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Rozšířené omyly pro č nezkusit MS/EME

X - není možné jezdit bez velkého kW PA a je to příliš nákladné

X   - je nutné používat rozměrné antény, které není kam umístit

X  - pro DXing na VKV je nutné vysílat z kopce

X - když proladím dvoumetr, nikoho neslyším = na VKV nejsou stanice

X - nelze pracovat na randomu a spojení se „vychatují“ na Internetu

X - PC dělají spojení mezi sebou a není nutná přítomnost OP



... a realita

���� - pro MS stačí krátká 5el Yagi a výkon 50W, pro EME 8el Y a 200W PA

���� - pro MS i EME není nutné vysílat z kopce

���� - když víme kde a kdy hledat, na 2m jsou aktivní stanice každý den

���� - není problém pracovat na randomu (bez internetu)

���� - WSJT nemá automatický mód a přítomnost OP je vždy potřeba

���� - pro MS i EME pouze stačí zvolit příslušnou modulaci v WSJT = 1 SW



WSJT – jak propojit PC a TRX?

Redukce USB / RS232 pro ovládání PTT viz např. www.alza.cz/premiumcord-usb-2-0-rs-232-kratky-d249566.htm



WSJT – jak propojit PC a TRX?

Cena za 
součástky 

včetně
adaptéru

cca 500 Kč

pro galvanické odd ělení RX a TX cesty sta čí
2x  telefonní NF transformátor 600/600 Ohm



MS - Meteor scatter
Spojen í rozptylem 

na meteorických stop ách



MS - základn í dělení

Meteor – světelná (zionizovaná) stopa 
vzniklá průletem meteoroidu atmosférou 
planety, zpravidla Země.

Meteoroid – těleso vzniklé obvykle 
fragmentací planetek hlavního 
planetkového pásu mezi Marsem 
a Jupiterem a komet, které se
pohybuje v meziplanetárním prostoru.

Meteorit – těleso pocházející
z meziplanetárního prostoru (pozůstatek 
po meteoroidu), které se srazilo 
s planetou (Země, Mars, …), přežilo 
průlet atmosférou a dopadlo na povrch.

Hlavní d ělení meteor ů

- Meteory sporadické

- Meteory rojové – meteorické roje



Meteorick é roje

Meteorický roj – proud meteoroidů obíhajících kolem 
Slunce po eliptické dráze, která protíná dráhu Země. 
V době, kdy Země prochází průsečíkem těchto drah, 
vlétávají meteoroidy do zemské atmosféry. Dráhy 
meteoroidů v roji jsou při vstupu do atmosféry prakticky 
rovnoběžné a vlivem perspektivy se zdá, že meteory roje 
vyletují z jednoho místa na hvězdné obloze (z tzv. 
radiantu roje). Roje jsou pojmenovány podle souhvězdí, 
kde leží radiant. Zpravidla vznikají rozpadem mateřské
komety, která s rojem souvisí.

(3200) Phaeton35100Blíženci14. prosinceGeminidy

55P/Tempel-Tuttle71varLev18. listopaduLeonidy

1P/Halley6630Orion21. říjnaOrionidy

109P/Swift-Tuttle5870Perseus12. srpnaPerseidy

1P/Halley6630Vodnář4. květnaeta Akvaridy

Tchatcher 1861 I4820Lyra22. dubnaLyridy

96P/Machholz 141120Pastýř3. lednaKvadrantidy

Mateřská kometa
v 

[m/s]
ZHRSouhv ězdí

Datum 
maxima

Název roje

http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/

Menší vstupní rychlost  meteoridu do 
atmosféry = nižší ionizace a tvorba 
ionizované stopy v nižší výšce = 
menší šance na QSO > 2000km



MS - Délka spojen í a elevační úhel

Elevační úhel (stupeň/km)

Výška stopy, kde nastává odraz a rozptyl, je kolem 80 - 110km  = max. 
dosah spojení je tedy zhruba stejný jako při Es (1 skok), tedy ~2300km



MS – Proč se vyplatí pou žít krátkou 
yagi anténu?

Srovnání pom ěrů při MS spoji na st řední a malou vzdálenost.

TNX za obrázky OK1BMW



MS – Proč se vyplatí pou žít krátkou
yagi anténu?

-FT847 + 100W PA a 4el OK1KRC (TNX OM3CLS)
- za pomocí tohoto zařízení jsem dosáhl hranici 50 DXCC na 144 MHz a udělal přes 150 MS QSO
- DXCC země například OJ0, OH0, IS0, ER, ZA, OY, …
- ODX  RN6BN  QRB 1917km
- MS skedy: DX cluster nebo chat http://www.on4kst.org



MS – typy odraz ů a WSJT FSK441
Modulace FSK441
- 4 FSK: 882, 1323, 1764, 2205 Hz
- 3 tóny kódují jedno písmeno
-modulační rychlost 441 baudů

(143 písmen / s)
- šířka použitého pásma 4 × 441 Hz
- délka 1 periody 30s
- hlavní frekvence 144.370 MHz USB
- nutnost dobré synchronizace   
času! – NTP:  tik.cesnet.cz

Hlavní druhy odrazů

PING (Underdense)
- rozptyl na meteorické stopě
- trvání do cca 500ms
- rychlý náběh, pozvolný pokles

BURST (Overdense)
- delší odrazy, nedochází k rozptylu
- na 2m typicky odrazy několik 

sekund dlouhé Více na: http://www.ok2kkw.com/msteh/ms2004.htm



EME - Earth Moon Earth
Spojen í odrazem od povrchu M ěsíce



EME - fascinující ší ření sign álu

- komunikace na trase dlouhé > 760 000 km (2,4 s zpoždění)
- útlum trasy na 2m: 207 + 20,5 log 144  [MHz] = 251dB (Perigeum)
- vzdálenost Země a Měsíce se mění o ~ 42 000km (2,2dB)
- rychlé úniky - měsíční librace „polyká“ při telegrafu tečky a čárky
- Dopplerův posun posouvá frekvenci signálu (∆f = 2 v / λ)
- zdánlivá velikost Měsíce na obloze ~ 0.5º
- Měsíc odráží pouze ~7% signálu
- galaktický šum pozadí Tsky je na 2m přes ~ 300K
- Faradayova rotace mění polarizační rovinu
- prostorové stáčení polarizační roviny
- maximální elevace v OK ~ 67º



Co pot řebujeme pro prvn í 2m EME QSO?

- anténu o zisku cca 12 dBd – například 8el DK7ZB nebo 8el YU7EF
-LNA se šumovým číslem alespoň 1dB, ale pro první QSO stačí i interní
předzesilovač v TRXu

- použijeme-li krátký kabel např 15m H1000, může být LNA v shacku
- ideálně alespoň 200 W PA (pozor na chlazení)
- při použití krátké antény není třeba rotátor, lze točit anténu i manuálně
- na 2m můžeme bez elevace pracovat až 2h při východu i západu Měsíce



Dave, W5UN



Gary, KB8RQ



Jarda, OK1RD & Láďa OK1DIX



Výhody rozd ělení TX/RX cesty v TRXu

TRX s jumperem můžu i nadále používat pouze s jedním konektorem
- místo spojky mohu zapojit externí LNA i bez relátka
- místo spojky lze zapojit třeba BPF
- TRX je připravený pro spolupráci s LNA umístěným na stožáru



Jak správn ě zapojit anténn í relé a PA?

v této konfiguraci – t.j 10el DK7ZB, 16m dlouhá H1000, 800W PA s MGF1302 LNA a 
FT847 jsem via EME dělal přes 450 init. stanic a 105 zemí DXCC



Jak správn ě zapojit anténn í relé a PA?



Ukázka práce via EME v WSJT



http:// www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA





73
děkuji za pozornost


