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ÚÚvodvod

�� SpojenSpojeníí rozptylem na derozptylem na deššťťových kapkových kapkáách patch patřříí v pv páásmech 3,4 asmech 3,4 ažž

10 10 GHzGHz k standardnk standardníímu druhu provozu zvlmu druhu provozu zvlášášttěě pak v zpak v záávodech, vodech, 

kdy je aktivita stanic nejvkdy je aktivita stanic nejvěěttšíší. Je mo. Je možžno navazovat spojenno navazovat spojeníí i s DX i s DX 

stanicemi na vzdstanicemi na vzdáálenosti stovek kilometrlenosti stovek kilometrůů..

�� Za zvlZa zvlášášttěě dobrých podmdobrých podmíínek je monek je možžno RS vyuno RS využžíít i v pt i v páásmech smech 
24 a 47 24 a 47 GHzGHz

�� SouSouččasný svasný svěětový rekord v tový rekord v šíšířřeneníí RS na 24 RS na 24 GHzGHz je 710kmje 710km



PodmPodmíínky nky šíšířřeneníí

�� BBěěhem roku jsou nejlephem roku jsou nejlepšíší podmpodmíínky pro navazovnky pro navazováánníí RS QSO od RS QSO od 
zazaččáátku kvtku kvěětna do konce srpna, kdy se vyskytujtna do konce srpna, kdy se vyskytujíí silnsilnéé srsráážžky a ky a 
boubouřřky z teplaky z tepla

�� RS podmRS podmíínky se celkem snadno pnky se celkem snadno přředpovedpovíídajdajíí dle informacdle informacíí z z 
meteorologických radarmeteorologických radarůů a meteorologických pa meteorologických přředpovedpověědndníích ch 
modelmodelůů ((AladinAladin, , MedardMedard, .. ), .. )

�� NejvNejvěěttšíší RS aktivita je dnes v pRS aktivita je dnes v páásmu 10 smu 10 GHzGHz

�� Pokud jsou velmi dobrPokud jsou velmi dobréé RS podmRS podmíínky na 10 nky na 10 GHzGHz a signa signáály jsou ly jsou 
59+, m59+, můžůžeme eme protistaniciprotistanici popožžáádat o test na 24 i 47 dat o test na 24 i 47 GHzGHz



2. 2. SubregionalSubregional 20122012

�� TakovTakovéé podmpodmíínky byly napnky byly napřřííklad v sobotu 5.5.2012 kdy bylo klad v sobotu 5.5.2012 kdy bylo 
mezi 13:00mezi 13:00--18:00 UTC mo18:00 UTC možžno pracovat z JO80 do JN78. no pracovat z JO80 do JN78. StaszekStaszek
SP6GWB a Milan OK2BFF navSP6GWB a Milan OK2BFF naváázali spojenzali spojeníí s s RudimRudim
OE5VRL/5 na vzdOE5VRL/5 na vzdáálenost vlenost věěttšíší nenežž 240 km240 km.. QSO se podaQSO se podařřilo v ilo v 
zzáávodvoděě zopakovatzopakovat

�� PodmPodmíínky 5.5.2012 byly tak dobrnky 5.5.2012 byly tak dobréé, , žže pokud by byla le pokud by byla léépe pe 
zvlzvláádnuta komunikace mezi stanicemi a organizace dnuta komunikace mezi stanicemi a organizace skedskedůů, bylo , bylo 
by takových RS QSO moby takových RS QSO možžno navno naváázat podstatnzat podstatněě vvíícece



Co je tCo je třřeba zneba znáát?t?

�� PPřřesný smesný směěr kam smr kam směěrovat antrovat antéénu, výhodou je smnu, výhodou je směěrovrováánníí dle dle 
antantéény pro 10 ny pro 10 GHzGHz. Pro bl. Pro blíízký SCP je nutnzký SCP je nutnéé nastavit smnastavit směěrovrováánníí
antantéény i v elevaciny i v elevaci

�� ScatterScatter point (SCP) nemuspoint (SCP) nemusíí být v pbýt v přříímméém smm směěru na staniciru na stanici

�� PPřřesný kmitoesný kmitoččetet

�� Je tJe třřeba poeba poččíítat s tat s DopplerovýmDopplerovým posuvem aposuvem ažž +/+/-- 10 10 kHzkHz dle dle 
rychlosti a smrychlosti a směěru pohybujru pohybujííccíí se oblase oblaččnostinosti

�� Druh provozu je typicky CW, SSB je vzhledem ke zkreslenDruh provozu je typicky CW, SSB je vzhledem ke zkresleníí
signsignáálu velmi lu velmi ššpatnpatněě ččitelnitelnéé (na 3cm se v siln(na 3cm se v silnéém RS poum RS použžíívváá FM)FM)



DomluvaDomluva

�� NedomluvenNedomluvenéé 24GHz RS QSO lze vzhledem k 24GHz RS QSO lze vzhledem k úúzkzkéému mu 
vyzavyzařřovacovacíímu diagramu antmu diagramu antéén n ((typicky mtypicky méénněě nenežž jeden stupejeden stupeňň))
navnaváázat jen velmi zzat jen velmi zřříídkadka

�� Velkou výhodou je pouVelkou výhodou je použžititíí technologie SDR pro vyhledtechnologie SDR pro vyhledáávváánníí
protistaniceprotistanice



Kde RS test domluvitKde RS test domluvit

Domluva je moDomluva je možžnnáá nana

�� na nina nižžšíším pm páásmusmu

�� na chatu ON4KSTna chatu ON4KST

�� na na DXClusteruDXClusteru

�� PPřřes GSM kontakty viz RS Listes GSM kontakty viz RS List

�� na FM kanna FM kanáálech, kterlech, kteréé jsou poujsou použžíívváány na domluvu pro ny na domluvu pro 
mikrovlny 145.525 pro OK1 a 145.375 pro OK2 (Beskydy a mikrovlny 145.525 pro OK1 a 145.375 pro OK2 (Beskydy a 
okolokolíí))



SkedySkedy

�� Pro dohodnutPro dohodnutíí skeduskedu je tje třřeba zneba znáát pt přřesnou frekvenci esnou frekvenci TRXuTRXu

�� UrUrččeneníí QRG buQRG buďď podle majpodle majááku, který slyku, který slyšíší oboběě stanice, nebo stanice, nebo 
nnááhradnhradníí metodou metodou 

�� Ze zkuZe zkuššenosti je znenosti je znáámo, mo, žže skoro kae skoro kažžddáá stanice mstanice máá nastavený nastavený 
kmitokmitoččetet 24048.100 24048.100 MHzMHz o o ±± 1010 -- 30 30 kHzkHz jinde, takjinde, takžže je te je třřeba eba 
velkvelkéé trptrpěělivosti plivosti přři hledi hledáánníí protistaniceprotistanice na pna páásmu (msmu (můžůže se zde e se zde 
projevit teplotnprojevit teplotníí nestabilita oscilnestabilita osciláátoru vlivem koltoru vlivem kolííssáánníí okolnokolníí
teplotyteploty))

�� Azimut je tAzimut je třřeba smeba směěrovat s provat s přřesnostesnostíí na 1 stupena 1 stupeňň, nebo l, nebo léépe, pe, 
výhodou je takvýhodou je takéé momožžnost smnost směěrovat antrovat antéénou v elevaci o cca 1 anou v elevaci o cca 1 ažž
5 stup5 stupňůňů



Organizace Organizace skeduskedu

�� DDáále je tle je třřeba dohodnout peba dohodnout přřesný esný ččas kdy as kdy skedsked zazaččne (napne (napřř. v . v 
11:00 UTC) za11:00 UTC) začčne vysne vysíílat OK1XXX pro OK1YYYlat OK1XXX pro OK1YYY

�� OK1XXX bude vysOK1XXX bude vysíílat tlat třři minuty a potom bude poslouchat. i minuty a potom bude poslouchat. 

�� Pokud se stanice nenajdou napoprvPokud se stanice nenajdou napoprvéé, periody je t, periody je třřeba opakovat eba opakovat 
nněěkolikrkolikráátt

�� PPřřesný esný ččas dle normas dle normáálu DCF 77, lu DCF 77, čči kvalitni kvalitníího NTP serveru ho NTP serveru 
((napnapřřííklad: tik.klad: tik.cesnetcesnet..czcz))



Organizace Organizace skeduskedu

�� Pokud je Pokud je skedsked dohodnut, je tdohodnut, je třřeba se eba se protistaniciprotistanici vvěěnovatnovat

�� Pokud si stanice dohodne vPokud si stanice dohodne vííce ce skedskedůů na jeden termna jeden termíín dochn docháázzíí
vvěěttššinou k chaosu a ztrinou k chaosu a ztrááttěě ččasuasu

�� Je tJe třřeba breba bráát v t v úúvahu, vahu, žže e řřada stanic vysada stanic vysíílláá z otevz otevřřených ených 
prostranstvprostranstvíí, jsou mnohdy vystaveny pov, jsou mnohdy vystaveny pověětrnostntrnostníím vlivm vlivůům a m a 
mohou se takmohou se takéé bběěhem zhem záávodu pvodu přřesouvat po kesouvat po kóóttěě pro umopro umožžnněěnníí
spojenspojeníí do rdo růůznzněě otevotevřřených smených směěrrůů



OdkazyOdkazy
�� http://www.ok1jkt.http://www.ok1jkt.czcz

StrStráánka Karla, OK1JKT  vnka Karla, OK1JKT  věěnovannovanáá RS provozu na 10 RS provozu na 10 GHzGHz, jsou zde v, jsou zde vššechny echny 
ddůůleležžititéé informace, kterinformace, kteréé potpotřřebujete pro ebujete pro úúspspěěššný provoz RSný provoz RS

http://www.ok1jkt.cz/rshttp://www.ok1jkt.cz/rs--list/list/ -- RS list, kontakty na stanice pracujRS list, kontakty na stanice pracujííccíí RSRS

http://www.on4kst.com/chat/start.phphttp://www.on4kst.com/chat/start.php -- Chat ON4KSTChat ON4KST

http://radar.bourky.czhttp://radar.bourky.cz -- RadarovRadarováá data CHMIdata CHMI

http://http://homehome..hccnethccnet..nlnl//uffeuffe..nouchanoucha// -- RadarovRadarováá data na webu PA5DDdata na webu PA5DD

http://www.ok2kkw.com/rs1999_jkt.htmhttp://www.ok2kkw.com/rs1999_jkt.htm -- ČČlláánek Karla, OK1JKT o RS na 3cmnek Karla, OK1JKT o RS na 3cm



ZZáávvěěremrem

�� PPřři dnei dneššnníím stavu techniky je mom stavu techniky je možžno navno naváázat zat řřadu hezkých RS QSO i v adu hezkých RS QSO i v 
ppáásmu 24 smu 24 GHzGHz

�� Je potJe potřřeba hodneba hodněě trptrpěělivosti a nedat se odradit polivosti a nedat se odradit poččááteteččnníím nem neúúspspěěchemchem

�� V nadchV nadcháázejzejííccíím Polnm Polníím dnu je dobrm dnu je dobráá ppřřííleležžitost pokusit se o prvnitost pokusit se o prvníí RS RS 
spojenspojeníí na 24 na 24 GHzGHz

�� Tento Tento ččlláánek obsahuje pouze nnek obsahuje pouze něěkolik poznkolik poznáámek k praktickmek k praktickéému provozu a mu provozu a 
neklade si za cneklade si za cííl vysvl vysvěětlit  fyziktlit  fyzikáálnlníí principy, ty je moprincipy, ty je možžno najno najíít na internetu, t na internetu, 
nebo v literatunebo v literatuřřee

�� PPřřeji hodneji hodněě ššttěěststíí a trpa trpěělivosti plivosti přři pokusech s RS na mikrovlni pokusech s RS na mikrovlnáách a hodnch a hodněě
hezkých QSO v PD 2012hezkých QSO v PD 2012
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