuívá ho
napø. firma ALINCO u stanice DJ-S446
(obr. 16). U starí PMR stanice DJ-SR1
byl tímto integrovaným obvodem buzen
koncový tranzistor MOS-FET MRF9745
pøímo, u novìjí PMR stanice DJ-S446
s vìtí rezervou výkonu je jetì zaøazen mezistupeò s dalím tranzistorem
MOS-FET 2SK3074. Dosáhne se tak
lepího vybuzení pøi meních napájecích napìtích.
Výkonné stanice PMR vycházející
z profesionálních stanic mají vf koncové stupnì dimenzovány mohutnìji.
Napø. INTEK MT-4000 pouívá
tranzistor LDMOS-FET od firmy NEC
typu NE5510279A, schopný dodat pøi
napájení 4,8 V výkon 2 W na 1,8 GHz
(viz http://www.csd-nec.com/microwa
ve/english/pdf/PU10121EJ03V0DS.pdf)!
V tomto pøípadì nám nevìdomky
pomohly mobilní telefony GSM, pro které uvedené vynikající moderní souèástky vznikly. Tranzistor NE5510279A je
ve výkonovém pouzdøe SMD a snadno
se pøi správné montái uchladí (obr. 17).
Jak je vidìt z obr. 18, tomuto vynikajícímu tranzistoru staèí opravdu malé
napájecí napìtí pro dosaení dostateèného výkonu. Odbìr mùe dosahovat

ID

UGS [V]

→

Obr. 18. Závislost výstupního výkonu
POUT a proudu ID a napìtí UGS
u tranzistoru NE5510279A

napájení
zapínané
pøi vysílání

napájení
trvalé

k anténì

z budièe
vysílaèe

Obr. 16. Zapojení vf koncového stupnì stanice ALINCO DJ-S446.
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Obr. 19. Schéma vf dílu stanice MT-4000
moderních stanic PMR, ve kterých jsou
vyuívány nejnovìjí polovodièové souèástky. Ovem ne vdy je tomu tak.
Levné výrobky pouívají bìné køemíkové tranzistory známé z anténní
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techniky - anténních zesilovaèù (obdoba známých BFR...). Èasto se vyuívá
paralelního øazení dvou nebo èastìji tøí
tranzistorù - výrobce je prostì na desku s plonými spoji pøipájí nad sebe a

vývody propojí. Chlazení vrchních tranzistorù je pak nedostateèné a ani úèinnost takových zapojení není pøi malých
napìtích velká, tranzistory jsou pøeci jenom urèeny pro napájecí napìtí kolem
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z budièe
vysílaèe

Obr. 20. Stabilizace vf výkonu ve stanici MT-446. +B je trvale pøítomné napájecí
napìtí (pøímo z baterie), 5T je napájecí napìtí +5 V pøítomné pouze bìhem
vysílání. IC1 je dvojitý operaèní zesilovaè, SW jsou spínaèe s tranzistory, které
ovládají reim vf koncového stupnì
12 V a vf výkon také silnì kolísá s napájecím napìtím. Pøíklad takového zapojení je na obr. 21.

Vf vstupní díly stanic PMR
Vstupní díl pøijímaèe spolu s mf zesilovaèem povauji za jednu z nejdùleitìjích èástí radiostanice PMR, a nejsem urèitì sám.
V souèasné dobì pracuje v okolí
pásma PMR mnoho rùzných slueb,
jak u víme z pøedcházejícího textu.
Podmínkou je dobrá selektivita stanice a souèasnì velká citlivost, nutná pøi
pouívání krátkých a tedy i málo úèinných antén, které navíc ne vdy pracují
v dobrých podmínkách a jsou zatlumeny tìlem operátora apod. Poadavky

na citlivost, odolnost, selektivitu, malé
rozmìry a malou proudovou spotøebu
pøi malém napájecím napìtí jsou vzájemnì protichùdné.
Ne vem výrobcùm se daøí vyrobit
dostateènì citlivý a odolný pøijímaè stanice PMR. To poznali napø. ti, kteøí se
sputìním systému CDMA zpozorovali
znaèné zhorení parametrù svých stanic PMR levnìjích typù. Ukáeme si,
jak se s øeením vstupních dílù vypoøádali známí výrobci kvalitních stanic PMR.
U malé stanice ELIX SL-01P je signál z antény po prùchodu pásmovou
propustí LC (spoleènou pro vysílaè
i pøijímaè) nejprve zesílen aperiodickým
pøedzesilovaèem. Pak prochází moderní monolitickou pásmovou propustí SF1

typu HDF-440DS pracující s povrchovou akustickou vlnou (SAW) a pøichází
na první smìovaè. íøka pásma propusti SAW je nastavena na optimální
prùbìh v pásmu PMR a i LPD. Výhodou je jednoduchost montáe hotové
propusti jako jedné souèástky a ádné
nastavovací prvky (obr. 22).
Tranzistor Q8 pracuje jako první
smìovaè. Produkt smìování má
kmitoèet 21,4 MHz a prochází krystalovým filtrem.
Ke druhému smìování na 450 kHz
a k demodulaci FM signálu se vyuívá
integrovaný obvod DBL501B. Tato koncepce smìování je podobná u vech
meních stanic PMR.
Není-li pouita monolitická pásmová
propust SAW, zapojení se ponìkud
zkomplikuje nutností pouít pásmovou propust LC, jako je tomu napø. u stanice DNT
WT-77 (obr. 23). Rozmìry stanice pak
nelze výraznì zmenit vzhledem k rozmìrùm cívek a jejich vzájemné vazbì.
Pokud se u stanice PMR vyadují
optimální parametry, je asi lepí zvolit
øeení s úzkopásmovou propustí LC
ne øeení s propustí SAW se stolovou charakteristikou, která zahrnuje
pásmo PMR i LPD a tím i parazitnì
pásma dalí, neádoucí. Dosáhne se
i meního útlumu propusti a lepího vrcholu naladìní jen v pásmu PMR, ostatní sousední pásma jsou potlaèena.
Takto koncipuje ALINCO vstupní díl
stanice DJ-S446 (obr. 24). Vstup obsahuje celkem 3 propusti aktivnì oddìlené stupni s tranzistory a smìovaè
produkující mf kmitoèet 21,7 MHz. Propusti jsou naladìny kapacitními trimry
na pásmo 446 MHz. Stanice má vynikající citlivost a odolnost.
napájení zapínané pøi vysílání

napájení
trvalé

k pøijímaèi

z budièe
vysílaèe

ovládání
výkonu
H/L

Obr. 21. Paralelní øazení koncových vf tranzistorù u starí stanice INTEK MT-2000. Údaj 3T apod. u cívek znamená
poèet závitù vinutí cívky (závit = turn)

od
antény

Obr. 22. Vstupní díl stanice
ELIX SL-01P

do 2.
smìovaèe

od 1. oscilátoru
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pøi pøíjmu
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napájení
zapínané
pøi pøíjmu

do 2.
smìovaèe

od vysílaèe

od 1. oscilátoru

Obr. 23. Zapojení vstupního dílu stanice DNT WT-77
napájení
3V
zapínané
pøi pøíjmu
od antény

do 2.
smìovaèe

od 1. oscilátoru

Obr. 24. Vstupní díl stanice ALINCO DJ-S446
Asi nejdokonalejí øeení vstupní
èásti pøijímaèe jsem nalezl u PMR stanic INTEK MT-446 (obr. 25) a DX-446.

Vstupní propusti LC jsou pøi zmìnì
kmitoètu ladìny celkem esti varikapy,
pøestoe pásmo PMR je úzké. Stanice

vak dovede pracovat rozsahu 420 a
470 MHz, take ladìní vstupù je pro dosaení nejvìtí citlivosti a odolnosti ne-

Obr. 25. Vstupní díl
profesionální stanice PMR
INTEK MT-446

napájení
zapínané
pøi pøíjmu

od antény

od 1.
oscilátoru

do 2.
smìovaèe

ladìní vstupních obvodù
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zbytné. Za první propustí s trojicí ladìných obvodù následuje zesilovaè s tranzistorem DUAL GATE MOS-FET, za ním
je opìt trojnásobný ladìný obvod a smìovaè s DUAL GATE MOS-FET. První mf
kmitoèet je vysoký - 51,65 MHz! Parametry uvedených profesionálních stanic
PMR jsou samozøejmì vynikající a odolností obstojí i v nejtvrdích podmínkách.
Pøepínání vf cesty pro pøíjem a vysílání obstarávají u vech stanic PMR diody PIN ovládané napìtím slouícím
k napájení obvodù vysílaèe a pøijímaèe.
Na kvalitì a robustnosti tìchto diod
dost záleí, obèas se pokodí pøetíením èi prùrazem po pøepìtí statickou
elektøinou v anténním vstupu. Diody
PIN se kupodivu pokozují èastìji ne
vstupní tranzistory, které by mìly být na
pøepìtí citlivìjí. Ale výrobci se vìtinou
snaí ochránit vstupy i výstupy galvanickým propojením antény pøes cívku
se zemí.

Mf zesilovaèe
V mf zesilovaèích stanic PMR se
vyuívá vìtinou doporuèené zapojení
nìkterého z integrovaných obvodù urèených pro toto pouití. Zapojení jsou
upravena pro konkrétní stanici. Mf
zesilovaèùm bývá jetì nìkdy pøedøazen pøedzesilovaè na 1. mf kmitoètu,
který zpravidla leí v okolí 21 MHz.
U nejkvalitnìjích typù stanic leí mf
kmitoèet vý, a v okolí 51 MHz. Druhé
smìování zajiuje mf integrovaný obvod, do nìj se pøivádí signál oscilátoru
z kmitoètové ústøedny.
U nìkterých stanic, které jsou modifikovatelné i pro pásmo LPD a pøípadnì
i pásma dalí, je nutné poèítat s jiným
pøedepsaným zdvihem FM. LPD pásmo spadající u nás do amatérského
pásma 70 cm má kanálový rozestup
25 kHz a tomu odpovídající i vìtí zdvih
FM. Proto se v demodulaèní èásti u kvalitnìjích stanic mìní úèinnost demodu-

Obr. 26. Mf zesilovaè s pøepínáním úèinnosti demodulátoru FM ve stanici MT-446
látoru (strmost køivky S) na 2. mf kmitoètu 450 nebo 455 kHz pøipojováním
tlumicího paralelního rezistoru spínacím tranzistorem a diodou (obr. 26).
Nìkteré kvalitnìjí stanice urèené
také pro pøíjem pásem s vìtí íøkou
kanálu a vìtím zdvihem FM (LPD,
amatérské pásmo 70 cm) mají dokonce na mf kmitoètu 450 kHz dva filtry,
které se pøepínají diodami. Pøíkladem je
INTEK MT-4000 (obr. 27).

Tvorba kmitoètu
ve stanicích PMR 446
Vechny stanice pouívají kmitoètovou syntézu s fázovým závìsem (PLL),
pøi které je výsledný kmitoèet odvozen
od kmitoètu referenèního krystalu. Syntéza vyuívá jednoúèelové integrované
obvody, které spolupracují s procesorem stanice. Vlastní kmitoèet je generován napìtím øízeným oscilátorem LC
(VCO), který je zavìen na referenèní
kmitoèet syntézy. Pøi pøíjmu generuje

VCO signál pro smìovaè pøijímaèe
(zpravidla 424,60625 MHz pro první kanál PMR) a pøi vysílání signál pro buzení vysílaèe (pro první kanál 446,00625
MHz). Pøeladìní VCO o kmitoèet 1. mf
(21,4 MHz) je dost velké a proto se pøi
vysílání pøipojuje k ladìnému obvodu
VCO dalí kapacita.
Je moné øíci, e VCO je velice
choulostivou souèástí smyèky PLL a ne
u vech stanic s ním nejsou problémy.
Musí se udret v celém rozsahu teplot
a dalích provozních podmínek v zachytitelném reimu a nesmí vypadnout
ze zavìení v PLL. Musí také rychle
nabíhat bez rozladìní mimo kanál, tento pøechodový jev se pøi certifikaci stanic sleduje. VCO nesmí být zdrojem fázového umu a parazitní modulace.
Kvalitní stanice øeí protichùdné poadavky na stabilitu, rychlost zachycení
a konstantní výstupní napìtí pouitím
dvou samostatných VCO. Ve stanicích INTEK MT/DX-446, které mají vysoký 1. mf kmitoèet, a tudí pøeladìní

Obr. 27. Vf èást stanice INTEK MT-4000 s pøepínáním filtrù 2. mf s rùznou íøkou pásma

Konstrukèní elektronika A Radio - 4/2005

19

kmitoèet VCO
do PLL

výstup
VCO

reim
pøíjem/
/vysílání

kmitoètová
modulace audio
ladicí napìtí z PLL

napájení 5 V
trvalé

Obr. 28. Dvojité VCO stanice INTEK DX-446
VCO by bylo pøíli velké, jsou dva samostatné VCO pøipojeny pøed spoleèný
oddìlovací obvod a jejich napájecí napìtí
je spínáno sloitými obvody (obr. 28).
Stanice INTEK DX-446 a MT-446
jsou vyí tøídy, proto referenèní oscilátor syntézy, od kterého se odvíjí kmitoèet celé stanice, není tentokrát tvoøen
jen bìným krystalem, ale modulem
teplotnì kompenzovaného oscilátoru
(TCXO) s kmitoètem 12,8 MHz. Z nìj
jde signál 12,8 MHz pøes filtr LC do integrovaného obvodu kmitoètové syntézy a dále do násobièe 3x, jeho výstupní signál 38,4 MHz slouí k vytvoøení 2.
mf kmitoètu 450 kHz (38,85 - 38,4 =
= 0,45 MHz).

Nízkofrekvenèní obvody
Z mf zesilovaèe se ji demodulovaný nf signál vede do nf koncového zesilovaèe a reproduktoru, popø. do externích sluchátek apod. Jako koncové
zesilovaèe se vyuívají integrované obvody (napø. typu LM386 apod.), schopné pracovat s malým napájecím napìtím a s malou spotøebou.
Pøíklad zapojení nf koncového zesilovaèe stanice ELIX SL01P je na obr. 29.
Nf èást se kvùli úspoøe energie akumulátorù vypíná v pøípadì zavøení umové brány nebo nesouhlasu kmitoètù
selektivní volby CTCSS, DCS atd.
K tomu slouí spínací tranzistory v napájecím pøívodu zesilovaèe nebo pøímo
pøísluný vývod (na obr. 29 vývod CD,
CHIP DISABLE), kterým se aktivuje
úsporný reim zesilovaèe.
Koncovému zesilovaèi pøedcházejí
obvody regulace hlasitosti a obvody pro
úpravu kmitoètové charakteristiky. Ty
mají za úkol oøíznout kmitoèty mimo
hovorové spektrum, aby se zbyteènì nezatìoval reproduktor a nezhorovala
srozumitelnost. Ne vem výrobcùm se
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vak daøí dodret únosné kmitoètové
i nelineární zkreslení celé cesty signálu
a srozumitelnost nìkterých PMR stanic
je patná.
Nf obvody modulátoru vysílací èásti
radiostanic bývají pomìrnì sloité.
Slouí k úpravì dynamiky a kmitoètové
charakteristiky nf signálu z mikrofonu.
Dále obsahují obvody regulace signálu
z mikrofonu, obvod VOX (automatické
spínání vysílání hlasem operátora) a
obvody spínání vysílaèe. V tìchto obvodech se pouívají vícenásobné operaèní zesilovaèe (napø. LM324) doplnìné
tranzistory. Obvody spolupracují s procesorem stanice. I tyto obvody mívají
nìkdy poruchy - u stanic bývá spoleèný
konektor pro mikrofon a pro nabíjení
akumulátorù a v tom vidím nejvìtí problém. Majitelé stanic nepouívají originální pøísluenství, experimentují a na
vstup mikrofonního zesilovaèe se pak
dostane zvýené napájecí napìtí z nabíjeèe. To pak zpùsobí poruchu návazných obvodù a èasto i mikrofonní elektretové kapsle. Varuji obzvlátì pøed
chytrými nabíjeèi se step-up mìni-

èem, které se pouívají v modeláøství.
Tyto nabíjeèe si samy urèují poèet èlánkù a mìøí jejich vnitøní odpor. K tomu generují impulsy napìtí, které spolehlivì
znièí vìtinu obvodù stanice. Takovou
závadu samozøejmì výrobce ani prodejce neuzná jako záruèní.

Napájecí obvody stanic
PMR a jejich poruchy
Tyto obvody jsou tvoøeny øadou
elektronických spínaèù a stabilizátorù
a patøí k nejporuchovìjím èástem
vech radiostanic. Je to samozøejmì
zpùsobeno vnìjími vlivy, nikoliv tím, e
by obvody byly nìjak pøetíeny nebo
patnì navreny.
Praxe ukazuje toto: pouíváme-li radiostanici v souladu s jejími provozními
parametry, to znamená, e kdy pøedevím nepøekraèujeme povolenou velikost napájecího napìtí a nepøivádíme
na vývody stanice napìtí, které tam
nepatøí, není dùvod, aby se stanice porouchala. Vìtina souèástek je v normálním reimu zatíena minimálnì,

Obr. 29. Zapojení nf koncového zesilovaèe stanice ELIX SL01P
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pájení souèástek SMD je spolehlivé,
deska s plonými spoji je malá a tuhá,
souèástky jsou lehké - stanice tedy
pøeije i hrubí mechanické zatíení.
Ovem èasto nepøeije experimenty svých majitelù. A to odnáejí nejèastìji právì napájecí obvody a obvody
spínání napìtí uvnitø stanice. Stanice
mají øadu vnitøních stabilizátorù, jejich
maximální napájecí napìtí je omezené,
spínací obvody jsou realizovány sériovými tranzistory, pøed kterými jsou a na
které navazují filtraèní elektrolytické
kondenzátory s relativnì velkou kapacitou. Ty bývají tantalové SMD a mají provozní napìtí jen 6,3 nebo nanejvý 10 V.
Samozøejmì nevydrí o mnoho vyí
napìtí, prorazí se a zkratují. To zpùsobí
poruchu sériového tranzistoru. Pøípadnì
se pøi vyím napájecím napìtím zvìtí
ztráta na stabilizátoru, ten se prorazí a
propustí dál plné napájecí napìtí. To
samozøejmì natropí hodnì kody v dalích obvodech stanice a oprava pak
není rentabilní.
Snaím se pøi spolupráci na vývoji
stanic vdy apelovat na výrobce radiostanic, aby do hlavní napájecí vìtve zaøadili transil, který by zabránil vìtím
kodám pøi pøepìtí. To ovem ale znamená zaøadit také pojistku a pøípadnì
odruit rychlý transil tak, aby i v reimu
spínání vyhovìl nároèným normám
elektromagnetické kompatibility. To ale
u neúmìrnì zvyuje cenu radiostanice. Transil si ale mùe majitel stanice
vestavìt svépomocí. Vem to doporuèuji a podstatnì se tím prodlouí doba
ivota stanice - na to vypracovali mnohem povolanìjí lidé rozsáhlé studie.
Pokud se pouije malý a pøesto robustní transil SMD pro pøísluné napìtí, jistì
se pro nìj místo ve stanici najde.
Transil je ikovná a velmi uiteèná
polovodièová souèástka, která potlaèuje impulsní pøepìtí. Mùe uetøit hodnì
starostí, penìz a zvìtit ivotnost a
spolehlivost zaøízení napájených napìtím z rùzných zdrojù a z palubní sítì
automobilu. Transil se vyuívá velmi
èasto v prùmyslové elektronice, napø.
v elektronice v tramvajích a ve vozech
metra jich jsou stovky.
Transily, které budeme pouívat my
k ochranì naich radiostanic, mají tvar
diody, buïto s drátovými vývody nebo
SMD. Jejich charakteristika je prakticky
shodná s charakteristikou Zenerovy diody (ZD), tzn., e do urèitého napìtí je
transil nevodivý a po pøekroèení tohoto
napìtí prudce stoupne pøíèný proud.
Transily se zapojují jednodue paralelnì k napájení radiostanice nebo ke
zdroji, vdy se jim musí pøedøadit pojistka. Dají se koupit pro jmenovité napìtí od asi 5 V do nìkolik set V. Vyrábìjí
se jak jednosmìrné (oznaèené na konci znakem A, napø. 1.5KE15A), èili charakteristikou shodné se ZD (ty budeme
pouívat my a ochrání i proti opaèné
polaritì), tak i obousmìrnì (jako dvì
ZD antisériovì, TRISIL) pro pouití
i v obvodech se støídavý proudem. Katalogové listy transilù (i jiných polovodièových souèástek) lze najít na Internetu
na stránce: www.datasheetcatalog.com

Transil má, na rozdíl od Zenerovy
diody, definovanou impulsní zatíitelnost a po velkém pøekroèení impulsního pøepìového náboje se má zkratovat a tak ochránit pøipojený spotøebiè.
Je také velmi rychlý, reakce je øádu ps.
Zatíitelnost v impulsu se udává v A
nebo W (kW) po dobu 10 µs a 1 ms.
Transily pouijte vdy pøi napájení
radiostanic v autì, kde hrozí obzvlátì
velké pøepìtí. Pøi startování jsme namìøili v zásuvce pro zapalovaè impuls
napìtí 60 V a více, co samozøejmì
ádná stanice nevydrí, i kdy má
vstup pro externí napájení 12 V. Dále
transily vdy pouijte u amatérsky konstruovaných a neznaèkových továrních
nespínaných i spínaných zdrojù bez
ochran. Neváhejte pouít více transilù
paralelnì, je-li na nì v zaøízení místo,
tím se jen zvìtí bezpeènost zaøízení.
Koncové stupnì, procesorové obvody a vnitøní stabilizátory a spínací obvody radiostanic atd. jsou velmi citlivé
na pøepìtí. V ruèních stanicích se dnes
pouívají úèinné a na pøepìtí bohuel
dost citlivé transistory MOS-FET a
SiGE schopné pracovat s velkou úèinností na VKV pásmech, k jejich ochranì nepomùe vypnout stanici. Koncové
stupnì jsou pøipojeny na napájení pøímo, bez vypínaèe. Cena transilu je proti
cenì opravy zaøízení zanedbatelná.
Nìkteøí výrobci montují novì transily
ji do draích pøístrojù pøímo. Napø.
v novém KV transceiveru TS-480 je vestavìn robustní transil (obr. 30) a pøi
kolení autorizovaných prodejcù u firmy KENWOOD nás na výhodu vestavìného transilu u pøenosných zaøízení
také zvlá upozornili.
Napájení pøenosných radiostanic je
vdy øeeno z baterií èi akumulátorù,
zde by tedy pøepìtí nemìlo nastat.
Ovem problém je, e akumulátory
jsou èasto nabíjeny pøes pøísluný konektor pøímo ve stanici. Nabíjeèe, nazývané adaptéry, jsou zdrojem nestabilizovaného usmìrnìného napìtí, které je
znaènì vyí ne provozní napìtí stanice. V okamiku, kdy se zapnutý a odlehèený nabíjeè zasouvá do konektoru
stanice, který má rozpojovací kontakt,
je vyí napìtí krátkodobì pøivedeno na
akumulátor èi na dalí obvody radiostanice. Pokud je akumulátor vloen, stanici teoreticky nic nehrozí - akumulátor
pièku napìtí potlaèí. Pokud akumulá-

Obr. 30. Transil ve pièkovém
transceiveru KENWOOD TS-480

tor vloen není nebo má velký vnitøní
odpor, zoxidované kontakty apod., mùe
se v pøechodovém reimu vyskytnout
u nìkterých typù stanic pøepìtí v napájecích obvodech a mùe nastat porucha.
Proto doporuèuji nabíjet akumulátory mimo stanici nebo vyuívat stojanové nabíjeèe, která se pøipojují pøímo na
kontakty akumulátorù pøes zadní víko
stanice PMR a s vlastními obvody stanice nesouvisí, pokud ovem nejsou
akumulátory pøeruené v nevhodném
místì. Pak se plné napìtí nabíjeèe naprázdno mùe do radiostanice dostat
stejnì, záleí na øeení vývodù a napájecích obvodù stanice.

Dalí pomocné obvody
ve stanicích PMR
Tyto obvody se individuálnì lií podle toho, jaké pøídavné funkce nabízí
daná radiostanice.
Pøíklad - proberme si nastavovací
menu vyspìlé PMR stanice ALINCO
DJ-S446.
V nastavovacím menu této stanice
mùe být nastavena øada parametrù a
funkcí stanice - celkem je v menu
16 poloek. Do nastavovacího menu se
vstupuje podrením tlaèítka F po dobu
minimálnì 3 s. Poloky menu jsou pøepínány podle poøadových èísel smìrem
dolù stisknutím tlaèítka FUNC, smìrem
nahoru stisknutím tlaèítka MONI. Jednotlivé parametry vybrané poloky se
nastavují stiskem tlaèítek UP (ipka nahoru) a DOWN (ipka dolù).
Èíslo menu:
01 - CHG-Of - zapíná a vypíná nabíjení
z externího zdroje.
02 - SqL-07 - nastavuje úroveò umové brány 01-20. 01 - otevøeno, 20 - nejnií citlivost.
03 - bEP - on/oF - vypíná a zapíná potvrzovací tón tlaèítek.
04 -1750 - pøepíná tón výzvy (stisk MONI+PTT) - 1750 Hz, 1000, 1450, 2100 Hz
a Alt - zvonìní. Pozor, pøi aktivaci výzvy
se vypne subtón!
05 - To-oFF - TOT - timeout timer - nastavitelné omezení èasu vysílání na oFF
(vypnuto, neomezeno) a 30 a 450 s
po 30 s.
06 - AP-oFF - automatické vypnutí v neèinnosti po 30 a 120 min nebo vypnuto - off.
07 - bS-on - úsporný provoz pøijímaèe.
Pøi zapnutí této funkce (on) pøijímaè
cyklicky sleduje (se støídou asi 0,2 s
zapnuto/0,8 s vypnuto) vf aktivitu na
kanále a pokud není pøítomen signál,
zmení se výraznì spotøeba pøijímaèe
stanice.
08 - bEL-of - Pokud zapneme tuto
funkci (on), objeví se symbol zvonku a
pøíchozí signál je akusticky indikován.
Funkce respektuje obvyklý následný
provoz a zapne se jen po delí pøestávce mezi relacemi. Navíc blikání zvonku
na LCD slouí jako pamì volání v nepøítomnosti obsluhy. Funkce respektuje
pøípadné nastavení TSQ a nereaguje
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na signály, u kterých neodpovídá kmitoèet subtónu.
09 - Stb-on - ROGER BEEP - akustická indikace konce relace. Po putìní
PTT se ozve v modulaci krátký tón, informující protistanici o konci relace.
10 - BcL-of - funkce, která pøi zapnutí
znemoní vysílání na ji obsazeném
kmitoètu, popø. se stejným kmitoètem
TSQ, je-li pouit.
11 - StYP-t - pøepíná typy skenování
time/busy. Pøi nastavení t pøijímaè pøi
nalezení aktivity poèká asi 5 s a pak
pokraèuje ve skenování. Pøi nastavení
b pøijímaè pøi nalezení aktivity poèká
po celou dobu relace a pak pokraèuje
ve skenování.
12 - m** - Pomocí tohoto menu lze
v reimu M oznaèit pamì, která bude
pøi skenování pøeskakována. Nejprve je
nutno vstoupit do M reimu, pak teprve
vstoupit do nastavovacího menu.
13 - Nastavení typu akumulátoru. BAT-1
je pro akumulátory 3,6 V typu EBP-52N,
EBP-54N a pouzdro EDH-31 pro 3 samostatné èlánky AA, BAT-2 (výchozí)
je nastavení pouze pro akumulátor 6
V typu EBP-53N. Pøi tomto nastavení
bude indikátor pøi pouití tøí èlánkù indikovat pøedèasnì vybité zdroje! Touto
funkcí se toti pøepíná úroveò indikátoru vybití baterií.
14 - SCr.oF - tato funkce aktivuje alarm
proti zlodìjùm (security). Do mikrofonního konektoru lze zapojit smyèku z vodièe mezi vývody zem a støední vývod,
její rozpojení aktivuje alarm buï ihned
(on) nebo se zpodìním (dl). Pøi zapnuté funkci se zobrazí na LCD znak
*. Stanice pøi aktivaci alarmu pøijímá
na kmitoètu uloeném v pamìti SC.
15 - MrS-oF - zapnutí a vypnutí nf signálu o vysokém kmitoètu, který vychází
z reproduktoru a mùe odhánìt nìkteré komáry. V pøípadì zapnutí tohoto reimu se vypne úsporný provoz.
16 - EPo-of - ovládání externího zaøízení. Pokud zapneme tuto uiteènou
funkci, na støedním vývodu mikrofonního konektoru (na kterém je normálnì
vdy napìtí asi 3 V pro napájení souprav VOX) se objeví napìtí 3 V jen tehdy, kdy je pøijímán signál (tj. kdy souhlasí kmitoèet pøijímaného signálu a
pøípadnì kód TSQ a kdy je signál silnìjí ne nastavená úroveò umové
brány, tj. kdy je otevøena nf cesta pøijímaèe). Maximální zatiitelnost je 5 mA.
Jak je vidìt, stanice mohou mít i neobvyklé a uiteèné dalí funkce. Vrcholem v monostech funkcí je mimo zmínìné stanice ALINCO DJ-S446 asi
stanice INTEK DX-446, která má programovatelné parametry a funkce srovnatelné s nejvyspìlejími profesionálními i amatérskými stanicemi.
Naopak nìkteré stanice jsou funkènì velmi jednoduché a mimo pøíjmu a
vysílání toho mnoho nenabízejí. Záleí
na tom, co uivatel od stanice oèekává.
Jednoduchá stanice rozhodnì nemusí být patná, nìkteøí uivatelé vyadují právì minimum funkcí, obzvlátì
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tehdy, má-li stanici obsluhovat nìkterý
zamìstnanec specializovaný na jiné
(nebo ádné) práce. Pak je ale uiteèné, má-li stanice monost nastavit parametry v tzv. dealerském menu (napø.
pomocí poèítaèe PC) a pøizpùsobit se
tak dokonale poadavkùm uivatele.
Taková je napø. stanice INTEK MT-446.
Vìtina masovì prodávaných stanic
nií tøídy ovem zapadá do prùmìru a
funkcemi se pøíli nelií.
Jako pøíklad uvedu návod k obsluze
radiostanice DNT SPACE, která za
cenu nìkolika stokorun pøedstavuje to
nejjednoduí na trhu, pøesto má napø.
systém VOX.

Provoz stanice DNT SPACE
Zapnìte stanici stisknutím tlaèítka i
(POWER) po dobu 0,5 s. Nejprve se krátce zobrazí vechny symboly na LCD,
ozve se zvukové znamení, dále se na
displeji zobrazí èíslo kanálu (indikuje ho
symbol radiostanice), indikátor stavu
zdrojù a nastavené hlasitosti atd.
Stisknutím tého tlaèítka i se stanice také vypne.
Vysílání - stisknìte tlaèítko PTT (vlevo
po stranì). Rozsvítí se indikace vysílání
(èervená LED). Mluvte normálním hlasem ze vzdálenosti asi 5 cm do mikrofonu radiostanice (dírka pod LCD).
Pøed vysíláním zkontrolujte stisknutím
tlaèítka M (vyuitím funkce monitoring),
zda nìkdo nemluví na vybraném kanálu. Nevysílejte, pokud na kanále nìkdo
mluví. Nezapomeòte po skonèení relace pustit tlaèítko PTT! Tato radiostanice pracuje v simplexním reimu - mùe
buïto pøijímat nebo vysílat, nikoliv obojí
souèasnì! Nelze si proto skákat do øeèi!
Vechny stanice ve skupinì musí být
nastaveny na shodný kanál!
Stisknutím tlaèítka C lze zapnout
akustickou výzvu (vyzvánìní) pro upozornìní protistanice.
Vysílání se systémem VOX - automatické spínání vysílaèe hlasem. Stanice
DNT SPACE 100 má volitelnou funkci øízení spínání vysílaèe pøíchozím zvukem.
Lze ji vyuít jak s hovorovou soupravou, tak i se samotnou stanicí. Citlivost
spínání je nastavitelná. V tomto reimu
lze stanici vyuít i pro hlídání dìtí atd.
Zapnutí VOX. Stisknìte tlaèítko MENU
(symbol knihy) tolikrát (4x), a se objeví
blikající nápis VOX na LCD. Potom tlaèítky UP nebo DOWN nastavte citlivost
spínání vysílání hlasem, indikuje ji segmentový indikátor, pøípadnì VOX zcela
vypnìte tlaèítkem DOWN (údaj bez
segmentù). Ve potvrzuje zvukový tón.
Potvrïte stiskem PTT nebo 2x MENU,
popø. poèkejte asi 5 s.
Pøíjem. Hlasitost pøíjmu lze nastavit tlaèítky UP nebo DOWN (indikace na segmentovém indikátoru). Pøíchozí signál je
indikován symbolem na LCD (BUSY).
Výbìr kanálu. Kanál se nastaví tlaèítkem MENU, zobrazí se blikající èíslo kanálu. Vyberte poadovaný kanál 1 a 8
tlaèítky UP nebo DOWN a potvrïte stisknutím tlaèítka ENTER. Pokud vloený
údaj nepotvrdíte, uloí se sám asi za 10 s.

Automatické vyhledávání aktivity na
kanálech - skenování. Tato funkce
umoòuje hledat aktivitu na vech osmi
kanálech pásma PMR. Stisknìte tlaèítko MENU tolikrát (2x), a zaène na LCD
blikat nápis SCAN. Stisknìte tlaèítka
UP nebo DOWN, tím nastartujete skenování. Po vyhledání obsazeného kanálu se skenováni zastaví na 5 s, na
tomto kanále lze ihned vysílat, skenování se tím vypne. Pokud nestisknete
PTT nebo ENTER, skenování za 5 s
pokraèuje. Pokud stisknìte po vybrání
kanálu tlaèítko C (CALL), pak lze vyslat
akustickou výzvu, i tím se vypne skenování. Skenování lze vypnout stiskem
tlaèítka MENU. Stanice se vrátí na poslednì pouívaný kanál.
Akustická výzva - CALL. Akustickou
výzvu (vyzvánìní) lze vyslat stisknutím
tlaèítka C, je slyet tón i v protistanici.
Funkce DW (DUAL WATCH) - hlídání
dvou kanálù. Nastavte jeden sledovaný kanál. Stisknìte tlaèítku MENU (kniha) tøikrát, a se objeví na LCD znaèka
DW. Tlaèítky UP nebo DOWN vyberte
druhý poadovaný kanál. Stisknutím
tlaèítka ENTER, PTT nebo C ukonèíte
reim DW. Pokud je reim DW zapnutý, pak stanice automaticky skenuje
oba kanály a v pøípadì pøíchozího signálu na jednom z kanálù se pøepne na
pøíjem na tomto kanále. Vysíláním se
funkce DW vypne, pøípadnì také stisknutím ENTER a C.
Uzamknutí a odemknutí tlaèítek stanice. Stisknìte a drte tlaèítko ENTER,
dokud se objeví symbol klíèe. V èinnosti zùstávají tlaèítka PTT, C, M a
ENTER. Pokud stisknete krátce tlaèítko
ENTER, pak se na 4 s rozsvítí LCD.
umová brána zamezuje pøíjmu umu,
ruení a i slabých signálù. Pøi pøíjmu
velmi slabých signálù je moné ji vyøadit stisknutím tlaèítka M - monitor.
Funkce èítaèe sekund. Tato pøídavná
funkce umoòuje odpoèítávat èas po
1 s do 99 s. Stisknìte tlaèítko MENU
pìtkrát, a se objeví reim èítaèe (00).
ipkou UP se poèítání sekund spoutí,
ipkou DOWN se zastavuje a tlaèítkem
ENTER se nuluje (na 00). Funkce se
zruí tlaèítkem MENU. Pøi pøíjmu se
funkce odpoèítávání nemìní.
Externí hovorová souprava (volitelné
zvlátní pøísluenství) se pøipojí do konektoru na stranì stanice.

Konstrukce stanic PMR
Pøi tomto pohledu na stanice PMR
je opìt tøeba rozliovat tøídy stanic. Nejjednoduí stanice jsou si konstrukènì
podobné jako vejce vejci. Nezøídka se
zcela stejná nebo jen nepatrnì kosmeticky upravená stanice prodává pod
rùznými názvy a za dosti se liící cenu.
Stanice této nií tøídy jsou vdy
tvoøeny dvìma plastovými výlisky, které
jsou seroubované vruty do plastu.
V zadním krytu je prostor pro baterie
krytý samostatným víèkem. Uvnitø je
deska s plonými spoji, dnes zpravidla
ètyøvrstvová, na které jsou umístìny
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souèástky. U nìkterých ne pøíli populárních stanic jsou desky s plonými spoji
dvì, vzájemnì propojené. Servis tìchto
stanic vyaduje pøípravky, dostupné jen
ve výrobním závodì a tudí jejich servis
jinde se ani nepøedpokládá. Není se toti
moné dostat za chodu stanice k nìkterým seøizovacím prvkùm a mìøicím bodùm. Navíc k tìmto stanicím ani neexistuje ádná dostupná dokumentace.
Ve vìtinì stanic je deska s plonými spoji jen jedna a jsou na ní umístìny
nejen souèástky, ale i displej a kontakty
pro akumulátory a anténu. Vf díl vysílaèe a nìkdy i pøijímaèe je zpravidla
umístìn ve stínicím krytu. Takové spolehlivé øeení je pouito u stanic INTEK
MT-2020 a MT-4040 (obr. 31).
Tyto dvì stanice se provedením pøíli nelií, za zmínku stojí kvalitní rázuvzdorný plast pouitý na výrobu pouzdra. Vechny souèástky vèetnì LCD jsou
umístìny na jedné desce s plonými spoji, roubovicová ocelová anténa je pøipájena - to se jeví po zkuenostech s pøedcházející verzí asi jako optimální a pøitom
nejjednoduí. Anténa výkonnìjí verze MT-4040 je delí a úèinnìjí. Koncový stupeò této verze je osazen výkonným tranzistorem NE5510279A a je
schopen dodat výkon a 2 W pøi napájení 4,8 V. A to nejen na 446 MHz, ale i na
1,8 GHz! Buzen je tranzistorem BFQ67W.
Ve verzi MT-2020 s výkonem 0,5 W je
pouit moderní tranzistor HBT SiGe
DRF1601 v pouzdru SMD SOT-223.
Dále lze stanici modifikovat i na
pásmo LPD. Tyto úpravy nejsou sice
u nás bìným uivatelùm stanic PMR
povoleny, ale radioamatéøi mohou své
vysílací zaøízení získat úpravou zaøízení

jiného. Zde se jim tedy otevírá monost
levnì si opatøit stanici s výkonem 2 W
pro direktní spojení v pásmu 433,075
a 434,775 MHz se standardním kanálovým krokem 25 kHz. Modifikaèní propojky u stanice MT-4040 jsou na obr.
31 oznaèeny kroukem. Levou propojkou JUMP 2 se nastavuje výkon vysílaèe. Pøi zkratované JUMP 2 lze volit výkon Hi/Low, pøi otevøené JUMP 2 je trvale
nastaven výkon Low. Pravou propojkou
JUMP 1 se nastavují kmitoètová pásma. Pøi zkratované JUMP 1 lze volit
pásma PMR/LPD, pøi otevøené JUMP 1
je trvale nastaveno pásmo PMR.
Podobný kvalitní plast jako u stanic
MT-2020 a MT-4040 je pouit i u stanic
Motorola T5412 (obr. 4). Tyto stanice jsou
také robustní, napájené tøemi èlánky AA,
take je pøedpoklad dlouhé doby provozu. Mají sice jen základní funkce, ale to
nìkomu nemusí vadit. Cena je na znaèkový výrobek velmi zajímavá. koda, e
tyto stanice pro pøipojení externích hovorových souprav pouívají nestandardní
konektory a pøísluenství není cenovì
tak výhodné, jako u stanic INTEK.
Zajímavì je øeena stanice ALINCO
DJ S-446. U této stanice se promyleným uspoøádáním podaøilo dosáhnout
velice malých rozmìrù, pøestoe je napájena tøemi akumulátory velikosti AA. Pod
akumulátory je dokonce jetì umístìn
rozmìrný plech, který umoòuje kapacitní vazbou s rukou obsluhy vytvoøit
dokonalejí protiváhu k anténì. Anténa je
sklopná, zavìená na precizním zlaceném otoèném kloubu s odprueným støedovým kontaktem (obr. 32). Jako potenciometr s tlaèítkovým spínaèem je pouit
kvalitní výrobek japonské firmy ALPS.
Nejmení moderní stanice pouívají
napájení akumulátory LI-ION. Spolu s vf
koncovými tranzistory SiGe, které
umoòují ji pøi napájení jedním èlánkem dosáhnout výkon a 0,8 W, jsou
pouity ve stanici ELIX SL-01P.
Stanice má opìt dvoudílné pouzdro,
akumulátor Li-ION o kapacitì 720 mAh
je pøístupný po otevøení pouzdra a jeho
výmìna je snadná, i kdy se pøedpokládá a po velmi dlouhé dobì provozu.
Akumulátor je pøipojen pérovými kontakty. Aèkoliv je tato stanice opravdu miniaturní, je vybavena i vibraèním vyzvánìním s miniaturním motorkem s excentrickým závaím na høídeli (obr. 33).
Tato miniaturní stanice úspìnì soutìí délkou navázaných spojení s mnohem vìtími výrobky.

Obr. 32.
Zadní èást stanice
ALINCO DJ-S446

Naopak na druhém konci rozmìrového ebøíèku radiostanic je umístìna
stanice INTEK PB-1000. Je to stolní
stanice vìtích rozmìrù. Na jejím panelu je vyvedeno nìkolik dalích tlaèítek, take napø. VOX lze zapnout ihned
stisknutím jednoho z nich, dále jsou pøímo pøístupné pamìti pro kombinace
kmitoètu a kódu CTCSS. Stanice je urèena pro bateriové i síové napájení.
Stanice není ani uvnitø nikterak miniaturní, reproduktor pracuje ve vìtím
prostoru a reprodukce je i hlasitìjí.
Stanice je vhodná i jako bezdrátový interkom a mnoho radioamatérù si ji pøestavuje pro direktní kanály na 70 cm.
Stanici lze snadno vnitøními jumpery
modifikovat na dalí kanály (v pásmu
70 cm jich je dokonce 100) s rastrem
25 kHz od 433,075 MHz. Vzhledem
k vìtímu vnitønímu prostoru lze také
snadno vestavìt konektor BNC, TNC
nebo SMA pro vnìjí anténu. Elektronika stanice je konstruována pøehlednì
na vìtí desce s plonými spoji.
Obr. 33.
Vnitøní
provedení
stanice ELIX
SL-01P

Obr. 31. Vnitøní provedení stanice
INTEK MT-4040
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Obr. 34. Napájecí obvody stanice
PB-1000
Za zmínku stojí ruèní pøepínání reimu pøi pouití suchých baterií nebo
akumulátorù, pøípadnì pøi napájení jen
ze sítì. Schéma napájecích obvodù
stanice je na obr. 34.
Samostatnou kapitolu tvoøí svým
provedením profesionální stanice PMR
INTEK MT-446 a DX-446.
Zaènìme popisem konstrukce funkcemi jednoduího a robustnìjího
typu MT-446 (obr. 35).
Pouzdro s akumulátory 7,2 V/1,3 Ah
tvoøí samostatnou jednotku, která se
zasouvá do saní na zadní stranì stanice. Vlastní nosná kostra je tvoøena
pøesným odlitkem z hliníkové slitiny, ve
kterém jsou vytvoøeny komùrky stínící
jednotlivé obvody stanice. Na tuto robustní a pevnou základnu je mnoha
rouby pøiroubována a vysokofrekvenènì øádnì uzemnìna deska s plonými spoji, která nese i pøepínaè kanálù, potenciometr hlasitosti a konektory
pro externí hovorovou soupravu. Pérovým kontaktem je pøipojena i anténa,
pevnì spojená s krytem tak, jak to vymezují pøedpisy pro PMR stanice. Celou
kovovou základnu s deskou s plonými
spoji lze snadno z pouzdra vyjmout (po

povolení dvou roubù) a provádìt pøípadný servis. Tato stanice je provedením shodná s nejkvalitnìjími profesionálními stanicemi.
Dealerské programování stanice
MT-446 pomocí programátoru umoòuje dodavateli nastavit potøebné funkce
stanice pøímo pøed dodáním zákazníkovi a ten nesmí mít monost pak nastavení ovlivnit - je to v souladu s pøedpisy.
Programátor je jednoduchý pøevodník úrovní ze sériového portu (RS-232)
na úrovnì TTL. Lze ho realizovat i amatérsky. Pøíklad zapojení takového pøevodníku je na obr. 36. jako tranzistory
lze pouít libovolné typy, zapojení pochází z www.hamradio.ru a je urèeno
pro stanice ALINCO, které mají vstup
i výstup dat na jednom kontaktu konektoru. Na internetu lze nalézt øadu podobných zapojení, napø. s MAX232 apod.
Stanice MT-446 dovede pracovat
v pásmu 420 a 470 MHz, krok ladìní je 6,25 (5,0) kHz. Programuje se
výkon (na PMR musí být 0,5 W), íøka
pásma pro kanálový odstup 25 nebo
12,5 kHz, nastavení umové brány 0 a
9, kmitoèty vysílání a pøíjmu nezávisle
na vech dvanácti kanálech, kmitoèty
CTCSS selektivní volby nezávisle pro
pøíjem a vysílání, kódy DCS selektivní
volby opìt nezávisle pro pøíjem a vysílá-

Obr. 36. Jednoduchý interface
pro programování stanic

Obr. 35.
Robustní
konstrukce
pièkové PMR
stanice INTEK
MT-446
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ní, dále lze omezit èas vysílání a definovat pauzu po pøekroèení tohoto èasu pro
umonìní vstupu dalí stanice, zakázat
vysílání na obsazeném kanále, povolit
skenování vech nebo nìkterých kanálù,
nastavit chování pøi skenování, zvolit
funkci uivatelského programovatelného
tlaèítka pod PTT, povolit nebo zakázat
vysílání na jednotlivých kanálech, definovat funkce kontrolního tónu a LED diody
atd. Stanice toho umí pøes minimum
ovládacích prvkù opravdu hodnì.
Sloitìjí stanice INTEK DX-446 je
svým provedením ponìkud ploí, co
je dáno pøedevím meními zdroji - jejich kapacita je 1 100 mAh. Tìlo stanice tvoøí dutinu, do které se akumulátorový blok zespodu zasouvá.
Tato stanice umoòuje svými funkcemi i tvorbu sloitìjích sítí a skupin
uivatelù. Je vybavena pøehledným displejem LCD s modrým podsvícením.
Stanice má nìkteré dalí uiteèné
funkce, jako VOX, S-metr, DTMF pokroèilou selektivní volbu, monost ovládání mnoha funkcí i z panelu, odskoky
atd. Stanici lze klonovat - pøepsat obsah z jedné do druhé i bezdrátovì, samozøejmì i poèítaèem. Zajímavá je
monost vechny funkce naprogramovat i z panelu - ovem tato funkce musí
být dealerem nejprve povolena.
Pokud se vstoupí do tohoto reimu,
lze programovat kódy selektivní volby,
indikaèní tóny, pøiøazení funkcí uivatelskému tlaèítku, nastavit vysílací a pøijímací kmitoèty padesáti kanálù, nastavit
selektivní volby CTCSS a DCS nezávisle pro pøíjem a vysílání, lze také
omezit èas vysílání a definovat pauzu
po pøekroèení tohoto èasu pro umonìní vstupu dalí stanice, zakázat vysílání
na obsazeném kanále, povolit skenování vech nebo nìkterých kanálù, nastavit chování pøi skenování, íøku pásma
pro kanálový odstup 25 nebo 12,5 kHz,
povolit nebo zakázat vysílání na jednotlivých kanálech, definovat funkce kontrolního tónu a LED diody, lze kombinovat
ovládání nf cesty pomocí DTMF a CTCSS
èi DCS, nastavit výkon do 4 W atd.
Mezi pøísluenství stanice patøí samozøejmì i rùzné zdroje, akumulátory,
nabíjeèe, transportní pouzdra apod.
Pøedpokládám, e funkce tìchto doplòkù je ètenáøùm jasná.
Akumulátory je vhodné pouívat
kvalitní, ale to platí pro vechny pøístroje
napájené z baterií. Nabíjeèe dodávané
ke stanicím PMR jsou èasto velmi jednoduché, obvykle jen mìkké zdroje napìtí a sériový sráecí odpor.
Vývody nabíjeèù se zasunují buï
pøímo do konektoru stanice, popø. existují nabíjecí stojánky jako doplnìk.
Ke kvalitnìjím stanicím lze dokoupit i rychlonabíjeèe, které vyuívají procesor nebo nìkterý z integrovaných obvodù urèených pro toto pouití. Výrobce
ale pøi pouití tìchto nabíjeèù specifikuje pouití originálních akumulátorù, které
rychlonabíjení urèitì snesou, a patøiènì
to také oetøí mechanickou konstrukcí
kontaktù akumulátorù a rychlonabíjeèe.
Pøíkladem je INTEK MT-4000.
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Obr. 37. Pøísluenství pro stanici ALINCO DJ-S446
U velmi kvalitních stanic, jako jsou
MT-446 a DX-446, je stojanový rychlonabíjeè v cenì soupravy samozøejmostí a vzniká tak ekonomicky velice
výhodný komplet - v cenì celé soupravy je i kvalitní estièlánkový akumulátor
schopný rychlonabíjení.
Ke stanici ALINCO DJ-S446 existuje jak pouzdro na akumulátory (3x AA),
tak i originální akumulátory s rùznou
kapacitou a napìtím 4,8 nebo 6 V a samozøejmì pøísluné nabíjeèe - nabíjecí
redukèní stojánky i procesorové rychlonabíjeèe. Opìt i zde je pouití rychlonabíjeèe oetøeno tvarovou odliností
pouzdra na suché baterie a rychlonabíjitelných akumulátorù.
Firma ALINCO prostøednictvím
svého výhradního zastoupení v ÈR (viz
www.alinco.com a www.elix.cz) dodává
na ná trh obrovský sortiment kvalitního pøísluenství, zdaleka nejvìtí ze
vech svìtových znaèek.
Ukázka sortimentu pøísluenství pro
stanici DJ-S446 je na obr. 37.
Za zmínku jetì stojí pouití akumulátorù Li-ION u populární PMR stanice ELIX
SL-01P. Souèástí elektroniky této stanice
je i nabíjecí obvod tohoto akumulátoru.
Velké pozornosti zájemcù o PMR se
tìí externí hovorové soupravy. Existuje celá øada typù, od nejjednoduích
(v cenì nìkolika desetikorun), které jsou
pøikládány k neznaèkovým stanicím nìkdy i zdarma, a po velice kvalitní soupravy. Pro tyto soupravy se vilo oznaèení pøevzaté ze sad hands-free pro
mobilní telefony.
Souprava BOND je malé sluchátko do ucha a klopový nebo òùrový mikrofon. Tyto soupravy se hodí pro veobecné pouití do nenároèného prostøedí.
Ponìkud vadí hluk okolí, mikrofon je více
vzdálen od úst uivatele.
Souprava typu MADONNA je sluchátko do ucha s drákem mikrofonu
pøed ústa. U této soupravy je mikrofon
mnohem blí ústùm uivatele, nevadí
tedy tolik hluk okolí a lze snadno vyuít
i funkce automatického spínání vysílání
radiostanice hlasem (VOX).
V soupravì pro skryté noení je sluchátko, resp. akustický mìniè, umístìn
nenápadnì v odìvu uivatele a zvuk

z nìj se pøivádí prùhledným zvukovodem (plastovou spirálovou trubicí) do
ucha. Mikrofon je umístìn v odìvu poblí úst uivatele.
Pøilbové soupravy jsou urèeny pro
vestavbu do pøilby motoristy, letce na
padáku èi rogalu apod. Jsou rozdìleny
do dvou skupin.
První z nich, urèená do integrálních
uzavøených pøileb, má mikrofon ve tvaru plochého mìnièe, který se umístí na
tlumicí výplò pøilby pøed ústa.
Souprava ze druhé skupiny je urèena do pøileb typu JET (CROSS, s otevøenou spodní èástí) a mikrofon je nesen
stavitelným drákem uchyceným v pøilbì. Sluchátka jsou u tìchto souprav
vdy dvì, opìt velmi plochá, umísují
se tam, kde budou ui uivatele. K uchycení se vyuívají suché zipy a soupravu lze tak pøi údrbì snadno vyjmout.
Tyto soupravy jsou doplnìny spínaèem vysílání (PTT), který se umístí na
øidítka èi jinam tak, aby ho bylo moné
snadno ovládat. Málokdy (nebo spí nikdy) lze vyuít funkce VOX za jízdy nebo
letu vzhledem k okolnímu hluku. VOX reaguje i hvizdy a na rázové vlny vzduchu.
Dùleitá je vodotìsnost spínaèe.
Kvalitní pøísluenství dodávají znaèkoví výrobci, pøedevím INTEK nabízí celou øadu doplòkù pro stanice PMR (obr.
38) a u nás je lze bìnì zakoupit ve specializované prodejnì radiostanic a pøísluenství (www.elix.cz ).
Je moná i domácí výroba èi úprava
pøísluenství, ovem je otázkou, zda se

taková èinnost vyplatí a bude-li souprava spolehlivá - pøedevím konektory.
Co výrobce, to jiné zapojení, málokteré sady jsou zámìnné. Napø. PMR
stanice MOTOROLA, z nich nejpopulárnìjí je zøejmì typ MT5412, pouívají
pro pøísluenství nestandardní konektory a originální pøísluenství a hotové originální hovorové soupravy nejsou cenovì zajímavé - asi taktika výrobce.
U hovorových souprav vznikají závady pøedevím utrením tenkých vodièù.
Oprava bývá obtíná nebo u zalepených èi
zavaøených výrobkù nerealizovatelná.
Ale najdou se i velice kvalitní soupravy - napø. ALINCO dodává k celé øadì
svých ruèních radiostanic hovorové
soupravy, které mají elektroniku spínání
vestavìnou pøímo v ovládací miniaturní
skøíòce. Potenciometrem lze pohodlnì
nastavit citlivost spínání, pøepínat ovládání hlasem, spínání ruèní èi kombinaci
obojího. Schéma zapojení této soupravy je na obr. 39 (na str. 26) a mùe být
podnìtem pro amatérskou stavbu.
ALINCO dodává 3 druhy souprav.
EME-15 je typu BOND, EME-12 a
EME-13 jsou typu MADONNA. Pøitom
EME-12 (obr. 40) má sluchátko velké,
které se pøikládá na boltec, a EME-13
má nezámìnné osobní sluchátko do
zvukovodu ucha a je tedy urèené i pro
hluèná prostøedí. Velkým pøínosem jsou
tyto kvalitní sady pro montání pracovníky, kteøí potøebují mít pøi práci volné
ruce - vyuijí funkce VOX.
Zajímavým doplòkem radiostanice
je externí piezolelektrické èidlo, které
lze vyuít pøi hlídání objektù, tøeba automobilù. Èidlo (obvykle dvojité) se pøipojí
do mikrofonního vstupu stanice, u které
se aktivuje funkce VOX - spínání hlasem, zde spí spínání nf signálem. Piezoelektrické èidlo se nalepí na hlídané
místo, tøeba poblí zámku automobilu.
Pokud má stanice nastavitelné podrení vysílání pøi odeznìní nf signálu, nastaví se maximální doba. Na vysílací
stanici se nastaví pøísluný kanál a kód
selektivní volby, nejèastìji CTCSS. Na
pøijímací stanici se nastaví stejný kanál
a kód, dále je nutné, aby pøijímací stanice mìla funkci vyzvánìní - aby se po
pøíchodu správného signálu aktivoval
Obr. 40.
Souprava
VOX
EME-12
firmy
ALINCO

Obr. 38. Pøíklad pøísluenství pro stanice
INTEK - motocyklová hovorová souprava do pøilby typu JET s drákem mikrofonu a s vodotìsným spínaèem PTT
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Obr. 39.
Schéma
soupravy VOX
japonské firmy
ALINCO
alarm. Pøi mechanických otøesech èidla se aktivuje vysílání, pøijímací stanice
na nìj reaguje. Nìkteré stanice, tøeba
DRAGON LPD-101, mají pøímo funkci
hlídání s piezoèidly podporovanou dalími funkcemi stanice a ta pøi aktivaci
èidla nevysílá jen nosnou vlnu (podloenou elesty z èidla) ale pøímo akustický signál - vyzvánìní. Dokonce na
displeji poèítá aktivace poplachu a má
jetì dalí funkce, umoòující dorozumìt se s naruitelem.
Pokud nevadí vìtí citlivost na okolní hluky o nízkém kmitoètu, lze èidlo
nahradit i kondenzátorovým mikrofonem, vestavìným tøeba do palubní desky automobilu. Stanici PMR lze skrytì
umístit pod palubní desku a vyøeit trvalé napájení èi dobíjení akumulátorù stanice z autobaterie (zálohované napájení). Umístíme-li stanici PMR vhodnì
tak, aby nebylo pøíli ovlivòováno vyzaøování její antény, získáme levný autoalarm (pager) s relativnì velkým dosahem. Tento systém jsem vyzkouel a
praktický dosah (pøi pouití pøijímaèe
s externí anténou na støee) byl v dobrém terénu kolem 3 km, i kdy stanice
PMR s krátkou anténou byla umístìna
pod palubní deskou s kovovou kostrou.

Antény stanic PMR
Jak víme, stanice PMR smìjí být vybaveny jen integrovanou nevyjímatelnou a neodpojitelnou anténou. Pouívání externích antén by zcela znemonilo
pùvodní poslání pásma PMR - komunikovat na krátké vzdálenosti. Pokud by
vichni èasem zaèali pouívat externí
antény, dolo by zcela k zahlcení pásma a nepomohly by ádné selektivní
volby atd. Kanálù na PMR je jen 8. Pro
toho, kdo chce komunikovat z domova
na vzdálenosti výraznì vìtí, ne pásmo PMR umoòuje, doporuèuji zkusit
pásmo CB - 27 MHz. Na nìm je povolen výkon 4 W, kanálù na CB máme 80
a v prodeji jsou kvalitní základnové a
vozidlové stanice s velkou citlivostí. Taková CB stanice vybavená externí anténou na støee pak samozøejmì udìlá
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mnohem vìtí slubu tomu, kdo se
chce spolehlivì dovolat na desítky kilometrù. Ovem i pásmo CB má nevýhody. Pøedevím je to pøi urèitých
atmosférických podmínkách ruení
vzdálenými stanicemi. Jejich signály
pøicházejí ze vzdáleností stovek i tisícù
km a ruí místní spojení. O to je ale nìkdy CB provoz zajímavìjí - nejsou výjimkou ani zaoceánská spojení. Dalí
nevýhodou CB pásma je potøeba delích antén - délka vlny je 11 m a úèinná
anténa bude delí, ne u stanic PMR
s délkou vlny 70 cm.
Ale mnoho z nás provozuje spojení
jak na CB pásmu, tak na PMR a jistì
výhody a nevýhody obou pásem znají.
Zpìt k anténám pro PMR.
Ty jsou zpravidla tvoøeny vinutou
cívkou - roubovicí z ocelového drátu
(struny), která je umístìna v plastovém
krytu. Konec roubovice je pøipojen na
výstupní bod vf koncového stupnì stanice. Je zajímavé, e vichni výrobci
znaèkových stanic dodrují impedanci
v tomto bodì 50 Ω. Alespoò to uvádìjí
v dokumentaci - poblí vývodu pro anténu jsou dva body nebo konektor, na
kterých se mìøí parametry stanice pøi
nastavování a servisu. Je to samozøejmì i logické - vechny radiotestery poèítají s impedancí 50 Ω a pøizpùsobení
jiné impedance by bylo problematické a tìko reprodukovatelné.
Take i antény by v patì mìly mít
impedanci blízkou 50 Ω. Praxe ukazuje, e nìkteré antény se výrobcùm stanic povedlo navrhnout dobøe, jsou úèinné i pøi pøekvapivì malých rozmìrech.
Pøíkladem je malá stanice ELIX SL01P,
která má anténu provedenou jako plochou roubovici a její úèinnost je výborná. Rozbor èinnosti antény stanice INTEK od naeho pøedního odborníka na
antény, Jindry Macouna, OK1VR, je
v dalí èásti tohoto èísla a jak Jindru ji
dlouho znám, vìnoval se i anténám
PMR dùkladnì.
Nìkteré antény stanic PMR jsou
provedeny ponìkud jinak, ne antény,
které celé tvoøí roubovice (obr. 41).
Jsou podobné pendrekùm - anténám s konektorem BNC nebo TNC,

Obr. 41. roubovicová anténa stanice
ELIX SL-01P
ovem tentokrát v souladu s pøedpisem
bez konektoru, jen s objímkou uchycenou k pouzdru stanice.
V patì tìchto antén je cívka a ta pak
pokraèuje záøièem tvoøeným pruným
ocelovým lankem v plastovém krytu.
Takové antény jsou zøejmì ménì zranitelné a pøi vìtí délce úèinné. Pouívají je napø. stanice PMR vyí tøídy
INTEK MT-446, DX-446, MT-4000,
MT-4040 a dalí. Takové antény pøímo
lákají k vestavbì konektoru a pouití nìjaké externí úèinnìjí antény.
Napø. firma KATHREIN dodává profesionální pendrekovou anténu s konektorem BNC pro pásmo 440 a 450 MHz
(obr. 42). Tato anténa byla vyzkouena
i na stanici PMR a dosah takto upravené stanice je výraznì vìtí ne s pùvodní anténou.
Jako alternativní externí antény by
bylo moné bez problémù pouít antény urèené pro amatérské pásmo 70 cm,
které u nás vyuívá kmitoèty 430 a
440 MHz. Toto amatérské pásmo konèí
v zámoøí a na 448 MHz. Výrobci antén
pro radioamatéry èasto vyrábìjí antény
schopné pracovat v celém rozsahu
430 a 448 MHz. Je samozøejmé, e
záleí na typu antény - èím je anténa
ziskovìjí v pásmu a má více prvkù èi
sekcí, tím je její skuteèné pracovní pásmo uí. Optimem pro pásmo PMR se
jeví dvou a ètyøprvkové kolineární verti-
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Obr. 42. Flexibilní anténa KATHREIN
tvoøená lankem
kální antény. Antény pouze pro pásmo
70 cm se v nabídkách výrobcù antén
vyskytují zøídka a jejich cena vzhledem
k malé sériovosti výroby není zajímavá.
Vìtinou se proto antény dodávají jako
dvoupásmové - pro pásmo 2 m (145 MHz)
a 70 cm. Svìtovì nejznámìjí výrobce
kvalitních antén pro tyto úèely je zøejmì
japonská firma DIAMOND (www.diam
ond-ant.jp). Tato firma má na naem
trhu zastoupení (www.elix.cz) a antény
DIAMOND lze u nás paradoxnì koupit
za podstatnì nií ceny, ne v zemi
pùvodu - Japonsku. Doporuèené ceny
v JPY bývají uvedeny na obalu antény.
Byly zkoueny a mìøeny známé
typy tìchto antén øady DIAMOND X-50
a X-510. Potvrdila se dobrá pouitelnost i pro pásmo PMR, antény lze dokonce zmìnou rozmìrù vnitøních prvkù
pøesnì na pásmo PMR naladit, ale i bez
úpravy je èinitel stojatého vlnìní tìchto
antén na pásmu PMR jetì dobrý.
Jsou to bílé laminátové mechanicky
velmi pevné hole s kvalitním vnitøním
systémem, sloené z jednoho, dvou èi
tøí dílù. Antény jsou urèeny nejen pro
pásmo 70 cm, ale i pro pásmo 2 m
(145 MHz), co zvìtuje jejich uitnou hodnotu.
Nejmení dováená anténa má
oznaèení X-50, její zisk na pásmu
70 cm je 7,2 dB a délka 1,7 m. Je vhodná tehdy, jsou-li nároky na malé rozmìry nejdùleitìjím poadavkem. Podobná této anténì je asijská anténa, kterou
ELIX dováí pod názvem PANACOMM.
Její provedení a parametry jsou podobné anténì X-50. Cena je samozøejmì
nií ne u japonského originálu, zákazník má výbìr ze dvou verzí podle
svých finanèních moností.
Delí a v ÈR velmi èasto pouívaná
anténa má oznaèení DIAMOND X-200,
její zisk na 70 cm je 8 dB a délka 2,5 m.
Asi vùbec nejpouívanìjí anténa
v ÈR (tím myslím na amatérských pásmech, nikoliv na PMR) má oznaèení
X-300, zisk je na 70 cm 9 dB, délka 3,1 m.
Tato anténa je spolu s typem X-200
zøejmì nejlepím kompromisem mezi

délkou, ziskem, irokopásmovostí a
samozøejmì i cenou.
Nejdelí dováené antény DIAMOND mají oznaèení X-510 a X-7000 a
na pásmo PMR jsou asi ji zbyteèným
pøepychem. Vechny antény DIAMOND
mají na konci oznaèení jetì písmeno,
které udává typ konektoru N, M=PL).
Firma DIAMOND vyrábí také velmi
kvalitní smìrové antény YAGI pro 70 cm.
I ty vyhoví pro pásmo PMR a zaruèí
dobré vyzaøování signálu v pøípadech,
kde vesmìrové vyzaøování je zbyteèné a neekonomické. Nejlépe pomìrem
cena/zisk vychází anténa A430S10, co
je desetiprvková YAGI, kterou lze i sloit
a pouít v provozu portable. Anténa je
samozøejmì vybavena symetrizaèním
èlenem a je stavìna na impedanci 50 Ω.
Za úvahu stojí také vyuít také nìkterou z irokopásmových antén. U uivatelù pásma PMR, kteøí poslouchají
slabé signály s vyuitím externích antén, pøedpokládám hlubí zájem i o poslech jiných pásem. Je tedy rozumné
nainstalovat tøeba na støechu nìkterou
ze irokopásmových antén. Vyrábí se
jich øada typù, z nich nejznámìjí jsou
asi antény typu DISCONE. Je to skupina rùznì dlouhých záøièù a protiváh,
uspoøádaných kruhovì kolem svislé
osy. Tyto antény se vyrábìjí zpravidla
naladìné tak, aby pomìr stojatých vln
byl nejlepí v amatérských pásmech
VKV a na tìchto pásmech lze tedy tyto
antény pouívat i k vysílání. Jak u víme,
pásmo PMR leí tìsnì vedle amatérského pásmo 70 cm (430 a 440 MHz)
pøípadnì dokonce pøímo v zámoøském
amatérském pásmu 70 cm, které konèí
a na 448 MHz. Nic nebrání vyuít tyto
antény pro pásmo PMR.
Ale pozor - záøièe antén tohoto typu
nejsou galvanicky uzemnìné, slouí
také jako sbìraè atmosférické elektøiny
(také svým tvarem prototypy starých bleskosvodù pøipomínají). A vstupy a i výstupní tranzistory ruèních stanic PMR
bývají na pøepìtí pøeci jen citlivìjí ne
radioamatérské základnové stanice.
Je tedy nezbytné doplnit antény DISCONE kvalitní ochranou proti úèinkùm
atmosférické elektøiny. Nestaèí jen známá bleskojistka tvoøená muzikusem
s konektory a jiskøitìm. Je potøeba
støední vodiè koaxiálního kabelu spojit
se zemí (stínìním kabelu) tlumivkou
nebo rezistorem s vìtí indukèností
(drátovým nebo vrstvovým se roubovicovou drákou) o odporu asi 1 a 10 kΩ.
Odpor se postará o vybití statického
náboje. Pokud se spokojíme s úzkopásmovou anténou, lze uzemnit støední
vodiè propojovacího kabelu pahýlem
koaxiálního kabelu èi jiným rezonanèním obvodem, který mimo pracovní
kmitoèet zkratují signály na zem. Pùsobí také èásteènì jako selektivní èlen.
Dalí nevýhodou antény typu DISCONE bývá èasto nedokonalé, málo robustní provedení. Prvky komerèních antén bývají vytvoøeny z hliníkových trubek
èi drátù malého prùøezu. Jeliko záøièe
jsou umístìny vodorovnì, lákají ptáky
k odpoèinku, a ti èasto prvek ulomí nebo

ohnou. Ovem tyto antény lze sehnat
i v provedení témìø nebo úplnì profesionálním, u kterých jsou prvky vyrobeny
z nerezových tyèí dostateèného prùøezu a anténa má celkovì velice kvalitní a
pevné provedení.
Známí výrobci kvalitních i u nás dostupných antén jsou AOR a opìt DIAMOND. Tyto spoleènosti (obì japonské)
vyrábìjí øadu kvalitních irokopásmových antén, z nich typy DICSONE
jsou oznaèeny u AOR DA-3000 a u DIAMOND D-130J. Obì antény jsou si
velice podobné, zaruèený kmitoètový
rozsah je 25 a 1300 MHz.
Dalí irokopásmová anténa vyrábìná také firmou AOR, kterou známe
pøedevím jako výrobce vynikajících komunikaèních pøijímaèù, má oznaèení
SA-7000. Skládá se tentokrát z vodorovného nosníku, na kterém jsou umístìny dva svislé záøièe, kadý urèený
pro jiný rozsah kmitoètù. Souèástí antény je i kmitoètová výhybka a kabel.
Anténa se vyznaèuje znaèným kmitoètovým rozsahem - 30 kHz a 2 GHz.
Diamond vyrábí i irokopásmovou
aktivní anténu D-505 s pøedzesilovaèem. Tato anténa urèená pro skenery
(komunikaèní pøijímaèe) se mùe montovat jak na automobil, tak tøeba i na
balkón èi støechu apod. Anténa je uchycena pomocí standardní anténní paty
s konektorem PL. Souèástí antény je
pøedzesilovaè s malým umem, odolný
proti pøebuzení silnými signály a vybavený plynulou regulací zisku a do +20 dB.
Pøedzesilovaè je napájen napìtím kolem 12 V. Kmitoètový rozsah této antény je 500 kHz a 1500 MHz, anténa je
samozøejmì vzhledem k pøedzesilovaèi vhodná jen pro pøíjem.

Mìøení èinitele stojatých vln
(PSV, SWR) na anténách
stanic PMR
Domnívám se, e mìøení tohoto parametru na ruèní stanici je velmi obtíné a nejednoznaèné. Nelze odpojit anténu od stanice, tudí nelze zaøadit
mìøidlo do cesty signálu, není pro to
k dispozici prostor a ani zemní vodiè
k anténì. Mìøení je silnì závislé na protiváze a ztrácí smysl. Mìøit samotnou
anténu na nìjakém pøípravku není také
úèelné a pøesné, ve je závislé na konfiguraci pøípravku a okolí.
Mìøit antény lze ale v pøípadì, e se
jedná o anténu umístìnou mimo radiostanici a propojenou koaxiálním kabelem o vlnové impedanci shodné s impedancí radiostanice i antény (co ale
u PMR 446 není pøípustné, jak víme).
Pak lze vyuít nìkterý z prodávaných
mìøièù stojatého vlnìní, který je urèen
pro pásmo leící blízko pásma PMR,
napø. pro amatérské pásmo 70 cm.
Ovem mìøiè musí být dostateènì
citlivý, aby vf výkon vytvoøil potøebnou
výchylku mìøidla. Pokud ovem pouijete profesionálnì vytvoøenou anténu
osvìdèené znaèky, lze se na nastavení
antény spolehnout.
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Mìøicí pøístroje a
pomùcky pro
servis radiostanic
v pásmu PMR 446
Stanice PMR jsou vdy konstruovány s integrovanou, pevnì pøipojenou
anténou. Proto jsou mìøení citlivosti,
výkonu atd. komplikovanìjí, ne mìøení stanic opatøených konektorem.
Málokterý uivatel (pravdìpodobnì
asi ádný) stanice PMR má k dispozici
bezodrazovou mìøicí komoru s cejchovanou anténou, která by umonila absolutnì mìøit výkon a citlivost stanice
s anténou jako celku. Nedìlají to v sériové výrobì ani výrobci - mìøicí pøístroje
pro mìøení výkonu, citlivosti apod. se
pøipojují vdy v bodì na desce s plonými spoji, který je pro tyto úèely urèen
a ve schématu také pøíslunì oznaèen.
V tomto bodì je buïto miniaturní konektor, èi jen pájecí èi kontaktní ploky.
Výrobci jsou vybaveni pøípravky s odpruenými kontakty. My ovem musíme improvizovat. Pøedevím pøi mìøení
je nutné odpojit pùvodní anténu a místo
ní pøipojit tenký koaxiální kabel. Ten se
pak pøipojí k radiotesteru.
Radiotestery jsou kombinované pøístroje, které mìøí ve, co je nutné. Je to
samozøejmì vf výkon, vf vstupní citlivost pro definovaný odstup umu S/N
nebo SINAD, kmitoètový prùbìh a
zkreslení signálu pøi pøíjmu, zdvih FM
modulace a jeho kmitoètový prùbìh,
zkreslení, parazitní zdvihy bez modulace, úroveò otevøení umové brány a její
hysterezi (rozdíl mezi vf napìtím nutným pro otevøení umové brány a její
zavøení), kmitoèty a úrovnì signálù
CTCSS, funkce dalích selektivních voleb jako DTMF atd. Dále tyto pøístroje
mìøí samozøejmì i kmitoèet a dokonce
i symetrii filtrù MF zesilovaèe. Doplòkem radiotesterù je i analyzátor spektra. Výsledky lze zdokumentovat na
pøipojené tiskárnì, mìøení lze pøi opakovaných mìøeních i automatizovat. Mezi
nejznámìjí radiotestery patøí napø.

ROHDE-SCHWARZ CMS-50 (viz obr.
43), který pouívá vìtina dobrých odborných servisù.
Tyto pøístroje jsou ovem finanènì
pomìrnì nároèné, cena plnì vybaveného pøístroje dosahuje 1 mil. Kè. Bez
tìchto pøístrojù je seriózní profesionální
servis radiostanic nemoný. Ale i v domácích podmínkách lze improvizovat
základní mìøení a seøízení stanice PMR
svépomocí s pomocí jednoduích pøístrojù a metod.
První, co je nutné u stanice zkontrolovat, je vysílací kmitoèet. U stanic PMR
je kmitoèet øízen zpravidla bìným
krystalem bez dalí teplotní stabilizace,
u levných radiostanic bývá odchylka
kmitoètu dosti velká a je výraznì závislá na teplotì a nìkdy i na napìtí zdrojù
stanice. V sérii s krystalem je kapacitní
trimr, kterým lze kmitoèet seøídit. Trimr
i krystal èasem stárnou, nastavení kmitoètu je po delí dobì nutné. Èasto lze
narazit na stanici, u které je kmitoèet
kanálu PMR posunutý a o 3 a 5 kHz
a obèas i více. To zpravidla lze jetì
upravit, ale vìtí odchylka svìdèí o tom,
e nìco není v poøádku - zpravidla krystal. To je problém u neznaèkových stanic, u kterých není vybudováno servisní
zázemí a krystal nelze sehnat. Pokud
kmitoèet radiostanice kolísá a je zøetelnì mimo PMR pásmo, nedrí smyèka
PLL a závada se bude hledat tìko.
Nejvìtí problémy zpùsobují VCO, pøípadnì bývají vadné i integrované obvody ve smyèce PLL.
Ovem jsou i stanice, které jsou velice teplotnì stabilní - obsahují modul
TCXO - teplotnì kompenzovaný oscilátor. Pøíkladem jsou stanice INTEK
MT-446 a DX-446. U nich je chyba
kmitoètu minimální a není tøeba nic
seøizovat.
Kmitoèet lze mìøit èítaèem, který je
schopen pracovat na 450 MHz. Pouije
se kapacitní vazba s anténou stanice a
vstupem èítaèe. Lze pouít i amatérské
konstrukce, ovem je potøeba pøesnost
èítaèe kontrolovat - nezapomeòte, e
v øadì amatérských konstrukcí je pouit podobný a stejnì jakostní krystal
jako ve stanici PMR a je nakonec tedy

Obr. 43. Radiotester R/S CMS-50 - nezbytná pomùcka pro øádný servis radiostanic
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Obr. 44. Osmimístný èítaè F15
do 1,5 GHz
otázkou, co je vlastnì pøesnìjí. Z továrních výrobkù je vhodný napø. cenovì
výhodný citlivý èítaè F15 do 1,5 GHz
s osmimístným displejem a napájený
i vestavìnými akumulátory (obr. 44),
kterým lze jakoukoliv radiostanici dostateènì pøesnì seøídit.
Pokud je kmitoèet v poøádku a
nelií se od jmenovitého o více ne
stovky Hz (servisní støedisko ELIX nastavuje u servisovaných stanic PMR
odchylku od jmenovitého kmitoètu na
max. 100 a 200 Hz pøi pokojové teplotì), je potøeba kontrolovat výkon vysílaèe. To v pøípadì pevnì pøipojené antény není jednoduché - lze vak vyuít
pomìrového mìøení s dobrou stanicí.
Postavíme si pro to aperiodický mìøiè
síly pole - v podstatì krystalku - staèí
ruèkové deprézské mìøidlo asi 100 µA,
k nìmu paralelnì pøipojit nìjakou, nejlépe germaniovou nebo Schottkyho vf diodu, a na vývody mìøidla pøipojit dva
vodièe dlouhé asi 50 cm jako anténu a
protiváhu (obr. 45).
V otevøeném prostoru mùeme takovým jednoduchým mìøièem porovnat
skuteèné vyzáøené výkony radiostanic,
ovem je potøeba poèítat se smìrovostí
soustavy a s nehomogenním polem,
obzvlátì v uzavøeném prostoru, ve
kterém vznikají odrazy.
Pokud stanice nedává takový výkon
jako stanice referenèní, pøesto nepatrným výkonem vysílá a nejsou v ní provedeny cizí zásahy, je pravdìpodobnì
vadný koncový vf tranzistor (výkon jde
jen z budièe), pokud ovem není tøeba
utrená èi pøeruená anténa apod.
Tranzistor nikdy neodejde samovolnì, spí je to znakem snahy o zvýení výkonu èi pøepìtí, a ji v napájení
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padì tlaèítka monitoru, kterým je vìtina
stanic vybavena, lze poadovanou úroveò umové brány nastavit uvnitø stanice
trimrem. To je asi jediná úprava, kterou
lze z hlediska pøedpisù tolerovat.

Obr. 45. Jednoduchý mìøiè síly pole

Kontrola ruení a provozu
na pásmu 446 MHz
a pouívané pøístroje

èi v anténním pøívodu - nejèastìji po
pøipojení venkovní antény nechránìné
proti atmosférickému pøepìtí. Také je
potøeba kontrolovat spínací diody PIN
v koncovém stupni, i ty bývají èasto
vadné, také po pøepìtí. Tyto souèástky,
a ji koncové moderní vf tranzistory èi
diody PIN se ovem v maloobchodì
v kusovém mnoství neseenou, a kdy
ano, cena je vysoká. Nezbude, ne se
obrátit na odborný servis radiostanic.
Citlivost stanice PMR lze opìt ovìøit
porovnávací metodou - mìøením dosahu. Jako zdroj stabilního signálu lze pouít pøesný vf generátor s modulací FM,
ten má ovem málokdo. Radìji jako vf
generátor pouijte nìjakou kvalitní radiostanici a umístìte ji do stínìného
prostøedí, tøeba do hrnce s poklièkou
nebo do alobalu. Jako referenèní pro
rychlá porovnávací mìøení se osvìdèila
stanice ALINCO DJ-S446. Je dostateènì stabilní, velmi citlivá, má nastavitelnou umovou bránu, pøesný S-metr a
je moné u ní sklopit anténu.
Zdvih FM stanic PMR je pomìrnì malý
a odpovídá kanálové rozteèi 12,5 kHz.
Nesnate se ho zvìtovat, i kdy ve
stanici je na to trimr. Poruíte tím pøedpisy, stejnì tak jako dalími úpravami.
Je pravda, e nìkteré stanice nemají
dostateènì úèinný demodulátor FM
v pøijímaèi a modulace je zaumìná i pøi
silném signálu, to se ovem týká nekvalitních výrobkù. Zvìtením zdvihu na
vysílací stranì se problém nevyøeí.
Svépomocí lze nastavit poadovanou úroveò otevøení umové brány, pokud tato funkce není pøístupná v menu
stanice a lze ji nastavit z panelu. Nìkteré stanice mají umovou bránu nastavenou tvrdì, tzn., e ji otevøou jen silnìjí signály. To vyhovuje profesionálním
uivatelùm, které nezajímají vzdálené
tìko èitelné signály. Ovem zase nìkdo právì vyaduje pøíjem i tìchto signálù, obèasné otevírání umové brány
náhodnými signál mu nevadí, naopak.
Pokud nechceme vyuívat v tomto pøí-

Jeliko pásmo PMR 466 se nachází
ve velice vytíené èásti kmitoètového
spektra, poadavky na stanice z hlediska selektivity a odolnosti jsou pomìrnì
vysoké. Èasto nevíme, zda se ruivý
signál nachází v pásmu PMR nebo
mimo nìj.
Pro rychlou kontrolu ruení èi obsazení pásma lze pouít nìkolik rùzných
pøístrojù. Nejlépe se osvìdèuje zcela
nový pøístroj, který se poèátkem roku
2005 dostal i na ná trh (www.elix.cz ,
www.aorja.com). Je to komunikaèní pøijímaè kombinovaný s grafickým spektrálním analyzátorem SR2000 od firmy
AOR (obr. 46).
Pracuje v rozsahu 25 a 3 000 MHz
s modulacemi NFM, WFM i AM a pomocí tohoto pøístroje lze snadno odhalit
ruení a i uiteèné signály nejen na
pásmu PMR, ale i mimo nì v pásmech
dalích a do 3 GHz. Velmi dobøe je na
barevném displeji tohoto pøístroje vidìt
(a i v pøipojeném reproduktoru i slyet)
rozprostøené spektrum signálù systému CDMA 450 MHz. Celý zvolený rozsah zábìru displeje, který mùe být
iroký a 10 MHz, projede pøístroj za
0,2 s. Odolnost proti silným signálùm je
u tohoto pøístroje výborná, IP3 bod je
+1 dBm, citlivost je vynikající, je moné
ji zmenit vestavìným regulovatelným
útlumovým èlánkem a zmìnou zisku
mf zesilovaèe pøístroje.
Cena pøístroje je velmi pøijatelná,
kolem 69 000,- Kè, a je podstatnì nií,
ne cena spektrálních analyzátorù bìnì pouívaných k mìøením v laboratoøích (ta je a dvacetinásobná).
Tímto pøístrojem jsme objevili øadu
pravidelných i nepravidelných signálù,
které leí tìsnì vedle pásma PMR a
jsou od nìj vzdálené jen nìkolik kHz.
Napø. v Praze 8 poblíe prodejního
støediska ELIX byl zachycen velmi silný
datový signál na kmitoètu tìsnì nad
446 MHz. Zajímavé je rozloení kmitoètù v pásmu 450 MHz. Na tomto pásmu byly v ÈR vyuívány a pøidìlovány
kmitoèty v rastru 20 kHz, ovem posu-

Obr. 46. Velmi uiteèný pøístroj AOR
SR2000 - pøijímaè s analyzátorem
nuté o 10 kHz, napø. 448,490 MHz,
448,510 MHz atd. To ponìkud komplikuje nastavení kmitoètového kroku kontrolního pøístroje. Lze vyuít bank pro
hranièní kmitoèty skenování, v nich nastavit odpovídající horní a dolní kmitoèet
spolu s patøièným krokem buïto 12,5 èi
6,25 kHz, popø. 20 èi 10 kHz spolu s pøísluným posuvem výchozí hodnoty rastru (pokud to pouitý pøístroj umoòuje,
pøístroje AOR ano) a banky pak zaøadit
do øetìzce.
Ke kontrole provozu a ruení na
pásmech lze pouít i klasické komunikaèní èi kontrolní pøijímaèe (obèas nazývané skenery, toto slovo má dnes
ovem pøíli iroký význam a tak ho radìji zde nebudu pouívat). Tìch se vyrábí na svìtì jen nìkolik typù, které
jsou plnì vyuitelné i u nás.
Èasto vyuívám také zajímavý pièkový pøijímaè AR-5000A (+3) - viz obr.
47. Jeho výhodou je mnoství volitelných pravých MF filtrù (nikoliv DSP)
se íøkou pásma 500 Hz a 220 kHz
(vèetnì velmi uiteèné íøky pásma
30 kHz), které jsou pøiøaditelné vem
druhùm modulací. Nezávisle lze tak
kombinovat a nastavovat parametry a
pracovat s nimi na pásmu. K pøijímaèi
lze pøipojit i jednotku grafického spektrálního analyzátoru AOR SDU-5600.
Jiné pøijímaèe monosti a vlastnosti
nemají propracované v takové míøe, samozøejmì kromì v souèasnosti zøejmì
nejdokonalejího komunikaèního pøijímaèe AOR AR-ONE (obr. 48). Ten má
rozsah 10 kHz a pøes 3 300 MHz, íøky
pásma volitelné od 500 Hz do 300 kHz
(opìt pøepínané filtry) a naprosto pièkové parametry. Pøijímaè pøi mých testech s velmi úèinnými anténami opravdu nepøijímá nic jiného, ne co má, a to
i v nejtìích podmínkách ruení a pøi
pøetíení silnými signály v sousedství
signálu pøijímaného. I tento pøijímaè vyuívám pro nároèný kontrolní pøíjem

Obr. 47.
Pøijímaè AOR
AR-5000

Obr. 48.
Pøijímaè
AOR
AR-ONE
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nejen v pásmu PMR, ovem jeho cena
je ponìkud vyí ne cena i té nejlepí stanice PMR.

Nejbìnìjí typy
radiostanic, jejich
dostupnost a ceny
Nebudu se zde zabývat stanicemi
PMR vyloenì nejnií tøídy, nebo jejich výskyt na trhu je náhodný, zpravidla
jednorázový, a pøi nejvìtí snaze se mi
nepodaøilo opatøit si servisní manuály èi
alespoò schémata od takových výrobkù. Dováejí je dovozci, kteøí s radiostanicemi nemají vùbec nic spoleèného
a vybírají typy podle dosaitelného ekonomického úèinku. Dokonce jsem se
na trhu setkal se stanicemi, které vùbec nebyly urèeny pro pásmo PMR
446, ale FRS, a u nás není jejich provoz samozøejmì povolen. Prodejce
ovem ani netuil co prodává, pro nìj
byl zajímavým parametrem pouze
rozdíl mezi jeho nákupní a prodejní cenou. Ale solidní prodej i tìchto relativnì
levných výrobkù vyaduje urèitou odbornost prodávajícího, aby poradil zákazníkovi pøi výbìru, mìl zkuenosti
s monostmi radiostanic a nesliboval
nemoné.
Proto jediným moným øeením pro
ty, kteøí to se stanicemi PMR myslí i do
budoucna vánì a nechtìjí jen hraèku
s krátkodobým významem, je zvolit kvalitní znaèkový typ stanice se zaruèenými parametry, servisem a dostupnými
náhradními díly a dokumentací. To splòují dále popsané radiostanice, které
lze nakoupit u odborných prodejcù
(viz napø. inzerce v PE).
Je logické, e nejkvalitnìjí výrobky
vznikly modifikací profesionálních nebo
i radioamatérských radiostanic pro pásmo PMR 446.
Jedním z takových výrobkù a zároveò jednou z nejlépe vybavených radiostanic PMR je ALINCO DJ-S446 (obr.
4a na str. 7). Vznikla pøeprogramováním
radioamatérské stanice ALINCO DJ-S40,
která má výkon 1 W a kmitoètový rozsah 430 a 440 MHz, v americké verzi
430 a 448 MHz. Jak je vidìt, výrobce
ve vf èásti nemusel nic upravovat. Jiný
je jen øídicí SW procesoru stanice a samozøejmì popis tlaèítek. Dále je modifikována zadní èást stanice, anténa je
v souladu s pøedpisem neodnímatelná,
ale je sklápìcí. Stanice je urèena pro
napájení tøemi èlánky AA, èili vyuívá
nejdostupnìjích èlánkù s velkou kapacitou a dobrým pomìrem cena/kapacita.
Lze pouít jak akumulátory, tak i suché
baterie a stanice má v menu i pøepínání
indikace vybití - koneèného napìtí èlánkù podle jejich typu. Vyrábìjí se také
akumulátorové bloky urèené pro tuto
stanici - je jich celá øada s rùznou kapacitou. Zajímavostí je akumulátorový
blok s napìtím 6 V, který je urèen pùvodnì pro radioamatérskou verzi ALINCO DJ-S40. S tímto akumulátorem dá
stanice DJ- S-446 VF výkon 1 W, stej-

30

nì jako S40. Vechny tyto originální
akumulátorové bloky ALINCO mají vývody, které umoòují rychlé nabíjení
v nabíjecím stojanu. Dále se k této stanici dodává celá øada dalích doplòkù
- náhlavní soupravy, asi 6 typù externích mikrofonù s reproduktory, soupravy VOX, pouzdra atd.
Stanice má nastavovací menu, ve
kterém lze nastavit mnoho parametrù
podle potøeb uivatele. Za nejuiteènìjí
povauji jemnì nastavitelnou umovou
bránu ve dvaceti krocích a vypínatelný
úsporný systém BS. Ze zajímavých
funkcí pøipomínám ochranu (proudovou
smyèkou) proti krádei a odpuzovaè komárù - nf oscilátor o vysokém kmitoètu.
Stanice má 100 pamìtí na kombinace
kmitoètu a kódu CTCSS, kmitoèty,
kódy CTCSS a pamìti lze skenovat a
i selektivnì vyøadit ze skenování. Citlivost, odolnost, modulace, stabilita a
provedení stanice je vynikající. Stanice
má nìkolik významných výhod oproti
jiným typùm i ve výbavì - napø. ji lze
napájet i nabíjet pøímo napìtím 12 V
bez dalích pøípravkù; nabíjení z externího zdroje lze v menu povolit nebo
zakázat.
Dalí známou a zavedenou znaèkou stanic PMR jsou výrobky dodávané
italskou firmou INTEK. V souèasnosti
se dodává nìkolik typù vývojové øady.
Nejrozíøenìjí jsou typy INTEK
MT-2020 (obr. 4b na str. 7) a MT-4040
(vypadá stejnì jako MT-2020, ale má delí anténu). Cena v ÈR je od 1290,- Kè za
samotnou stanici MT-2020 do 1990,- Kè
za MT-4040 s akumulátorem a zdroji.
V Nìmecku toté stojí 98,- Euro.
Stanice jsou napájeny ètyømi èlánky
typu AAA, lze pouít jak samostatné 4
èlánky, tak originální akumulátorový blok,
dodávaný výrobcem. Ten má výhodu
v tom, e je opatøen kontaktními plokami, které navazují na kontakty na zadním
krytu akumulátorového prostoru a stanici
s originálním blokem lze vloit do stojanového nabíjeèe INTEK. Samostatné
akumulátory se nabíjejí pomocí konektoru spoleèného pro externí mikrofon.
Obì stanice MT-2020 a MT-4040
jsou si velmi podobné, mají stejný procesor a SW, vybavení obvyklými funkcemi. Lií se v tom, e MT-2020 má
bìnou anténu s uvnitø vinutou roubovicí a typ MT-4040 má delí a úèinnìjí
pendrekovou anténu. Ale nejvìtí rozdíl je v konstrukci vf koncového stupnì.
Typ MT-4040 je osazen výkonným tranzistorem, který pøi napájení 4,8 V dodá
vf výkon 2 W. Tuto monost zvìteného výkonu lze povolit propojkou uvnitø
stanice, taková modifikace není ovem
urèena pro provoz v ÈR. Dále lze propojkou uvnitø obou stanic rozíøit kmitoètové pásmo i na kanály pásma LPD
433 MHz, èili i úseku amatérského pásma 70 cm. Pøepínat lze výkony 10 mW,
500 mW a 2 W podle nastavení propojek uvnitø stanice. Vyuívat plného výkonu 2 W nedoporuèuji pøi napájení suchými bateriemi napìtím 6 V. Pak ji
mùe být chlazení koncového tranzistoru vzhledem k miniaturním rozmìrùm

Obr. 49. Stanice INTEK PB-1000
stanice pøi dlouhodobém provozu nedostateèné.
Pokud by nìkdo uvaoval o modifikaci stanice, je vhodné zvolit výkonný typ INTEK MT-4000. Ten je vìtí,
patøí spí mezi poloprofesionální stanice, napájení je ètyømi èlánky AA a
koncový tranzistor je na vìtí desce
s plonými spoji lépe chlazen. Funkce jsou obdobné, anténa jako u typu
MT-4040. S touto stanicí padají stále
nové rekordy v délce navázaného spojení na pásmu PMR.
INTEK dodává také stolní stanici
pod názvem PB-1000 (obr. 49). Její vybavení je obdobné typu MT-4000, výkon
ale nelze zvìtit a stanici lze napájet
i ze sítì.
Ke stanicím INTEK lze dokoupit velký sortiment pøísluenství. Mimo ji zmínìných akumulátorù a nabíjeèù jsou to
náhlavní a klopové soupravy vèetnì pøilbových, pouzdra rùzného provedení atd.
Ke vem radiostanicím INTEK funguje
perfektnì vybavený servis s velkým
sortimentem náhradních dílù a k dispozici jsou servisní manuály.
Do profesionální sféry patøí velmi
kvalitní velké radiostanice INTEK
MT-440 a DX-446 (obr. 1 na str. 3). Výèet vech funkcí obzvlátì u typu
DX-446 by pøesáhl rámec této publikace, podrobnosti lze najít v katalogu na
www.elix.cz nebo na www.intek.com.it .
Ovem cena hlavnì mimo ÈR je dosti
vysoká (jako u vech stanic PMR).
Tyto stanice se zcela lií od komerèních levných neznaèkových stanic o nìkolik tøíd nejenom dokonalejím
obvodovým øeením, ale i robustností,
spolehlivostí, citlivostí, hlasitostí atd.
Dalí zajímavé stanice dodává i do
naich odborných prodejen nìmecká
firma DNT. Sortiment je dosti obsáhlý,
nìkteré osvìdèené typy pøebírá firma
od nám ji známé firmy INTEK a prodává je pod svými názvy. Jsou to tøeba
DNT, K-PO atd.
Nejlevnìjím typem je DNT SPACE
100 (obr. 50). Nemá CTCSS, vyhoví
tedy v oblastech s malým provozem na
pásmu PMR. Velmi dobré parametry má
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stanic je za 69,- Euro nebo v ÈR ELIX
za 1799,- Kè/pár). Je to jednoduchá
velmi robustní stanice, napájená tøemi
èlánky AA, které ji zaruèí dlouhou dobu
provozu. Kryt je výmìnný podobnì jako
u telefonù a v cenì se dodávají 2 barvy.
Tato stanice je vybavena ponìkud nestandardním konektorem pro pøipojení
pøísluenství. Její cenovì ménì zajímavá verze T-5422 má v pøísluenství nezámìnný akumulátor, jeho náhrada
po skonèení ivotnosti je problematická. Výhodnìjí je tedy zakoupit typ
MOTOROLA T-5412, který nejen e je
výraznì levnìjí, ale navíc odpadají starosti s akumulátory.

Obr. 50.
Stanice DNT
SPACE 100

Ceny znaèkových
radiostanic PMR
Obr. 52. Populární stanice ELIX
SL-01P se dodává pod mnoha názvy,
napø. INTEK , DNT atd.

malý pøíjemný typ DNT COMIC. Napájení je 3x AAA, nechybí VOX, 10 vyzvánìcích tónù a mnoho dalích funkcí. Stanice je velmi spolehlivá a plast pouzdra je
kvalitní a robustní. Jako zvlátní pøísluenství se dodává sada akumulátorù,
nabíjeèe a ochranná pouzdra.
Pøedevím pro monitorování prostorù a hlídání dìtí mùe slouit sada dvou
stanic DNT YOUNG 446 (obr. 51). Stanice má mnoho funkcí vè. funkce RESET, pokud uivatel v menu zabloudí.
Zajímavá je funkce hlídání dosahu. Vysílací stanice periodicky vysílá zvlátní
neslyitelný kód a pokud ho protistanice pøijme, ve je v poøádku. Pokud
ovem signál není pøijat, po urèitém èasovém intervalu pøijímací stanice zaène
vydávat signál alarmu a upozorní tak na
ztrátu dosahu. Tato funkce se hodí, pouíváme-li stanici k hlídání dìtí atd. Za
zmínku jetì stojí extrémnì citlivý VOX

Obr. 51. Stanice DNT YOUNG 446

u této stanice, který umoní monitorovat objekt i z vìtí vzdálenosti.
Stanice se dodávají v páru a s kompletním pøísluenstvím (nabíjeèe a akumulátory).
Dalí stanice DNT má oznaèení
WTR8 a v pouzdøe této stanice PMR
je integrován VKV pøijímaè s dobrou
citlivostí, výbavou pøedvolbami a skenováním atd. Stanice má pomìrnì
mnoho funkcí a je to celkovì dobøe vyøeený výrobek. Napø. pøijímaè se pøi pøíchodu signálu PMR sám umlèí. I k této
stanici je na naem trhu dostupné pøísluenství.
K nejzajímavìjím výrobkùm patøí
miniaturní radiostanice ELIX SL-01P
(obr. 52) dodávaná èeskou firmou ELIX,
která pùsobí v této oblasti ji od roku
1991. Tato firma dodává výraznì nejvìtí sortiment radiostanic vech typù
v ÈR a má autorizované zastoupení a
servis mnoha známých výrobcù - ALINCO, INTEK, DNT, KENWOOD, AOR atd.
ELIX SL-01P je tak vlastnì jediná
tuzemská stanice PMR 446 (vyrábìná
pochopitelnì stejnì jako bez výjimky
vechny stanice PMR v Asii). Stanice
má miniaturní rozmìry dosaené pøedevím pouitím akumulátoru Li-ION.
Do stanice se velo i vibraèní vyzvánìní, výbava funkcemi je dobrá, citlivost
vynikající. Stanice se dodává v kompletu s akumulátorem a nabíjeèem a i v párech v atraktivním obalu. S touto stanicí
bylo také navázáno nìkolik rekordních spojení na velmi dlouhé vzdálenosti, pøestoe je to stanice velice
miniaturní. I tuto stanici ELIX SL-01P lze
modifikovat na pásmo LPD, èili u nás na
úsek amatérského pásma 70 cm vyhrazený i direktním spojením. I tato úspìná
stanice se prodává v Evropì pod rùznými názvy, napø. DNT MiniPocket.
Dalím typem stanice prodávané
pod známým názvem MOTOROLA je
typ T5412 (obr. 4b na str. 7). Pár tìchto

Ceny znaèkových stanic PMR jsou
v Èeské republice díky pøímému dovozu od výrobcù nebo díky výrobì pod
vlastním názvem výraznì nií ne
v zahranièí. Netýká se to spotøebních
neznaèkových a výprodejních jednorázovì nabízených typù, ty naopak zase
koupíme v cizinì zpravidla levnìji, napø.
FRS stanice stojí v USA kolem 15 USD
a kvalita ovem vìtinou odpovídá cenì.

Ceny profesionálních stanic:
MOTOROLA GP340 (bez displeje, bez
klávesnice, 16 kanálù).........13 655,- Kè
MOTOROLA GP380 (s displejem, klávesnice, 5 tón, 255 kan.).....17 225,- Kè

Ceny stanic pro pásmo PMR446:
INTEK MT-2020 (LCD, VOX, CTCSS
atd.).......................................1 290,-,Kè
INTEK MT-4040 (LCD, VOX, CTCSS,
poloprofesionální)..................1 590,- Kè
INTEK MT-4000 (LCD, VOX, CTCSS
poloprofesionální ).................2 590,- Kè
ALINCO DJ-S446 (s displejem, CTCSS,
100 pamìtí)...........................3 390,- Kè
INTEK MT-446 (profi, bez displeje, bez
klávesnice, 14 kanálù, vè. aku. a nabíjeèe)..... v ÈR 5 490,- Kè, v EU 198,- Euro
INTEK DX-446 (profi, s displejem, CTCSS,
DCS, DTMF, 50 kanálù, vè. aku. a nabíjeèe)......v ÈR 5 990,- Kè, v EU 222,- Euro
ALINCO DJ-S446 (s displejem, CTCSS,
100 kanálù)............................3 390,- Kè
ELIX SL-01P (s displejem, CTCSS, 8x
38 kanálù, vibraèní vyzvánìní, vè. aku.
LI-ION a nabíjeèe)..................1 390,- Kè
DNT COMIC (s displejem, CTCSS, 8x
38 kanálù).................................990,- Kè
DNT MIKO (s displejem, CTCSS, 8x
38 kanálù).................................890,- Kè
DNT SPACE (s displejem, bez CTCSS,
VOX).........................................690,- Kè
DNT YOUNG (sada 2 stanic s pøísluenstvím)...............................2 790,- Kè
DNT WTR-8 (s radiopøijímaèem, øiditelný SQL)....................................990,- Kè
Motorola T5412 (dvojice stanic)..1 790,- Kè
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Neznaèkové stanice (bez oznaèení
výrobce, jen obchodní název) stojí v ÈR
600 a 1400 Kè, v EU 29 a 99 Euro.
Aktuální ceny stanic lze nalézt na stránkách dovozce stanic PMR: www.elix.cz .

Amatérské stanice
umoòující naladit
kanály PMR
Radioamatérské stanice pro pásmo
70 cm pracují v ÈR na kmitoètech 430
a 440 MHz, vìtinou je rozsah ladìní
430 a 439,995 MHz. Ale u vìtiny stanic lze více èi ménì jednoduchým zásahem jejich kmitoètový rozsah rozíøit, modifikovat. Postupy lze nalézt na
internetu, nejpopulárnìjí jsou asi stránky www.mods.dk , na kterých lze najít
postupy snad pro vechny znaèkové
výrobky a i øadu dalích. Nemusím snad
ani pøipomínat, e vysílání jinými stanicemi ne stanicemi PMR446 není na pásmu PMR povoleno. A amatérské stanice
stanicemi PMR446 nejsou, mají nejen
zpravidla vìtí výkon, ale také vìtí kmitoètový zdvih a jiné dalí parametry.
Ale rozíøení kmitoètového rozsahu
není ve, pro poslech v pásmu PMR je
potøeba, aby stanice mìla kmitoètový
krok 6,25 kHz, aby bylo mono naladit
kanály PMR pøesnì. A tuto monost
mají jen nìkteré radioamatérské stanice. Pokusím se zde vyjmenovat vechny souèasnì dostupné moderní typy
ruèních radiostanic, které disponují kanálovým krokem i 6,25 kHz a lze je tedy
naladit pøesnì i na kanály pásma PMR:
ALINCO DJ-C7E - dvoupásmová miniaturní stanice má mimo pásma 2 m a
70 cm i pøíjem CCIR, pásmo AIR atd.
Je velice plochá díky promylené konstrukci a napájení akumulátorem Li-ION
(viz www.alinco.com).
KENWOOD F7E - jedna z nejdokonalejích ruèních stanic vùbec (obr. 53),

tato dvoupásmová stanice umoòuje
pøíjem vech druhù modulace vèetnì
SSB, rozsah pøijímaèe je od 300 kHz
a po 1 200 MHz bez mezer, a má velice mnoho dalích funkcí.
Je to zøejmì nejpopulárnìjí ruèní
stanice na svìtì vùbec, která se firmì
KENWOOD velice povedla. Navíc je za
velmi dobrou cenu dostupná i u nás díky
pøímému zastoupení firmy KENWOOD
v ÈR (www.kenwoodradio.cz nebo
www.elix.cz).
Je to i v dnením pøevisu nabídky
nad poptávkou celosvìtovì velice ádaný a èasto nedostatkový výrobek.
KENWOOD TH-D7E je vìtí a draí
dvoupásmová stanice vyí tøídy s vestavìným TNC.
Robustní KENWOOD G71E je zase
jedna z nejlevnìjích dvoupásmových
stanic s krokem 6,25 kHz (obr. 54).
KENWOOD TH-K4E je jednopásmová
stanice s velmi dobrými parametry,
s velkou odolností a dostatkem funkcí.
ICOM- IC T90 je vynikající tøípásmová
stanice, která po rozíøení vysílá ji od
asi 48 a do 512 MHz jen s malými
mezerami, samozøejmì i na pásmu
PMR. Jako jediná tøípásmová stanice
na svìtì má i krok 6,25 kHz.
Tím jsem asi sortiment stanic s krokem 6,25 kHz vyèerpal. Jak je vidìt,
stanic s krokem 6,25 kHz není v sortimentu svìtových výrobcù mnoho.
Napø. YAESU zapomnìlo na krok
6,25 kHz u vech ruèních stanic, krok
6,25 kHz bohuel chybí i u relativnì
nového typu YAESU FT-60. Má ho jen
u kombinovaných KV+VKV stolních
stanic øady FT-897 a FT-857 a u typu
FT-817, co je nìco mezi ruèní a kabelkovou stanicí.
Naopak Kenwood s tímto krokem
poèítá, Alinco u nových typù také.
Icom ho má jen u stanice T90 (E90).
Ale pokud pouíváme komunikaèní pøi-

Obr. 54. KENWOOD G71E
jímaèe, krok 6,25 kHz nechybí u ádného kvalitního typu AOR, ALINCO, a
ani u nových pøijímaèù YUPITERU.

Pøed uzávìrkou
Tìsnì pøed uzávìrkou tohoto èísla
vydal ÈTÚ potìující zprávu - provoz
radiostanic na spoleèných kmitoètech
v pásmu 448 a 172 MHz se prodluuje
zatím minimálnì do roku 2010. Kmitoèty jsou uvedeny v novém Veobecném oprávnìní R/16/2005 - viz tab. 8.

Kontakt na autora
Na vekeré dotazy odpoví autor
V. Voráèek, OK1XVV, elektronickou potou na adrese : v.voracek@quick.cz

Tab. 8. Kmitoèty podle Veobecného oprávnìní R/16/2005
Ozn.

Obr. 53. KENWOOD F7E
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Provozní kmitoèty

Max. výkon Max. íø. pásma za- Druh provozu
braného vysíláním

a

27,905; 27,915 MHz

b

27,975; 27,985; 27,995 MHz

1 W e. r. p.

8,5 kHz

pouze pøenos dat

100 mW e. r. p.

8,5 kHz

pouze pøenos dat

c

34,050; 34,075; 34,150; 34,175 MHz

d

45,050; 45,075; 45,100; 45,125;
45,150; 45,175 MHz

1 W e. r. p.

16 kHz

-

e

57,225; 57,250; 57,275; 57,300 MHz

1 W e. r. p.

16 kHz

(do 31. 12. 2006)

10 mW e. r. p.

16 kHz

pouze pøenos dat

f

77,025; 77,050; 77,075; 77,100;
77,725; 78,000; 81,725; 81,750 MHz

1 W e. r. p.

16 kHz

-

g

87,430; 87,470 MHz

500 mW e. r. p.

14 kHz

pouze pøenos dat

h

149,125; 149,250; 155,725; 156,150 MHz 500 mW e. r. p.

16 kHz

pouze pøenos dat

i

172,650; 172,950; 172,975 MHz

5 W e. r. p.

10 kHz; 16 kHz

-

j

172,725; 173,050 MHz

1 W e. r. p.

10 kHz; 16 kHz

-

k

305,825; 305,875 MHz

500 mW e. r. p.

16 kHz

pouze pøenos dat
(do 31. 12. 2006)

l

448,070; 448,170 MHz

500 mW e. r. p.

14 kHz

pouze pøenos dat

m

448,490; 448,570; 448,610 MHz

5 W e. r. p.

14 kHz

-

n

449,770; 449,810 MHz

1 W e. r. p.

14 kHz

-
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Antény k ruèní radiostanici
INTEK MT-2020P
Jindra Macoun, OK1VR
Jak ji bylo øeèeno v pøedchozím èlánku, smìjí se stanice PMR provozovat pouze s vestavìnou anténou. Stanici PMR firmy INTEK typu MT-2020P vak lze modifikovat i pro provoz na 69 kanálech pásma
LPD (433,075 a 434,775 MHz), které leí v radioamatérském pásmu 70 cm. Proto mohou koncesionáøi
tuto modifikovanou stanici MT-2020P opatøit anténním konektorem a v pásmu LPD ji provozovat s úèinnìjími vnìjími anténami. V tomto èlánku je popsána montá anténního konektoru do uvedené stanice a
nìkolik vnìjích antén se ziskem a 15 dB oproti pùvodní vestavìné anténì.

Úvod

Radiostanice PMR INTEK MT-2020
(obr.1), stejnì jako vechny ostatní stanice PMR, mají (ve shodì s generálním povolením ÈTÚ 3/R/2000) pevnì
vestavìné integrované antény.
Integrovanými anténami jsou zpravidla roubovice (pruiny) z ocelového
drátu, chránìné plastovým krytem, který vyènívá z pouzdra stanice. Odbornì
se tyto antény nazývají roubovicovými
anténami s kolmým vyzaøováním [1].
Principiálnì jsou to zkrácené ètvrtvlnné
záøièe (unipóly). Zkracováním se zmenuje jejich vyzaøovací (uiteèný) odpor
a více se uplatòují odpory ztrátové, take jejich úèinnost klesá.
U ruèních radiostanic pro pásmo CB
(27 MHz, λ = 11,1 m) se délka zkrácených antén pohybuje jen kolem nìkolika
setin vlnové délky (0,01 a 0,03·λ) a jejich
úèinnost klesá na nìkolik málo procent.
U stanic PMR je délka zkrácené antény relativnì desetkrát vìtí, tj. pøiblinì 0,1·λ,
proto mají podstatnì vìtí úèinnost ne
podobné antény pro pásmo CB.
Obr. 1. Radiostanice
INTEK MT-2020P
v pùvodní úpravì a
po vestavìní
anténního konektoru

Dosah kadé stanice lze pøíznivì
ovlivnit výhodnìjím stanovitìm a
úèinnìjí anténou. K bìným stanicím
PMR nelze vnìjí anténu pøipojit. Stanici MT-2020P vak lze modifikovat pro
práci v pásmu LPD, které leí v amatérském pásmu 430 a 440 MHz a
výe zmínìné generální povolení se na
nì nevztahuje. Proto nic nebrání tomu,
aby koncesionáøi upravili tuto stanici
pro provoz v pásmu LPD doplnìním
anténního konektoru a pouívali u ní
vnìjích antén.
I kdy se experimentuje s rùznými
úpravami, kdy se k vestavìným vnitøním anténám v pùvodním uspoøádání
induktivnì èi kapacitnì navazují nejrùznìjí antény vnìjí, je nejlepím øeením úplná náhrada integrované vnitøní
antény samostatnou anténou vnìjí.
U vìtiny radiostanic PMR je to vak
bez drastického mechanického zásahu
do ochranného pouzdra obtíné.
Stanice INTEK MT-2020P jsou vak
z tohoto hlediska výjimeèné. Jejich vnitøní anténu lze pomìrnì snadno demontovat a bez riskantních mechanických
zásahù lze do krytu stanice vestavìt
anténní konektor BNC pro pøipojení vnìjí antény. Praktické poznatky s vnìjími anténami jsou velmi povzbudivé
vzhledem k velmi dobrým parametrùm
radiostanic INTEK, které se zøetelnì
projeví teprve pøi uití vnìjí antény.
Pro úplnost dodejme, e bez zásahù do pùvodního uspoøádaní lze ke stanici PMR pøipojit vnìjí anténu také tak,
e celou stanici pouijeme jako aktivní
prvek. Je to sice ponìkud krkolomné
øeení, ale kdo nechce pøijít o záruku
nevratným mechanickým zásahem do
stanice, mùe experimentovat i s touto
úpravou a stanici PMR integrovat
napø. do vhodné Yagiho antény.
I pro takové uspoøádání radiostanice
MT-2020P vyhovuje. Lze ji toti obsluhovat externí hovorovou soupravou, pøipojenou do konektorù na horní stranì
pouzdra, a ovládací nf kabel vést podél
ráhna antény za reflektor, bez nepøí-

znivého vlivu na vyzaøovací vlastnosti antény.
Vìnujme se vak úpravì modifikované stanice MT-2020P (doplnìní anténního konektoru) a vnìjím anténám.
Nejprve se seznámíme s pùvodním
uspoøádáním stanice MT-2020 a pak
popíeme montá anténního konektoru.
Dále podrobnìji popíeme nìkolik
ovìøených antén tak, aby se v této problematice mohli orientovat i noví zájemci o provoz s ruèními radiostanicemi.
K upravené stanici byly navreny,
promìøeny a prakticky vyzkoueny tyto
výmìnné vnìjí antény:
• Unipól l/4 - nezkrácená ètvrtvlnná
anténa. Jedná se o pruný bièík o délce 14 a 16 cm, který umoòuje bìný
provoz s ponìkud vìtím dosahem ne
s anténou pùvodní (obr. 4).
• Anténa GP (Ground Plane). Je
pøipojena bezprostøednì k anténnímu
konektoru (obr. 6) a je úèinnou samostatnou anténou. Její jednoduchá tøípaprsková protiváha eliminuje vliv ztrátové ruky operátora, která pøi pouití
unipólu vnáí do obvodu antény ztrátový
odpor a tím zmenuje úèinnost unipólu.
• Anténa Yagi. Komunikaci na delí
vzdálenosti zabezpeèí jen antény smìrové. Je navrena sedmiprvková Yagiho anténa s optimalizovaným ziskem
11 dBd, která výraznì zvìtuje dosah
radiostanice (obr. 10).
• Výmìnná roubovicová anténa
65 mm. Je to ponìkud upravená pùvodní roubovicová anténa a byla zhotovena pro vzájemné porovnávání antén a
jiné experimentování (obr. 19).

Úprava stanice
MT-2020P
Pùvodní uspoøádání
Dvoudílné plastové pouzdro stanice
MT-2020 je spojeno ètyømi samoøeznými vruty (2,7 x 8 mm) pøístupnými ze
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Obr. 2. Pohled na základní desku
s pùvodní anténou vysunutou
z ochranného krytu
zadní strany. První je u paty antény,
zbývající jsou v prostoru pod napájecími
èlánky. Jeden je zaplombován záruèní nálepkou ELIX. Køíovým roubovákem vruty opatrnì vyroubujeme. Zadní
strana krytu se tím uvolní. Opatrnì ji
sejmeme a dáme stranou. Zároveò se
uvolní pryové tlaèítko PTT a pryová
krytka nabíjecího a mikrofonního konektoru na horní stranì pouzdra. Vimneme
si, jak jsou tam tyto souèástky nasunuty - usnadníme si tím opìtné sestavení
pouzdra. Z lùka ve spodní èásti pouzdra uvolníme a vysuneme ochrannou
trubku roubovicové antény. Pak mùeme prohlíet a obdivovat celé vnitøní
uspoøádání (obr. 2).
Pùvodní anténa - poniklovaná ocelová roubovice - je pøipájena na výstup
miniaturního anténního èlánku Π na základní desce a zasunuta do tlustostìnné
plastové trubky. Ta je na svém spodním konci opatøena drákovou pøírubou
s výstupky (zámky), kterou tìsnì obepíná její negativ v obou polovinách
plastového pouzdra. Toto uspoøádání
zabezpeèuje spolehlivé mechanické
upevnìní plastové trubky s anténou
k tìlesu radiostanice, take pøi manipulaci se stanicí není pájený spoj antény
na základní desce namáhán.

Montá konektoru BNC
Tvar a rozmìry plastového krytu pùvodní roubovicové antény umoòují
montá anténního konektoru BNC bez
poruení pùvodní konstrukce stanice.
Pouije se panelová zásuvka BNC ,
její upevòovací èást je opatøena závitem M8 x 0,5 mm. Ten se zaroubuje
do zkrácené pùvodní plastové trubky,
její vnitøní ∅ 7,5 mm je tøeba zvìtit
na ∅ 7,9 mm, tj. tak, aby byl o jen tro-

Obr. 3. Pohled na upevnìní a pøipájení
konektoru BNC
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chu mení ne závit pouitého konektoru BNC.
Podle délky závitové èásti pouitého
konektoru je tøeba zvolit správnou délku
zkrácené trubky. Závitová èást konektoru toti musí v místì uzemnìní ke
kostøe základní desky vyènívat z okraje zkrácené plastové trubky asi o 1 mm,
aby ji pak bylo moné pøipájet pøímo
na tuto kostru(viz obr. 3). Jinde vak
z plastové trubky vyènívat nesmí, protoe by to bránilo opìtnému sesazení obou polovin plastového pouzdra.
Proto je nutné vyènívající èást konektoru odpilovat a zarovnat podél pùvodnì zaoblené spodní hrany plastové trubky.
Nìkteré typy panelových zásuvek
BNC takto upravit (tzn. zkrátit) nelze,
protoe by se uvolnila jejich dielektrická
vloka a konektor by se prakticky rozpadl. Délku zkrácené plastové trubky je
tøeba takovému konektoru pøizpùsobit.
Jeho závitová èást proto nesmí z plastové trubky vùbec vyènívat a konektor
se musí uzemnit krátkým, pøedem pøipájeným vodièem.
Tyto konektory jsou vìtinou opatøeny závitem M10 x 1 mm. Pro stejný
zpùsob upevnìní je nutné tento závit
zcela opilovat nebo osoustruit a na
∅ 8 mm tak, aby konektor bylo moné
upevnit do zkrácené plastové trubky.
Její vnitøní prùmìr toti nelze zvìtovat
nad 8 mm, protoe by se v místì zámkové dráky nepøijatelnì zeslabila,
popø. rozpadla.
Pak jetì upravíme (nastavíme drátem) støední vývod konektoru tak, abychom jej mohli pøipájet k anténnímu
kontaktu na základní desce.
Poté ji jen seroubujeme obì èásti
pouzdra a stanice je pøipravena pro pøipojení vnìjí antény.
Závìrem snad jetì tip na zkrácení
houevnaté plastové trubky. Místo øezu
(v naem pøípadì asi 4 mm nad horní
hranou zámkové dráky) ovineme z jedné strany nìkolika závity lepicí pásky.
Na pootevøeném svìráku pak trubku pootáèíme a podél lepicí pásky zároveò
odøezáváme hrubí lupenkovou pilkou
její zkrácenou èást. Vznikne rovný øez,
který ji není tøeba dále opravovat.

Anténa unipól l/4
Pouití jednoduchého nezkráceného unipólu usnadòuje vysoký kmitoèet
pásem PMR a LPD, resp. velmi krátká
vlnová délka oproti vlnové délce na
ostatních amatérských nebo uvolnìných pásmech (CB, 145 MHz), na kterých je plná ètvrvlnná délka antény
zpravidla nìkolikanásobkem výky
ruèní radiostanice.
Mnozí si jistì pamatují, e donedávna patøil k bìné provozní praxi opakovaný rituál vysouvání a zasouvání dlouhé teleskopické ètvrtvlnné antény do
malé radiostanice. Neádoucí disproporce mezi dlouhými anténami a malými radiostanicemi byly podnìtem k vývoji
antén zkrácených, pøevánì roubovi-

cových, kterými jsou dnes vybaveny
vechny ruèní radiostanice pro pásma
CB a VHF. Jejich malá úèinnost je kompenzována velmi dobrými vf parametry
moderních ruèních stanic.
Z provozních, resp. obsluných hledisek se u ruèních stanic povaují za
vyhovující antény, jejích délky se pøibliují výce stanice. Stanice INTEK 2020P
s vestavìným antenním konektorem
BNC je vysoká 12 cm, co je na pásmu PMR jen o nìco ménì ne plná
ètvrvlnná délka antény. Uplatníme-li pro
maximální pøijatelnou délku antény výe
zmínìné kriterium, mùeme stanici
INTEK 2020P provozovat s bìnou nezkrácenou ètvrtvlnnou anténou. Teoreticky by mìla být dlouhá necelých
17 cm. Této délce by se pøiblioval tenký holý vodiè, vetknutý bezprostøednì
do konektoru BNC.
Stejnì dobré vf vlastnosti vak bude
mít i vodiè pokrytý dielektrickou izolací,
napø. vnitøní vodiè nìkterých koaxiálních
kabelù. Ukazuje se, e vyhoví po stránce
elektrické, mechanické, provozní i vzhledové. Z obsluných hledisek je stanice,
vybavená tímto pruným proutkem
pøijatelnìjí, ne pùvodní uspoøádání
s anténou tuhou.
Zkrácení anténního záøièe dielektrickou izolací a jeho pøirozenou koncovou
kapacitou pøibliuje jeho délku rozmìru
naí stanice. Èím vìtí je rozdíl prùmìrù vlastního vodièe a dielektrika,
tím vìtí je zkrácení. Délka takové antény tedy obecnì závisí na prùmìru vodièe a prùmìru izolace, jako i na druhu dielektrika. Koneèná rezonanèní
délka kolísá v pásmu PMR a LPD kolem 160 mm.

Konstrukce antény
Jako ètvrtvlnný unipól tedy pouijeme vnitøní vodiè z koaxiálního kabelu
RG58 nebo RG59 (podle døívìjího
znaèení VLEDY 50-2,95 nebo VLEDY
75-3,7) s plnou dielektrickou polyetylenovou (PE) izolací, který zakonèíme
krimplovacím konektorem (vidlicí) BNC
50 nebo 75 Ω. Oba konektory se lií jen
vnitøním prùmìrem krimplovací pøíruby podle prùmìru dielektrické izolace (∅ 3 nebo 4 mm). Pouitelné jsou
samozøejmì i bìné kabelové konektory BNC.
Zhotovení antény je jednoduché.
Oddìlíme asi 18 cm dlouhý kus koaxiálního kabelu a vytáhneme nebo vytlaèíme dielektrickou izolaci s vnitøním vodièem. Na jedné stranì jej v délce 3 mm
zbavíme dielektrické izolace. Odizolovaný konec zapájíme do støedního kolíku konektoru a zasuneme do tìlesa konektoru. Proutek antény s kontaktním
kolíkem musíme v konektoru dobøe
upevnit, aby nebyl vytlaèován zdíøkou
anténního konektoru ve stanici PMR. Nepatrnou vrstvou cínu zvìtíme prùmìr
kontaktního kolíku tak, aby el ztuha zatlaèit do otvoru v dielektrické vloce konektoru. Mimoto je moné navléknout
na proutek antény smrovací buírku,
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Obr. 4. Unipól λ/4 zakonèený vidlicí BNC
která ji po opatrném zahøátí stáhne ke
krimplovací pøírubì. Nakonec anténu
zkrátíme na potøebnou délku L (obr. 4).
Délkou L se rozumí vzdálenost od konce krimplovací pøíruby.
V tab. 1 jsou uvedeny rezonanèní
ètvrtvlnné délky LPMR (pro pásmo PMR)
a LLPD (pro pásmo LPD) antén zhotovených z duí koaxiálních kabelù RG58 a
RG59 (podle obr. 4), jak byly namìøeny
na velké ploné protiváze 1,5 x 1,5 m.
Je vidìt, e rozdíly rezonanèních
délek jsou malé. Celý kmitoètový rozsah od pásma LPD k pásmu PMR èiní
jen 3 %. Nepatrný je i rozdíl mezi zkrácením obou typù kabelù. Anténa z holého vodièe je ponìkud delí, protoe se
neuplatní zkrácení dielektrickou izolací.
Pøi praktickém pouití je anténa na ruèní stanici navíc zatlumena ztrátovým
odporem ruky operátora. Tím se vlastnì stává impedanènì irokopásmovou
v celém pásmu 430 a 450 MHz, take
její délka není kritická.
Srovnávací mìøení prokázalo, e
tento pruný ètvrtvlnný proutek je úèinnìjí ne pùvodní krátká roubovicová
anténa z ocelové pruiny. Ztráty v anténì se zmenily o 2 dB, take se dosah
ponìkud zvìtil. Zøetelnìjí zvìtení
dosahu vak zabezpeèí a dále popsaná anténa GP.

Jak nastavit rezonanèní
délku antény
Rezonance na provozním kmitoètu
(pásmu) je nezbytným pøedpokladem
dobré funkce kadé unipólové antény,
pøipojené bezprostøednì k malé radiostanici (ruèce). Ve stavu rezonance
nabývají pøi vysílání i pøíjmu vf proudy
maximálních hodnot. V rezonanci se
anténa jeví jen jako reálný odpor, sloený z uiteèného odporu vyzaøovacího a
neuiteèných odporù ztrátových. Jinak
øeèeno, impedance antény má v tomto
stavu jen reálnou sloku. Reaktanèní
sloky (indukèní nebo kapacitní) jsou
nulové. Tento reálný odpor antény by
se pak mìl jetì shodovat s výstupním
odporem (impedancí) radiostanice, tzn.
e anténa by mìla být jetì pøizpùsobena, aby odebírala z vysílaèe vekerý
výkon. Pøizpùsobení zkrácených antén
vak není snadné. Proto jsou vìtinou
provozovány jen jako rezonující, avak
nepøizpùsobené. V naem pøípadì, kdy
je zkrácení antény malé a skuteèná
Tab. 1. Rezonanèní délky LPMR a LLPD
antén unipól λ/4, zhotovených z duí
koaxiálních kabelù RG58 a RG59
Typ kabelu
RG58
RG59
Holý vodiè 1 mm

LPMR

LLPD

131
128
155

135
131
160

délka antény se pøíli nelií od ètvrvlny,
je rezonující anténa pøizpùsobena dostateènì.
Pøizpùsobení unipólových antén
(zejména antén zkrácených) na ruèních stanicích je v amatérských podmínkách nesnadné (viz [1]). Rezonanci
vak mùeme nastavit celkem snadno.
Podle podmínek, moností (pøístrojového vybavení) a zkueností mùeme
volit z nìkolika zpùsobù, jak rezonanci
nastavit. Pøipomeòme ten nejjednoduí, dobøe pouitelný i na pásmu PMR.
Jde o nastavení rezonance antény
v provozním stavu, kdy v ruce dríme
radiostanici, která rezonanci antény
ovlivòuje. Proto se nemusí takto zjitìná rezonanèní délka shodovat s délkou
podle tab. 1 namìøenou na velké (mìrné) protiváze.
Naladíme nìjakou slabou stanici
s vypnutou umovou bránou (squelchem), kdy je pøijímaè nejcitlivìjí a velmi dobøe reaguje na zmìny síly signálu. Reaguje tedy zøetelnì (akusticky, tj.
slyitelnì) i na kolísání signálu pøi ladìní antény.
Je-li anténa v rezonanci, pak pøi
kadém pøiblíení druhé ruky k anténì
se anténa rozladí a signál zeslábne.
Signál vak zeslábne i v pøípadì, e
anténa je naladìna na nií kmitoèet a
kapacita ruky ji tak posunuje na jetì
nií kmitoèty.
Pokud pøibliováním ruky signál zesiluje, tak rezonance jetì nenastala.
Anténa je tedy naladìna na vyí kmitoèet. Pøi dalím pøiblíením ruky (zvìtením koncové kapacity antény) zaregistrujeme zøetelné maximum - rezonanci.
Tak poznáme, e anténu je tøeba jetì
prodlouit nebo zvìtit její koncovou
kapacitu (napø. èepièkou z dielektrika,
buírkou apod.), aby se její rezonance
posunula na nií kmitoèet nebo do
støedu provozního kmitoètového pásma.
Èím je anténa úzkopásmovìjí, tím
je toto ladìní zøetelnìjí (slyitelnìjí)
a kritiètìjí. Nejlépe se o tom pøesvìdèíme pøi ladìní zkrácených unipólù
roubovicových.

Anténa GP
K této anténì nejprve nìkolik slov
úvodem.
Poadavek na vesmìrovou komunikaci s maximálním záøením v rovinì horizontu obecnì nejjednodueji zabezpeèují
vertikálnì polarizované antény - dipóly.
Má-li být jejich napájení jednoduché, tj.
bez zvlátních pøizpùsobovacích obvodù, musí být napájeny proudovì resp.
nízkoimpedanènì, tedy uprostøed.
U vertikálních pùlvlnných dipólù je to
obtíné, zejména pøi jejich umístìní na
mobilních nebo pøenosných radiostanicích.
Proloíme-li svislý pùlvlnný dipól
uprostøed nekoneènou vodivou rovinou
- zemí (obr. 5), mùeme dolní polovinu dipólu odstranit. Nahradí ji toti pomyslný zrcadlový obraz horní ètvrtvlnné
èásti. Impedance této teoretické antény
bude polovièní, zisk vak bude o 3 dB

0 dB

3

1

2

Obr. 5. Vyzaøování vertikálních antén:
(1) dipól λ/2, (2) unipól λ/4 nad ideální
protiváhou, (3) anténa GP
vìtí, protoe anténa musí vyzáøit stejný výkon do polovièního úhlového sektoru nad zemí (diagram 2 na obr. 5).
Nahradíme-li nekoneènou vodivou
rovinu nìkolika paprskovitì uspoøádanými ètvrtvlnnými prvky, nebudou se
vyzaøovací a napájecí vlastnosti této
ètvrtvlnné antény - unipólu s paprskovitou protiváhou (diagram 3), prakticky liit od vyzaøování obyèejného pùlvlnného dipólu (diagram 1). Dostaneme tak
anténu GP (Ground Plane = zemní rovina), která má proti svislému dipólu jen
polovièní výku a je napájena v místì
upevnìní k protiváze. Její elektrické
vlastnosti závisí na délce a prùmìru záøièe a na uspoøádání protiváhy. Tato protiváha brání anténním proudùm v pøechodu na povrch napájeèe a tím i jeho
záøení. Nemùe vak nahradit zmínìnou
nekoneènou vodivou rovinu, take zisk
antény GP (s paprskovitou protiváhou
tvoøenou prvky λ/4) se prakticky shoduje se ziskem pùlvlnného dipólu, jak to
dokumentují diagramy záøení na obr. 5.
U vozidlových antén pro VKV a UKV
pásma je pomìrnì dobrou protiváhou
vnìjí povrch karoserie. U ruèkových
radiostanic je naproti tomu dosti nedokonalou protiváhou kovové (vodivé) pouzdro, resp. vodivá konstrukèní struktura
(kostra) stanice, vestavìná v plastovém pouzdøe. Nedílnou èástí protiváhy
kadé ruèní stanice je vak jetì ruka a
tìlo operátora, které vnáejí do obvodu
antény ztráty a zmenují její úèinnost.
Vzhledem k relativnì krátké vlnové
délce mùeme ètvrtvlnný proutek na
ruèní stanici PMR/LPD snadno doplnit
zmínìnou protiváhou z radiálních prvkù, která vysokofrekvenènì oddìlí (vyøadí z funkce) ztrátovou strukturu radiostanice a ruky operátora. Anténou se
tak stane jen sama anténa GP, nezávislá na pùvodní (a ztrátové) protiváze,
která je na kadé ruèní radiostanici funkèní
èástí unipólové antény.

Konstrukce antény
Zhotovení antény GP je snadné. Na
krimplovací pøírubu konektoru (vidlice)
BNC navlékneme a vodivì upevníme
malý kovový krouek, do kterého zapájime tøi ètvrvlnné radiální vodièe, které
spolu s unipólem vytvoøí úèinnou, samostatnou a pomìrnì dobøe pøizpùsobenou anténu GP.
Pro experimentování i praktický provoz je výhodnìjí ponechat døíve po-
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ÈSV →

f →
Obr. 8. Pøizpùsobení (ÈSV) antény GP

Obr. 6. Rozmìry antény GP
psaný unipól λ/4 beze zmìny a celou
anténu GP zhotovit samostatnì. Hlavní
konstrukèní souèástkou bude napø. panelová zásuvka BNC. Do její pøíruby navrtáme (pøiblinì po 120 °) tøi nepøíli
hluboké díry pro zapájení radiálních prvkù. Jejich prùmìr není kritický. Vhodný
je mìkký mìdìný vodiè o prùmìru pøiblinì 1 mm, který se snadno ohýbá a
tvaruje. Záøièem je opìt vnitøní vodiè
s dielektrickou izolací z koaxiálního
kabelu, pøipájený ke kolíku konektoru
z vnìjí strany. Do celkové délky L se
tak poèítá i vyènívající konec vnitøního
vodièe zásuvky, ke kterému je záøiè pøipájen (obr. 6). Délka radiálních prvkù je
155 mm.
Anténu pøipojíme ke stanici pomocí
pøechodky BNC typu vidlice-vidlice. Anténa se tím ponìkud vzdálí (podle druhu pøechodky) od vlastní stanice. Zlepí
se tak její obslunost (více prostoru pro
ruku operátora) a jetì více se omezí
nepøíznivé vlivy ztrátových prvkù na
vlastní anténu. Samozøejmì, e nic nebrání tomu zvýit poèet radiálních prvkù
na obvyklé ètyøi. Úèinek protiváhy se
tím vak zvìtí jen nepatrnì.
Vzhledem k velkému sortimentu konektorù a pøechodek BNC na trhu i na
radioamatérských burzách (kde lze levnì poøídit i konektory RFT s plastovými
pøevleènými maticemi, popø. chromované BNC konektory pardubické, jsou
Obr. 7.
Anténa GP
s tøípaprskovou
protiváhou
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moné i jiné úpravy a kombinace, ne
uvedené. Lze pouít i konektorù TNC
se roubovaným spojením místo spojení bajonetového. Radiální prvky protiváhy je mono upevnit i na pouitou pøechodku BNC apod. Krátkou pøechodku
lze nahradit pevným koaxiálním vedením, které vzdálí anténu nad hlavu operátora a omezí nepøíznivý vliv hlavy na
vesmìrové vyzaøování (viz kap. Provozní podmínky).
Pohled na realizovanou anténu GP
pøipojenou ke stanici je na obr. 7.

Elektrické vlastnosti antény GP
Napájecí vlastnosti. Anténu GP mùeme pøipojit k mìøicímu zaøízení koaxiálním kabelem a napájecí vlastnosti
(pøizpùsobení, ÈSV resp. impedanci)
mìøit obvyklými zpùsoby - tj. reflektrometrem, anténním analyzátorem nebo
impedanèním mùstkem.
Takto zjitìné napájecí vlastnosti se
po pøipojení antény k radiostanici prakticky nezmìní. Z jednoduché, ètvrtvlnné, na pùvodní protiváze závislé
antény se úpravou GP stala anténa
na pùvodní protiváze nezávislá, její elektrické vlastnosti ji témìø nejsou ovlivnìny vlastní radiostanici.
Vodorovnì uspoøádané radiální prvky protiváhy zmenují impedanci pùlvlnného dipólu pøiblinì na polovinu, tj.
asi na 35 Ω. Sklonem radiálních vodièù
je moné impedanci upravit, tj. zvìtit
a na 50 Ω. Z grafu na obr. 8 je zøejmé,
e napájecí vlastnosti antény GP, (obr.
6) prakticky vyhovují (ÈSV < 1,5) v celém kmitoètovém rozsahu pásem LPD
a PMR.
Vyzaøovací vlastnosti (diagram záøení) antény není tøeba nastavovat.
V horizontální rovinì je vyzaøovací
diagram antény GP vesmìrový, je vak
ovlivòován operátorem (viz obr. 9).
V rovinì vertikální by mìla anténa
maximálnì vyzaøovat pøiblinì v rovinì
horizontu, tzn., e její prostorový vyzaøovací diagram by se mìl blíit záøení svislého pùlvlnného dipólu ve volném prostoru. V blízkosti zemì je vak maximum
záøení ve vertikální rovinì závislé na výce antény (resp. radiostanice) nad zemí.
Èím je anténa vý, tím mení je elevaèní
úhel maxima záøení. Nic nebrání tomu,
aby samostatná anténa GP byla umístìna výe, mimo stanici, a napájena koaxiálním kabelem. Vzhledem k vyím
kmitoètùm UHF je ádoucí zvolit pro napájení koaxiální kabel s malým útlumem.
V pásmu CB bìnì uívaný kabel RG58
s plným dielektrikem PE má na 450 MHz

útlum 3,7 dB/10 m, tzn. e do antény
pøenese jen 43 % výkonu.

Provozní podmínky
- vliv operátora
Elektrické vlastnosti antén na pøenosných radiostanicich závisejí té na
provozních podmínkách, které ovlivòuje
obsluha radiostanice. Blízkost tìla se
projevuje jak na napájecích (impedanèních), tak na vyzaøovacích vlastnostech
anténní soustavy operátor+radiostanice.
Pùvodnì vesmìrová vyzaøovací
charakteristika vlastní antény ve volném
prostoru mùe být pøítomností tìla operátora více èi ménì deformována v závislosti na kmitoètu, typu antény a zejména na její poloze a umístìní vùèi tìlu.
Tato problematika byla zkoumána
zejména v 60. a 80. letech minulého
století v souvislosti s postupným zavádìním dalích generací pøenosných radiostanic a nakonec i mobilních telefonù.
Dnes jsou problémy spojené s praktickým pouíváním antén na ruèních i mobilních radiostanicích vyøeeny, a tak
z obecnì platných poznatkù (viz [1])
upozorníme jen na ty, které se týkají
obsluhy a provozu ruèní radiostanice
na UHF, tj. v pásmech LPD a PMR.
• Diagram záøení vlastní antény je v blízkosti lidského tìla více èi ménì ovlivòován, resp. deformován. Anténa vybudí
na vodivých i polovodivých èástech celé
anténní struktury (radiostanice + operátor) povrchové proudy, které ovlivní pùvodní vesmìrový diagram antény.
• Nerovnomìrnost vyzaøování je závislá
na vzdálenosti antény s radiostanicí od
tìla, které vf energii èásteènì odráí a
èásteènì absorbuje. Vzhledem k vf
vlastnostem lidského tìla se na niích
kmitoètech pásem VHF vìtí èást vf
energie odráí, zatímco mení èást do
nìj vniká a je pøi tomto prùniku tlumena.
• Absorbce tìlem stoupá zejména na
vyích kmitoètech pásem UHF a pøi
mení vzdálenosti od tìla, kdy je nerov-

Obr. 9. Vliv operátora na vyzaøovací
diagramy antény s ruèní radiostanicí
v pásmu 450 MHz. Radiostanice je ve
vzdálenosti 8 a 15 cm od tìla a ve
výí pasu, prsou, ramen a nad hlavou
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nomìrnost vyzaøování zpùsobená tìlem nejvìtí. Na obr. 9 jsou znázornìny vyzaøovací diagramy soustavy
anténa+operátor na 450 MHz pro rùzné polohy a vzdálenost antény 8 a
15 cm od tìla. Zámìrem mìøení bylo
objasnit a kvantifikovat vliv polohy vlastní antény na rovnomìrnost vyzaøování,
resp. na relativní úroveò pøijímaného
signálu, proti úrovni signálu z volnì
umístìné antény referenèní. Proto se
pøi mìøení pouila anténa typu rukávový dipól λ/2, tj. anténa nezávislá na
protiváze, jakou je i nae anténa GP.
Z diagramù je vidìt, e na 450 MHz se
v závislosti na poloze antény mìní úroveò signálu od +3 dB do -12 dB oproti
anténì ve volném prostoru. Operátor+radiostanice tak v praxi tvoøí jakousi
smìrovou anténu.
• Zkuený operátor pøenosné radiostanice by tedy mìl na vech VKV pásmech, zvlátì pak na tìch nejvyích,
komunikovat èelem (a tedy i radiostanicí)
smìrem k protistanici. Vícenásobné odrazy v zastavìném terénu vak mohou
tuto, jinak optimální orientaci, ovlivnit.
• Vzdálenost stanice, resp. antény od
tìla (hlavy) by nemìla být mení ne
ètvrtina vlnové délky.
• Za obtíných podmínek, resp. pøi slabých signálech, je výhodné dret anténu
ve vyí poloze, pokud mono nezastínìnou tìlem ani hlavou operátora, co
je pøi bìném provozu neobvyklé i nesnadné. U stanice INTEK je vak moné zvýit polohu radiostanice pouitím
ruèního mikrotelefonu. Antény vyènívající nad hlavu operátora jsou prostì výhodnìjí, zejména v pásmu UHF.
• Elevaèní úhel maximálního záøení ve
vertikální rovinì obecnì zavisí na výce
antény nad zemí. Je tomu tak i u antény GP v pásmu UHF.
Nakonec pøipomínáme, e by se
nemìlo zapomínat na biologické úèinky
elektromagnetických vln, absorbovaných lidským tìlem z tak blízké antény.
Je to dosud otevøená problematika,
protoe úèinky dlouhodobého zatìování lidského organismu vf záøením z pøenosných radiostanic jsou stále pøedmìtem zkoumání. Závìry zatím nelze
jednoznaènì formulovat, protoe historie masového pouívání mobilních pojítek je z tohoto hlediska pøíli krátká.

Antény Yagi

Obr. 10.
Anténa
Yagi

ní, pøizpùsobení) spolu navzájem souvisí prostøednictvím základních rozmìrù (celkovou délkou antény, poètem,
délkou, prùmìrem a rozteèí vech prvkù) - viz obr. 12. Pøi návrhu antény se
zpravidla vychází z poadavkù na zisk,
s pøihlédnutím k pøijatelným rozmìrùm
a konstrukci. Zisk Yagiho antény je pøedevím závislý na její délce. Èím je anténa delí, tím má vìtí zisk. Pro bìné
pouití vak není rozumné prodluovat
antény nad 4·λ, protoe pøírùstek zisku
je pak ji mení.
O Yagiho anténách existuje nejen
rozsáhlá literatura, ale existuje i mnoho
poèítaèových programù (napø. [P1], [P2],
[P3]), usnadòujících jejich návrh.
V praxi se pøi návrhu antény obvykle
vychází z ovìøené Yagiho antény pro
jiné, kmitoètovì blízké pásmo, která
více ménì splòuje poadované elektrické parametry. Pokud se její základní
rozmìry pøepoèítají v pomìru pùvodního
a nového kmitoètu a zachová se shodná konstrukce, má novì navrená anténa stejné elektrické vlastnosti, jako
anténa pùvodní.
Do jaké míry se pøedpokládané nebo
vypoètené parametry shodují se skuteènými lze pak ovìøit jen mìøením.
Jedná se pøedevím o mìøení a koneènou úpravu impedance (pøizpùsobení), co je nezbytné zejména u úzkopásmových antén. Detailní mechanické
uspoøádání napájecích prvkù a obvodù
toti nelze zcela pøesnì namodelovat,
popø. realizovat podle výpoètu nebo pøepoètu rozmìrù, take impedance mùe
trochu ujet z povolených tolerancí. Platí
to zejména o anténách na pásma UHF.
Podobný postup byl pouit u dále
popisovaných sedmiprvkových antén
pro pásma LPD a PMR.

Návrh antén 7Y446 a 7Y433

Velmi dobré vlastnosti stanic INTEK vyniknou pøi pouití smìrových
antén, které podstatnì zvìtí jejich dosah. Z rùzných typù smìrových antén
jsou pro dálkovou komunikaci nejvhodnìjí antény Yagi. Pøi shodných elektrických parametrech jsou podstatnì
lehèí, konstrukènì jednoduí a mechanicky odolnìjí ne ostatní druhy
smìrových antén. Jednoduchá konstrukce usnadòuje jejich amatérskou
realizaci.
Hlavní elektrické parametry Yagiho
antén (zisk, smìrovost, diagram záøe-

Pro obì pásma je navrena sedmiprvková anténa se ziskem 11,5 dBd
(obr. 10). Její rozmìry jsou odvozeny
z podobné, pùvodnì estiprvkové antény podle Chenga [2].
Jedná se o úzkopásmovou, 1,7·λ
dlouhou Yagiho anténu, optimalizovanou pro maximální zisk s minimálním
poètem prvkù. Pøidáním kompenzaèního direktoru (tj. 7. prvku) se podaøilo
upravit nízkou impedanci pùvodní estiprvkové antény tak, aby bylo moné pouít pro napájení a pøizpùsobení antény
boèníkového napájení (obr. 11) koaxiál-

ním kabelem 50 Ω bez zøetelného vlivu
na optimalizované vlastnosti smìrové.
Ty jsou v podstatì urèeny celkovým
uspoøádáním a rozmìry direktorové
øady, zatímco impedanci (pøizpùsobení)
ovlivòují pøedevím rozmìry a napájení
záøièe, vèetnì nejbliího prvku, kterým
je pøidaný kompenzaèní direktor.
Pouité boèníkové napájení zjednoduuje konstrukci antény (obr.13a). Napájený záøiè je vetknut do ráhna stejnì
jako ostatní pasivní prvky. Pøi napájení
koaxiálním kabelem není nutný symetrizaèní èlen, protoe záøiè se napájí také
nesymetricky (jednostrannì). Vnitøní vodiè napájeèe je pøipojen k záøièi jen na
jeho jedné stranì, vnìjí vodiè (stínìní)
je uzemnìn na ráhno antény u støedu
záøièe. Tuto úpravu známe té pod názvem pøizpùsobení gama (gama match).
Jistou nevýhodou boèníkového napájení
je pomìrnì kritické nastavení jeho sériové kapacity, která kompenzuje indukènost boèníku. Proto je boèníkové pøizpùsobení zpravidla úzkopásmové.
Pouité øeení vak nicménì umoòuje
jednoznaèné a reprodukovatelné nastavení boèníku.
Navrená anténa se od originálu [2]
lií tím, e vechny direktory mají navzájem shodnou délku. Optimalizované
kolísání (perturbace) délek direktorù pùvodní antény podle Chenga zvyuje
zisk antény ji jen o nìkolik desetin dB,
proto byla anténa pouitím shodnì
dlouhých direktorù zjednoduena. Rozhodující vliv na optimalizaci zisku toti
mají nerovnomìrné rozteèe prvkù, které byly zachovány.
Typickou vlastností Yagiho antény je
rychlá degradace smìrových parametrù nad optimálním (provozním) kmitoètem, pro který byla navrena. Smìrem
k niím kmitoètùm se tyté parametry
zhorují zvolna. V naem pøípadì je proto anténa pro pásmo LPD (433 MHz)
nepouitelná na pásmu PMR (446 MHz),
na kterém má ji obrácený diagram záøení. Na druhé stranì vak anténa, navrená pro pásmo PMR, smìruje pomìrnì dobøe i na niím kmitoètu pásma LPD,
i kdy s mením ziskem (obr. 17, obr. 18).

C

Obr. 11. Boèníkové napájení - schéma
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Avak vzhledem k úzkopásmovému
charakteru napájecích vlastností (vyjádøených závislostí ÈSV na kmitoètu na
obr. 16) je nutné pouít pro kadé pásmo jinou anténu, i kdy jsou obì pásma od sebe vzdálena jen o 13 MHz.
Pokud by mìly mít obì antény zcela
shodné elektrické parametry, bylo by
nutné, aby shodnì oznaèené rozmìry
obou antén podle tab. 2 odpovídaly pomìru obou kmitoètù (446/433 = 1,03
resp. 433/446 = 0,97). Ten vak èiní
pouhá 3 %. Vzhledem k rozhodujícímu
a kritickému vlivu délek pasivních prvkù
(zejména direktorù) na elektrické vlastnosti víceprvkové úzkopásmové Yagiho
antény se proto obì antény od sebe lií
právì jen délkou prvkù.
Obì antény je tedy moné sestavit
na stejnì rozvrtané ráhno, tj. obì antény mají stejné rozteèe, ale odlinou délku prvkù.
Zcela shodné jsou na obou pásmech i rozmìry a uspoøádání boèníkù.
Prùbìhy impedancí obou antén jsou
proto vzájemnì posunuté (nekryjí se),
ale na svých provozních kmitoètech
zùstávají pøizpùsobeny velmi dobøe.
Více napovídají impedanèní køivky na
Smithových diagramech na obr. 17.

Konstrukce antény
Náèrtek Yagiho antén 7Y433 pro
pásmo LPD (433 MHz) a 7Y446 pro
pásmo PMR (446 MHz) je na obr. 12.
Základní rozmìry antény (délky a rozteèe prvkù podle obr. 12) pro obì pásma jsou v tab. 2. Délky a rozteèe prvkù byly zaokrouhleny na celé mm.
Rozmìry obou antén se od sebe lií
jen délkou prvkù. Vechny ostatní rozmìry vèetnì rozmìrù boèníkového napájecího obvodu jsou na obou pásmech zcela shodné.

Hlavním konstrukèním prvkem antény je pomìrnì lehké ráhno ze slitiny hliníku (AlMg), které má profil obdélníkové
trubky o vnìjích rozmìrech 12 x 18 mm
se stìnou o tlouce 1 mm. Minimální
konstrukèní délka 1280 mm poèítá
s umístìním stoárové pøíchytky na
konci antény za reflektorem, co umoòuje zmìnu polarizace bez nepøíznivého vlivu napájeèe, resp. stoáru, na
smìrové vlastnosti pøi vertikální polarizaci antény.
Anténu je moné bez zmìny délek
prvkù sestavit i na ráhnu se ètvercovým (popø. kruhovým profilem) o prùmìru do 10 a 12 mm.
Vech 7 prvkù (rovnì ze slitiny
ALMg) o prùmìru 4 mm (vèetnì záøièe)
je jednodue vetknuto pøímo do ráhna
tìsnì podél jeho kratí strany. Prvky
jsou v ráhnu zadøeny nebo zadùlèíkovány. Tento zpùsob upevnìní vyaduje vyvrtat do ráhna velmi tìsné díry,
co je nutné pøedem vyzkouet.
Zmínìných sedm oboustranných
dìr v ráhnu doplòují ji jen dvì dalí jednostranné díry, urèené pro boèníkový
napájecí obvod záøièe (viz obr. 13a).
Jedna díra má prùmìr pøiblinì
3 mm a je urèena pro boèníkové napájení záøièe. Touto dírou je provleèen
vnitøní vodiè (i s dielektrickou izolací)
napájecího koaxiálního kabelu typu
RG58 s pevnou (nikoli pìnovou) dielektrickou izolací. Vnitøní hranu díry zaoblíme kulatým jehlovým pilníkem, aby nebránila vývodu boèníkového vodièe.
Druhou dírou (o prùmìru asi 3,5 mm)
je provleèen roub M3 x 8 mm, který
upevòuje a vodivì propojuje s ráhnem
pøíchytku, která uvnitø ráhna svírá konec stínìní (tj. vnìjí vodiè) napájecího koaxiálního kabelu. Touto pøíchytkou stínìní je koaxiální kabel pøipevnìn
v ráhnu a zabezpeèen proti vytaení.

D1
D2
D3
D4
D5

p1
p2
p3
p4
p5

320
310
288
288
288
288
288

172
30
168
278
222
290

330
320
300
300
300
300
300

172
30
168
278
222
290

Na konec boèníku, vyènívajícího
z ráhna v délce 66 mm, je tìsnì navleèena kapacitní kovová trubièka o délce
21 mm, která je vodivì upevnìna zkratovací boèníkovou spojkou (obr. 13a)
k jedné polovinì záøièe. Prùmìr dielektrické izolace kabelu RG58 je 2,95 mm,
take vyhovuje mosazná trubièka o vnìjím prùmìru 4 mm s tloukou stìny
0,5 mm, popø. tenká kovová fólie (alobal)
navinutá pøímo na dielektrickou izolaci.
Mezi trubièkou a záøièem musí být dokonalý a trvalý galvanický kontakt. Proto
musí boèníková spojka pevnì obepínat
obì spojované souèásti. Pouijí-li se
vhodné materiály, lze tyto spoje spájet,
co je optimální øeení.
Sestavení antény není obtíné. Døíve ne do ráhna upevníme anténní prvky, protáhneme boèníkovou dírou a ráhnem pomocný ohebný vodiè, který
pøipájíme ke støednímu vodièi napájecího kabelu s ji navleèenou pøíchytkou
zkráceného stínìní.Tímto vodièem pak
zezadu (od reflektoru) zatáhneme kabel do ráhna a prodlouený boèníkový
vodiè vytáhneme dírou ven. Navleèeme
na nìj kapacitní trubièku a teprve pak
jej zkrátíme na doporuèenou délku.
Upevòovacím roubem pøíchytky
stínìní se pak musíme strefit do matice M3 pøipájené k pøíchytce, abychom
jím mohli upevnit kabel a uzemnit jeho
stínìní. Napomáhá tomu ohnutý konec
pøíchytky, opírající se o protilehlou vnitøní boèní stìnu ráhna (viz obr. 13a).

Obr. 13a.
Výkres
boèníkového
napájecího
obvodu

38

pR

Rozmìr [mm] Rozmìr [mm]
pro pásmo
pro pásmo
PMR 446 MHz LPD 433 MHz
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Obr. 13b. Realizovaný boèníkový
napájecí obvod záøièe

MHz

MHz

Obr. 14. Impedanèní køivky Yagiho antén 7Y433 pro pásmo LPD (vlevo) a 7Y446 pro pásmo PMR (vpravo). Krunicí je
ohranièena oblast, ve které je ÈSV ≤ 2

GdBd
Q3E
Q3H
1.plE
1.plH
ÈZP
ÈSV

- zisk proti dipólu λ/2
- úhel záøení v rovinì prvkù (E)
- úhel záøení v rovinì kolmé na prvky (H)
- 1. postranní lalok v rovinì E
- 1. postranní lalok v rovinì H
- èinitel zpìtného pøíjmu
- èinitel stojatých vln

Konec boèníkového vodièe s kapacitní trubièkou provlékneme boèníkovou
spojkou navleèenou na záøiè a dobøe
zajistíme ve vzdálenosti 45 mm od pøilehlé vnìjí boèní stìny ráhna.
Pohled na realizovaný boèníkový
napájecí obvod je na obr. 13b.
Bude-li anténa trvale vystavena povìtrnostním vlivùm, zabezpeèíme celé
boèníkové napájení vhodným ochranným nátìrem.
Napájecí kabel mùe být veden
bez pøeruení a k radiostanici nebo
zakonèen kabelovým konektorem hned
u antény. Prodluovací kabel by pak
mìl být upevnìn ke stoøáru, aby svou
vahou pøi provozu nenamáhal konektorový spoj.
Napájecí kabel mùeme vést k boèníku také vnì ráhna, tìsnì vedle nìj. Je
ovem tøeba, aby stínìní kabelu bylo
uzemnìno na ráhno alespoò ve dvou
bodech - co nejblíe u boèníku (resp.
u støedu dipólu) a na konci ráhna. Rovina boèníku pak mùe leet v rovinì
prvkù smìrem k reflektoru. Tzn., e vodiè boèníku odboèí z ráhna jetì pøed
záøièem a je pak veden ve vzdálenosti
8 mm podél záøièe v rovinì prvkù (na
stranì záøièe blíe k reflektoru). Rozmìry pøizpùsobovací smyèky se nijak
nemìní.
Dodríme-li vechny délkové míry
s pøesností ±0,5 mm, budou antény vykazovat parametry podle tab. 3.

Anténa 7Y446

Anténa 7Y433

11,3 dBd
36 °
39 °
-16,5 dB
-10,5 dB
-10 dB
< 1,2

11,3 dBd
35 °
38 °
-15,5 dB
-10 dB
-10 dB
< 1,2

Uvedené hodnoty platí na jmenovitých kmitoètech 446 MHz a 433 MHz,
prakticky vak na vech kmitoètech pomìrnì úzkých pásem PMR a LPD.
Smìrové vlastnosti obou antén jsou
odvozeny z diagramù záøení v obou rovinách (obr.15). Diagramy byly vypoèteny pomocí programu EZNEC. Mìøení
prokazují, e se vypoètené smìrové parametry velmi dobøe shodují s reálnými.
Impedanèní køivky (závislosti impedance na kmitoètu), namìøené na realizovaných anténách a vynesené do
Smithova diagramu, jsou na obr. 14.
Prùbìh pøizpùsobení (ÈSV) kadé
antény v pásmu 420 a 455 MHz, zjitìný z impedanèních køivek podle obr. 14,
0 dB

H
E

Gd

Gd [dB] →

Elektrické parametry

je znázornìn na obr. 16. Z obou prùbìhù je zøejmý úzkopásmový charakter
boèníkového pøizpùsobení v pásmech
PMR i LPD.
Do grafu na obr. 16 jsou zakresleny i prùbìhy smìrového zisku (èárkovanì) a provozního zisku Gd (èerchovanì) antény 7Y446 proti pùlvlnnému
dipólu v pásmu 420 a 455 MHz. Prùbìh zisku antény 7Y433 je obdobný.
Smìrový zisk (èárkovaný prùbìh) je
vypoèten ze smìrových vlastností antény, tj. z diagramù záøení v obou polarizaèních rovinách. Platil by reálnì
v celém pásmu 420 a 455 MHz pouze
za pøedpokladu, e by anténa byla na
kadém kmitoètu tohoto pásma dokonale pøizpùsobena. V naem pøípadì
vak platí jen na kmitoètech obou úzkých pásem PMR a LPD, na kterých je
ÈSV mení ne 1,2.
Na ostatních kmitoètech je zisk
redukován ztrátami nepøizpùsobením, které jsou odvozeny ze znázornìného prùbìhu ÈSV. Køivka provozního zisku (èerchovaná), která tyto
ztráty zahrnuje, proto vystihuje skuteèný energetický pøínos smìrové
antény, pokud by byla pouita v celém mìøeném pásmu.
ÈSV →

Tab. 3. Parametry Yagiho antén 7Y446 pro pásmo PMR a 7Y433 pro pásmo LPD

E
H

Obr. 15. Vyzaøovací diagramy antén 7Y433
a 7Y446 v rovinì prvkù (E) a v rovinì kolmé na prvky (H) jsou prakticky shodné
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ÈSV
f →
Obr. 16. Pøizpùsobení (ÈSV) a
zisk(Gd) antén 7Y433 a 7Y446
v pásmu 420 a 455 MHz
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0 dB
446 MHz

433 MHz

Obr. 17. Smìrový diagram antény
7Y446. Má pøijatelný tvar i v pásmu
LPD (433 MHz)
Obr. 19. Výmìnná roubovicová anténa.
Vlevo bez krytu, vpravo v krytu
z popisovaèe Centro-fix 1710

0 dB

446 MHz
433 MHz

433 MHz
446 MHz

Obr. 18. Smìrový diagram antény
7Y433. V pásmu PMR (446 MHz) je
nevyhovující, resp. obrácený
Podobné prùbìhy obou ziskù má
i anténa 7Y433, maximum prùbìhù je
vak posunuto na kmitoèet 433 MHz
(kvùli pøehlednosti nejsou tyto prùbìhy
do obr. 18 zakresleny).
Je vidìt, e jak z hlediska pøizpùsobení, tak i zisku je anténa 7Y433 v pásmu PMR nepouitelná, zatímco anténu
7Y466 lze pouít i na niích kmitoètech pásma LPD, by s ponìkud horím pøizpùsobením (ÈSV = 2,5).
Pro Yagiho antény je toti typické,
e se nad optimálním kmitoètem jejich smìrové i impedanèní vlastnosti
zhorují velmi rychle, zatímco smìrem k niím kmitoètùm je zhorování
vlastností pozvolné.
Take v pásmu PMR by byla pouitelná i Yagiho anténa pro nejnií
kanály TV UHF pásma (470 MHz), ale
nikoliv Yagiho anténa pro amatérské
pásmo 432 a 435 MHz.
Je to ostatnì zøejmé i ze smìrových diagramù obou antén na obr. 17 a
obr. 18. Anténa 7Y446 má i v pásmu
LPD (resp. na kmitoètu 433 MHz) pøijatelný smìrový diagram, zatímco diagram antény 7Y433 je v pásmu PMR ji
obrácený.

Výmìnná
roubovicová anténa
Pro rùzné experimenty a vzájemná
porovnávání lze pouít také roubovicovou anténu, kterou s mírnými úpravami zhotovíme podle pùvodní integrované antény.
Novou roubovicovou anténu upevníme do krimplovacího konektoru (vidli-
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ce) BNC (obr.19) a chráníme plastovým krytem.
Pùvodní anténa (obr. 2) má 13,3 závitù ocelového drátu o prùmìru 0,8 mm
navinutého na prùmìru 5,5 mm v délce
66 mm + 4 mm pøívod k pájecímu bodu
na základní desce. Je tìsnì zasunuta
do ochranné, ponìkud kuelovité plastové trubky (s vnitøním prùmìrem 8 mm
a vnìjím prùmìrem 15 mm u paty a
10 mm na konci), která posunuje její rezonanèní kmitoèet na 425 MHz. Bez tohoto krytu rezonuje a na 475 MHz (mìøeno u jediného vzorku).
Protoe pùvodní plastovou trubku ji
nelze pouít, byla nová anténa volnì
zasunuta do plastového krytu z popisovaèe, který byl k dispozici (Centro-fix
1710).
Nová anténa má 11,5 závitù mìdìného postøíbøeného vodièe o prùmìru
1 mm navinutého na prùmìru 5,5 mm
v délce 65 mm + 5 mm pøívod k ústí
krimplovací pøíruby + 10 mm uvnitø
konektoru BNC.
Rezonance antény byla nastavena
døíve popsaným zpùsobem a kontrolována analyzátorem MFJ 269. Rozdíly
mezi pùvodní a výmìnnou roubovicovou anténou jsou zpùsobeny jiným
upevnìním a novým plastovým krytem.

Decibelové zhodnocení
Do jaké míry se pøedpokládané
vlastnosti navrených antén projeví
v praktickém provozu, to mìlo prokázat
mìøení úrovnì pøijímaných signálù
mìrným pøijímaèem (typu ESU od firmy Rohde & Schwarz) v pásmu LPD.
Tab. 4. Porovnání relativního zisku popisovaných antén pro pásmo LPD
Anténa
1 - pùvodní integrovaná anténa
2 - výmìnná roubovicová anténa 65 mm
3 - anténa unipól λ/4
4 - anténa GP
5 - anténa Yagi 7Y433

Relativní zisk
0 dB
+1 dB
+2 dB
+4 dB
+15 dB

K upravené radiostanici byly postupnì a opakovanì pøipojovány vechny antény a na mìøicím pøijímaèi byly
zjiovány údaje o síle signálu v dB.
Mìøicí pøijímaè byl opatøen smìrovou
anténou se ziskem 6 dBd. Mìøicí i mìøená anténa (resp. stanice PMR/LPD)
se nacházely ve volném prostoru ve
vzájemné vzdálenosti 10·λ (7 m).
Výsledky vzájemného porovnávání antén (relativní zisky) jsou shrnuty v tab. 4. Vztané hodnotì 0 dB
odpovídal signál z neupravené radiostanice s pùvodní integrovanou roubovicovou anténou.
Rozdíly (v dB) mezi anténami odpovídají rozdílùm v jejich zisku jen u antén
4 a 5. Zisk antény 7Y433 je skuteènì
o 11 dB vyí ne zisk antény GP. Pøiblinì shodný zisk s anténou GP by
mìla mít i anténa 3, pokud by její funkèní souèástí (protiváhou) nebylo neladìné a dalími ztrátami zatíené pouzdro
radiostanice.
Nicménì i tak jsou zjitìné údaje
pouèné. Rozdíly mezi anténami 1 a 3
toti charakterizují rozdíly v jejich úèinnosti, ovlivnìné materiálem, uspoøádáním a zkrácením typické ètvrtvlnné antény na pøenosné stanici.
Nakonec je moné konstatovat,
e útlum trasy mezi dvojicí stanic
oboustrannì vybavených anténami
7Y433 nebo 7Y446 by se mohl sníit a
o 30 dB, co by mohlo výraznì ovlivnit
dosah pøímé radiokomunikace.
Pøi bìném provozu se vak v pásmu PMR s dálkovou komunikací nepoèítá, jak je to ostatnì uvádìno i ve vech
manuálech ke stanicím tohoto druhu.
Berme tedy pøedchozí informace
také jako podnìt a inspiraci ke spolehlivìjí radiokomunikaci s ruèními radiostanicemi i na jiných UHF pásmech,
popø. jen jako pøíspìvek k objasnìní základních principù èinnosti nejuívanìjích antén.
Závìrem dìkuji firmì DD - AMTEK
za zapùjèení analyzátoru SWR typu
MFJ 269.

Literatura
[1] Macoun, J.: roubovicové antény
pro pøenosné a mobilní radiostanice.
KE 3/2002 nebo CD ROM Obsahy èasopisù PE, AR, KE a Electus za rok
2002.
[2] Chen, C. A.; Cheng, D. K.: Optimum
Element Lenghts for Yagi-Uda Arrays.
IEEE Trans., AP-23, Jan. 1975.
[3] Chen, C. A.; Cheng, D. K.: Optimum
Element Spacings for Yagi-Uda Arrays.
IEEE Trans., AP-21, Sept. 1973.
[P1] Beezley, B. (K6TSI): YO Yagi
Optimizer a YA Yagi Analyzer. San
Marcos, CA 92069, USA.
[P2] Lewallen, R. (W7EL): EZNEC 4.0.
Beaverton, OR 97007, USA.
[P3] Beezley, B. (K6TSI): NEC/Yagi
2.5. San Marcos, CA 92069, USA.

Konstrukèní elektronika A Radio - 4/2005

