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Tato situace však není neřešitelná.
Pomůžeme si grafem na obr. 1, který
znázorňuje „závislost fázové rychlosti
podél válcových vodičů na jejich štíh-
losti (poměru L/t) v rozsahu do 20 %
pod jejich půlvlnnou rezonanční délkou”
- jinými slovy a pro praktické použití sro-
zumitelnější - znázorňuje zkrácení půl-
vlnné rezonanční délky vodičů (prvků)
s různou štíhlostí, tj. s různým poměrem
délky L a ∅  t v rozsahu 10 až 10 000.
Z grafu lze buď přímo odečíst zkrácení
prvků či dipólů λ/2, tzn. jejich skuteč-
nou délku, nebo nám pomůže vypočí-
tat korekci délek pasivních prvků - di-
rektorů při změně průměru. Postup
názorně osvětlí několik příkladů:

1. Rezonanční délka prvku - dipólu
λλλλλ/2

a) Vypočteme elektrickou délku l/2
ze vzorce

Ll/2 [mm] = 150 000/f [MHz]
b) Vypočtenou délku dělíme průmě-

rem t, dostáváme štíhlost
Š = L/t.
c) Hodnotu L/t vyhledáme na svislé

stupnici grafu a pod průsečíkem s křiv-
kou odečteme na vodorovné stupnici
činitel zkrácení z.

d) Činitelem zkrácení z vynásobíme
elektrickou délku l/2 a dostáváme sku-
tečnou rezonanční délku λ/2skutečná.

Příklad: Jaká je rezonanční délka
λλλλλ/2 vodiče o ∅∅∅∅∅  2 mm na f = 21,1 MHz?

a) Ll/2 = 150 000/21,1 = 7109 mm
b) L/t = 7109/2 = 3554,5 = 3,5 . 103

c) z = 0,967
d) Rezonanční délka
Lλ/2 = 7109 . 0,967 = 6874 mm,

je tedy o 235 mm, tj. o 3,3 % kratší než
elektrická délka půlvlny, (resp. délka
půlvlny ve volném prostoru). Vypočte-
ná délka platí pro holý vodič, drát či lan-
ko, tj. bez vnějšího izolačního pláště.

Obr. 1. Zkrácení rezonanční délky půlvlnných prvků v závislosti na jejich štíhlosti

naopak přesunou oblast
maximálního zisku na kmi-
točty vyšší, tzn. nad pracov-
ní pásmo. To však nemá tak
dramatické důsledky, proto-
že pokles zisku v pracovním
pásmu je pozvolný, a anténa
stále vykazuje výrazné smě-
rové účinky, protože i kratší
direktory stále „direktorují“ a
pokles zisku se projeví jen
mírným rozšířením hlavního
laloku. Pro úplnost dodej-
me, že anténa s poněkud
kratšími direktory pracuje
i s jistou rezervou s ohle-
dem na případný výskyt mír-
né námrazy, která posouvá
oblast maximálního zisku k
nižším kmitočtům. Námra-
zou obalené direktory se to-
tiž chovají jako delší, proto-
že jsou tlustší. Podrobnější
informace na toto téma se
však již z tohoto příspěvku
vymykají.

V radioamatérské literatuře nachá-
zíme konstrukční popisy nejrůznějších
antén. Pro amatérská pásma VKV (ale
i KV) převládají směrové antény typu
Yagi. Kromě příznivých vlastností elek-
trických jsou totiž konstrukčně nejjed-
nodušší. Jejich „nevýhodou“ je značná
kritičnost rozměrů direktorové řady. Jde
zejména o délky direktorů. Platí to
zvláště u antén úzkopásmových, který-
mi jsou ostatně antény na téměř všech-
na amatérská pásma VKV i KV. U opti-
málně uspořádané Yagiho antény se
totiž dosahuje maximálního zisku vždy
na nejvyšších kmitočtech pracovního
pásma. Nad tímto pásmem pak zisk
velmi rychle klesá. Klesá tedy na kmi-
točtech (na těch vlnových délkách), kde
se direktory stávají již příliš dlouhými,
takže začínají „reflektorovat“. Při po-
chopitelné snaze o dosažení maximál-
ního zisku se délka direktorů někdy
„přežene“, a maximální zisk se tak pře-
sune na nižší kmitočty, popř. až pod
pracovní pásmo, ve kterém se výrazně
zmenší zisk. Stává se to zvláště při
užití tlustších prvků než má původní
konstrukce, příp. při chybné či nepřes-
né korekci jejich délky. Kratší direktory

Víme, že anténu navrženou pro ur-
čitý kmitočet - pásmo, lze poměrně jed-
noduše přepočítat na jiný kmitočet -
pásmo. Je to běžná praxe, přepočet je
jednoduchý a elektrické vlastnosti tak-
to odvozené antény jsou prakticky
shodné s vlastnostmi antény původní
i při větším poměru kmitočtů. Předpo-
kladem ovšem je přepočet všech roz-
měrů ovlivňujících elektrické vlastnosti
antény v poměru původních a nových
kmitočtů.

Zatímco takto přepočítanou délku
prvků lze realizovat pokaždé, tak nově
vypočtený průměr prvků nelze někdy
dodržet - buď z konstrukčních, či prak-
tických hledisek. Např. anténa na 435
MHz, navržená s prvky o ∅  8 mm, by
měla mít po přepočtu na 145 MHz prv-
ky třikrát tlustší, tj. 24 mm. To je zbyteč-
né a z konstrukčních hledisek nevýhod-
né, i když by jinak proti elektrickým
vlastnostem takové antény nemohlo být
námitek. Jiným důvodem pro změnu
průměru může být i nedostupnost po-
žadovaného profilu - průměru. S tím se
setkáváme i u antén realizovaných na
původní pásmo, když nelze opatřit pře-
depsaný či doporučený průměr prvků.

 Jeden z častých čtenářských dotazů z oboru antén se týká korekcí, re-
spektive přepočtu délek pasivních prvků Yagiho antén, které mají jiný průměr
než původní konstrukce. Nejasno je i o vlivu průměru nosného ráhna na délku
prvků. Následující odstavce podávají návod, jak se s touto problematikou
vypořádat s použitím jednoduché kalkulačky a grafu na obr. 1, převzatého z
odborné publikace Antennas - Theory and Practice autorů S. A. Schelkunoffa
a H. T. Friise.

(Dokončení příště)



Reflektory, ale i dipóly jsou na rozdíl
od direktorů na pracovních kmitočtech
téměř nebo zcela v rezonanci, tzn. že
jejich vlastní impedance má jen reál-
nou - odporovou složku aneb nepatr-
nou nebo nulovou reaktanci.

Průměr prvku ovlivňuje jeho reak-
tanci tím více, čím více se jeho délka
liší od délky rezonanční. To je případ
direktorů. Naproti tomu u prvků, které
jsou prakticky v rezonanci, se jejich prů-
měr uplatňuje velmi málo. To je případ
reflektorů.

Prakticky to znamená, že se změ-
nou průměru anténních prvků musí-
me u Yagiho antény vždy korigovat
všechny direktory, zatímco se délky
reflektorů nemění.

Ostatně proto také nejsou délky re-
flektorů z hlediska zisku antény kritic-
ké. Do jisté míry to platí i o zářičích -
dipólech. Tam je třeba respektovat ješ-
tě další hlediska, kdy jejich rozměry a
celkové uspořádání jsou nakonec
ovlivněny požadavky na impedanční
přizpůsobení (ČSV) celé antény.

Přesný výpočet korekcí délek všech
prvků je podstatně složitější [1, 2] než
popsaná metoda. Pro praktickou po-
třebu jej formou grafu pro antény na
pásma 145 a 435 MHz upravil a publi-
koval před několika lety OK1ZN [3].
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2. Korekce délky prvku La při změ-
ně původního průměru prvku ta na
nový průměr tb.

Uvádíme postup jednotlivých kroků
bez odvození použitých vzorců a vzá-
jemných vztahů.

a) Vypočteme štíhlost Ša původní
délky La prvku o průměru ta podle vzor-
ce Ša = La/ta.

b) Z grafu odečteme zkrácení za.
c) Vypočteme tzv. modifikovanou

štíhlost Šm pro nový průměr prvku tb
podle vzorce Šm = La/za.tb.

d) Z grafu odečteme zkrácení zb od-
povídající modifikované štíhlosti Šm.

e) Vypočteme korigovanou štíhlost
Šb podle vzorce Šb = Šm . zb.

f) Vypočteme korigovanou délku prv-
ku Lb z průměru tb podle vzorce

Lb = Šb . tb.

Příklad: V Yagiho anténě pro pás-
mo 145 MHz chceme nahradit původ-
ní direktory o ∅∅∅∅∅  10 mm novými o ∅∅∅∅∅  4
mm. O kolik mm musíme prodloužit
tyto tenčí direktory, aby se směrové
vlastnosti antény nezměnily?

Pro přepočet si vybereme střední
délku direktoru, která činí 900 mm. (In-
dexová čísla u jednotlivých rozměrů od-
povídají původním a novým průměrům
prvků).

a) Štíhlost Š10 původní délky L10
Š10 = L10/t10 = 900/10 = 90.
b) z10 = 0,916.
c) Šm = L10/z10.t4 = 900/0,916.4 =
    245,6.
d) Z4 = 0,94.
e) Š4 = Šm . z4 = 245,6 . 0,94 = 230,86.
f) Korigovaná délka prvku L4 o ∅  t4:

L4 = S4 . t4 = 230,86 . 4 = 923,44 mm.
O rozdíl v původní a korigované dél-

ce, tj. o 23 mm pak prodloužíme všech-
ny direktory. Teoreticky by se měl pře-
počet provádět pro každý prvek, resp.
každou délku direktoru. Rozdíl štíhlos-
tí je však tak malý, že jej z grafu praktic-
ky nelze odečíst. Korekcím ostatních
prvků, reflektorům a dipólům však tato
metoda již plně nevyhovuje. Proč?  - To
vysvětlujeme v závěrečných odstavcích
tohoto článku.

3. Přepočet rozměrů antény na jiné
pásmo s případnou korekcí délek prv-
ků.

Odvozujeme-li rozměry antény z roz-
měrů antény pro jiné pásmo, postupu-
jeme tak, že poměrem původních a no-
vých kmitočtů (obvykle se berou
nejvyšší kmitočty obou pásem) vyná-
sobíme všechny rozměry ovlivňující

elektrické vlastnosti antény. U Yagiho
antén jsou to zejména délky, průměry
a rozteče všech pasivních prvků, dále
rozměry dipólu, ale i průměr nosného
ráhna, popř. rozměr příchytek prvků na
ráhno.

Teprve pak se koriguje délka prvků
(podle postupu v předchozím odstavci
- viz bod 2) v případě, že není k dispozi-
ci přepočtený průměr prvků. Mění-li se
zároveň průměr ráhna, popř. způsob
upevnění prvků, zavádějí se další ko-
rekce, o kterých se zmíníme v někte-
rém z příštích čísel A Radia.

Korekcí délek pasivních prvků Yagi-
ho antény se snažíme zachovat původ-
ní směrové vlastnosti (zisk) i při jiném
průměru prvků. Právě popsaná meto-
da využívající grafu z obr. 1 vyhovuje
s dostatečnou přesností jen pro korek-
ci délek direktorů. Jejich rozměry jsou
ostatně pro zisk Yagiho antény rozho-
dující.

Všechny direktory jsou vždy kratší
než λ/2, tzn. že na pracovních kmito-
čtech pásma nejsou v rezonanci. Je-
jich půlvlnná rezonance leží vždy výše,
mimo pásmo. V provozním  pásmu má
jejich vlastní impedance již zřetelnou
kapacitní složku - reaktanci, která je vý-
razně ovlivňována jejich délkou, resp.
průměrem.

(Dokončení)

V současné době někteří naši radioamatéři vlastní, nebo mají možnost opatřit
si nové typy ruských vf tranzistorů vhodných pro výkonové stupně vysílačů pro
VKV pásma. Pro snazší orientaci uvádím některé technické údaje těchto tranzis-
torů.

Nové typy ruských vf tranzistorů

TYP:                Mezní   Výstupní  Výkonové       Napáj.   Kolekt.      Kolekt. Aplikace
kmitočet výkon zesíl. napětí proud ztráta v zapojení

[GHz] [W] [dB] [V] [A] [W] max

KT982 3-7 3,5 2,5 20 0,6 4 Společná báze
KT984 0,8 75 5 65 7 IMP. Společná báze
KT985AC 0,4 125 3,5 28 17 185 2x spol.báze
KT986A 1,6 350 6 50 26 IMP. Společná báze
KT987A 1,0 45 6 28 5 93 Společná báze
KT988A 1,0 15 6 28 2,5 43 Společná báze
KT989A 2,2 35 3 28 5 85 Společná báze
KT991AC 0,7 55 6 28 3,7 67,5 2x spol.báze
KT994A 1,6 500 6 50 30 IMP. Společná báze
KT995-2 10 1,8 1,5 13 0,5 5 Společná báze
KT9105AC 0,5 100 3 28 16 160 Společný emitor
KT9109 0,8 500 3,5 50 28,6 IMP. Společná báze
KT9114A 1,5 150 6 50 13 IMP. Společná báze

AC označuje dva tranzistory v jednom pouzdře, společná báze.
Tranzistory KT984, KT986A, KT994A, KT9109, KT9114A jsou určeny pro

impulsní provoz, a proto nejsou vhodné pro lineární aplikace.
 Josef, OK1HE
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Kdyby antény nevyzařovaly, mohli by-
chom klidně opustit své radioamatér-
ské přístroje a věnovat se jinému ko-
níčku. Naštěstí ale ony vyzařují.
Pokusme se vysvětlit pomocí základ-
ních pouček tento podivuhodný a tro-
chu nepochopitelný jev.

Nejprve malý test, který zjistí, do jaké
míry problematiku antén ovládáte. Po-
kuste se odpovědět na všechny výroky
(otázky) a pak si teprve najděte správ-
né odpovědi na konci stránky1.

1. U půlvlnného dipólu napájeného
ve středu se elektrony přemisťují z jed-
noho konce antény na opačný.

ANO - NE
 2. Dokonalý izolant může vyzařovat.

ANO - NE
 3. Na rozdíl od reálného (ohmické-

ho) odporu má vyzařovací odpor význam
pouze v napájecím bodě antény nebo
anténního systému.

ANO - NE
 4. Země kolem vysílací antény vy-

zařuje.
ANO - NE

Pokud jste na všechny otázky odpo-
věděli správně, pak toho pravděpodob-
ně znáte víc než autor a můžete zbytek
článku vynechat.

Imaginární experiment

Vezměme bezovou kuličku o velikos-
ti dětské „cvrnkací” kuličky mezi palec

Nemusíte vědět, jak anténa pracuje, abyste ji mohli používat. Ale získáte--
li o tom nějaké znalosti, pochopíte hlouběji princip rádia. Zde je několik od-
stavců, které vnášejí světlo do tajemného procesu, kterým antény přenášejí
energii z jednoho místa na jiné.

Proč anténa vyzařuje
Kenneth Macleish, W7TX

(Podle časopisu QST 11/1992 přeložil Ing. Petr Lebduška, OK1DAE.)

a ukazovák. Pokud nevíte, co je bezová
kulička, nebo žádnou zrovna nemáte,
můžete ji nahradit pingpongovým míč-
kem. Pro nedostatek lepších příkladů
se v článku budeme odvolávat na bezo-
vou kuličku.

Otřete tuto kuličku o koberec, abys-
te ji elektricky nabili. A nyní s ní mávejte
ve vzduchu dopředu a dozadu na vzdá-
lenost asi 15 cm tak rychle, jak jen mů-
žete. Kulička vysílá elektromagnetické
vlny! Řekněme, že jste dosáhli 10
kmitů za vteřinu. Pokud byste do rohu
pokoje umístili dostatečně citlivý při-
jímač pro velmi dlouhé vlny, zazname-
nal by signál na kmitočtu 10 Hz, což je
30 miliónů metrů. Pokud byste doká-
zali mávat kuličkou ještě mnohem rych-
leji, mohli byste tímto způsobem vysí-
lat.

Za chvilku budeme v experimentu
pokračovat. Před tím se ale zkusme
podívat, co se děje uvnitř antény.

Položte
svou anténu pod mikroskop

Víme, že běžná anténa žádné bezo-
vé kuličky neobsahuje. Nicméně ob-
sahuje obrovské množství nepatrných,
lehoučkých a elektricky nabitých čás-
teček, kterým říkáme elektrony. Mnoho
z nich jsou takzvané volné elektrony,
které ztratily svůj rodičovský atom mědi
nebo hliníku a mohou se pohybovat
více či méně svobodně prostorem mezi
atomy, ovlivňovány pouze případným
elektrickým polem. Takové volné

elektrony se v řadě ohledů chovají stej-
ně jako bezové kuličky.

Víme, že elektrický proud ve vodiči
je zástup pohybujících se volných
elektronů. Jedná-li se o proud střída-
vý, jako je tomu v anténě, pak se
elektrony pohybují jednotně dopředu a
zpět. Každý elektron tedy kmitá kolem
své klidové polohy, tak jako kulička v
našem experimentu. Podívejme se, jak
rychle a jak daleko se elektron může
pohybovat.

Předpokládejme např. anténu zho-
tovenou z měděného drátu o ∅  2 mm
pracující na 14,1 MHz. Každý volný elek-
tron při povrchu drátu vykoná 14,1 mili-
ónu kmitů za vteřinu. Známe-li elektric-
ký náboj volného elektronu, jejich počet
v krychlovém milimetru mědi a hloub-
ku vniku vf energie do drátu (tzv. skin-
efekt neboli povrchový jev), můžeme vy-
počítat jeho rychlost př i proudu
řekněme 1 A. Výsledek bude asi 1 cm
za vteřinu. Za jednu polovinu periody
se elektron moc daleko nedostane: asi
jednu stomilióntinu centimetru. Ale
v očích elektronu je to vzdálenost úcty-
hodná - více než deset tisíc jeho prů-
měrů. Odpověď na otázku č. 1 tedy zřej-
mě zní NE. Ani jeden elektron se
nedostane z jednoho konce antény na
druhý.

Můžeme vypočítat zrychlení a zpo-
malení elektronu. Největší bude v oka-
mžiku, kdy se elektron zastavil a začí-
ná se pohybovat opačným směrem. Při
proudu jednoho ampéru dosahuje
zrychlení více než 50 000 G! A zrychlují-
cí se nebo zpomalující se nabité těle-
so, ať je to elektron nebo bezová kulič-
ka, je zdrojem elektromagnetického
záření.

Bezová kulička je velice dobrý izo-
lant. Předpokládáme, že jím je i elek-
tron. Čili odpověď na otázku č. 2 je ANO:
dokonalý izolant vyzařuje.

Vraťme se k našemu imaginární-
mu experimentu. Tentokrát místo má-
vání bezovou kuličkou kmitočtem 10 Hz
si představíme elektron kmitající na rá-
diovém kmitočtu2 a budeme zkoumat
vzniklé pole.

Pole
kolem kmitajícího elektronu

Detailní vnitřní struktura elektronu
dosud není zcela jasná, ale pro naše
účely to nehraje roli; můžeme předpo-
kládat, že elektron je malý kulatý míček
s elektrickým nábojem rovnoměrně
rozloženým na povrchu. Pole určíme
řešením Maxwellových rovnic3 ve všech
vzdálenostech od povrchu elektronu.
Taková analýza ovšem není záležitost
pro slabší nátury, proto detaily přesko-
číme a soustředíme se na výsledky.

Kulombovské pole
Uchopíme elektron drobounkou

pinzetou a na chvíli ho přidržíme. Za
chvíli bude jediným přítomným polem
statické elektrické pole obklopující elek-
tron ve všech směrech4. Silové čáry

Obr.1. V okolí nabité částice je vždy přítomno kulombovské pole, které má
nezastupitelnou úlohu při vyzařování energie

1 1-NE, 2-ANO, 3-NE, 4-ANO.
2  Klasická elektromagnetická teorie, kterou používáme v tomto článku, platí od nulového

kmitočtu do oblasti řádově mikrovln. Čím vyšší kmitočet, tím více se uplatňují principy kvan-
tové elektrodynamiky.

3  Některé teoretické základy lze najít v publikaci autorů Feynmana, Leightona a Sandse:
The Feynman Lectures on Physics, Vol. II, Addison-Wesley Publishing Co. 1964.



Obr.2. Zářivé pole elektronu kmitajícího kmitočtem 14,1 MHz. Každá z čárkova-
ných kružnic představuje kmitnu vlnění

4 Abychom získali pole směřující ven, musíme vzít náboj elektronu s kladným místo
záporným znaménkem. Zjistil jsem, že pro většinu lidí je přijatelnější takováto představa.   V
důsledcích v tom není žádný rozdíl. Konec konců, když Ben Franklin třel ebonitovou tyč
kočičím kožíškem, mohl stejně dobře definovat náboj indukovaný v kočce jako kladný. Vše
mohlo být dnes jednodušší.

V našem čistě zářivém poli, které
přenáší výkon stejným způsobem i bez
přítomnosti vodiče, je tento poměr rov-
něž 377 Ω - tato hodnota se někdy na-
zývá charakteristickou impedancí vol-
ného prostoru.

(Pokračování příště)

mají tvar znázorněný na obr. 1 jak pro
kladný, tak i pro záporný náboj. Takové
pole se nazývá kulombovské. Je pří-
tomno vždy, bez ohledu na to, zda se
elektron pohybuje či nikoliv. Později po-
známe, že kulombovské pole hraje zá-
kladní roli v činnosti antén.

S pohybem elektronu je spojen
vznik  dalších dvou polí.

Magnetické pole
Pohybující se elektron vytváří proud

a proud je vždy spojen s magnetickým
polem. Zdvihněte palec pravé ruky jako
při autostopu a namiřte jej ve směru
pohybu elektronu. Vaše pokrčené prs-
ty znázorňují silové čáry magnetického
pole kolem elektronu. Obrátíte-li palec
do opačného směru, zjistíte, že i mag-
netické pole má opačný směr, takže
kmitající elektron dává vzniknout stří-
davému magnetickému poli. Na povr-
chu elektronu je magnetické pole přes-
ně ve fázi se směrem pohybu, ale
budeme-li se vzdalovat, bude se fázo-
vý rozdíl zvětšovat. Až do vzdálenosti
rovnající se 1/6 vlnové délky je tento
rozdíl malý, ale pak se rychle zvětšuje
a při vzdálenosti jedné vlnové délky
dosáhne 360°.

Dynamické elektrické pole
Druhé pole, které je důsledkem po-

hybu elektronu, je dynamické elektric-
ké pole (na rozdíl od statického pole
kulombovského). Je výhodné pohlížet
na ně jako na součet dvou oddělených
polí, z nichž jedno je ve fázi s polem
magnetickým a druhé je o 90° posu-
nuto. To první, které je ve fázi, nazveme
radiační pole a to druhé indukční pole.
Je to právě zářivé pole, které nese ener-
gii z antény do okolního prostoru.

Obr. 2. ukazuje plochu velikosti fot-
balového hřiště s osamoceným elek-
tronem (patřičně zvětšeným), který
kmitá na 14,1 MHz. Obrázek zachycuje
okamžik, kdy elektron je uprostřed své
dráhy a pohybuje se doprava, jak zná-
zorňuje šipka. Kruhové šipky znázor-
ňují směr a velikost zářivého pole. Čár-
kované kružnice představují prostorové
plochy, kde je pole maximální. Vzdalu-
jeme-li se od takové plochy, intenzita
pole se zmenšuje až na nulu, pak se
obrátí a roste až na maximum na další
ploše. Všechny tyto plochy se šíří od
středu rychlostí světla, tj. 300 miliónů
metrů za vteřinu.

V kterémkoliv bodě je zářivé i indukč-
ní pole sinusovou funkcí času. Ve vzdá-
lenosti asi 1/6 vlnové délky od středu
(přesně 1/2π vlnové délky) ve směru
kolmém na směr pohybu mají obě pole
stejnou amplitudu. Pohybujeme-li se
dále, intenzita indukčního pole klesá
tak rychle, že brzy zůstane samo pouze
pole zářivé.

Uvnitř vakuových koaxiálních linek
pro přenos vf výkonu je poměr elektric-
kého a magnetického pole 377 Ω.

� Zkouška na americkou licenci:
Svého času jsme se zmínili o možnosti
složit zkoušku pro americkou licenci ve
Vídni. Asi šestkrát do roka je to možné
i v Německu, a to ve Wiesbadenu nebo
v Eifel Amateur Radio klubu v Bitburgu.
Poplatek je asi 6 $. Informace najdete
také v síti PR v boxech rubriky ARRL. U
radioklubu v Bitburgu je také možné si
objednat knihu otázek a odpovědí pro
jednotlivé třídy, zkoušky se skládají for-
mou testů, zahraniční radioamatéři
musí mít s sebou originál vlastní licen-
ce a pas. Bližší informace je možné
získat i u DA1BT, na telef. čísle 0035
24 5102 2475. Pro „extra“ třídu je nut-
né úspěšně absolvovat nižší třídy, ze
40 otázek testu pro „extra” třídu zod-
povědět správně nejméně 30 a přijímat i
vysílat Morse značky tempem 100 zn/min.

(Podle CQ-DL 2/96)
� Americká firma GAP nabízí verti-
kální antény bez trapů. Nyní dala pod
názvem TITAN na trh novou osmipás-
movou anténu středově napájenou,
která nevyžaduje k provozu radiály jako
protiváhu (!). Kromě pásma 80 m, kde
obsáhne pásmo široké jen asi 100 kHz,
nejsou problémy s přizpůsobením.

(CQ, CQ-EA, CQ-DL)
� Počátkem prosince se koná kaž-
doročně v Dortmundu „radioamatérský
trh“, který loni navštívilo asi 4200 kou-
pěchtivých zájemců.

OK2QX

[m]

Ken Macleish získal radioamatérskou
koncesi v 60. letech ve věku 12 let. Nyní je
držitelem extra třídy a stále je aktivní, ze-
jména na CW.

Získal vědecký stupeň BS za fyziku
(1939) na „Caltech” a PhD za fyziku (1943)
na University of California v Berkeley. Za
války pracoval v Tennessee Eastman
Company v Oak Ridge, Tennessee, pak
přešel do Eastman Kodak v Rochesteru,
New York, kde pracoval jako náměstek
ředitele pro výzkum v divizi Kodak Appara-
tus. V roce 1962 přešel k Perkin-Elmer
Corporation v Norwalku, Connecticut, jako
zástupce ředitele pro rozvoj. V roce 1970
odešel do důchodu, který tráví v Arizoně.

Ken publikoval v časopise QST články
na téma čítače a měření kmitočtu. Během
doby se snažil přijít na kloub tomu, jak pra-
cuje rádiová anténa. Kombinace jeho úsilí,
vzdělání ve fyzice a zájmu o rádiové vysí-
lání nakonec přinesla v tomto poněkud
mysteriózním tématu výsledky.



Proč anténa vyzařuje
Kenneth Macleish, W7TX

(Podle časopisu QST 11/1992 přeložil Ing. Petr Lebduška, OK1DAE.)

Proč
urychlovaný elektron vyzařuje

Popsali jsme zářivé pole kmitající-
ho elektronu, ale dosud jsme nevysvět-
lili, proč takové pole vzniká. Odpověď
je skryta v obr. 3a.

Předpokládejme, že elektron odpo-
číval v bodě P na obr. 3a. Pak jsme jej
naší miniaturní pinzetou urychlili smě-
rem doprava a pustili, takže nyní se
pohybuje rovnoměrnou rychlostí. V jed-
nom okamžiku (přiřadíme mu čas
nula) prochází bodem Q.

Na obr. 3a jsou dvě kružnice. Větší
má střed v bodě P a poloměr, který je
roven vzdálenosti, kterou světlo urazí
od okamžiku, kdy jsme elektron začali
urychlovat, až do času nula. Menší kruž-
nice má střed v bodě, v němž je elek-
tron ve chvíli, kdy přestal být urychlová-
n, a její poloměr je roven vzdálenosti,
kterou urazilo světlo od okamžiku kon-
ce urychlování do času nula. S přibý-
vajícím časem se kružnice zvětšují rych-
lostí světla. Vzdálenost mezi kružnicemi
je rovna dráze, kterou světlo urazí bě-
hem zrychlování elektronu. Pokud se
elektron pohybuje pomalu ve srovnání
s rychlostí světla, jak je tomu v anténě,
bude vzájemné posunutí kružnic nepa-
trné, neboli kružnice budou téměř sou-
středné. Pro větší zřetelnost je značně
přehnána vzdálenost bodů P a Q, ve
skutečnosti bude rovněž nepatrná.
Nyní můžeme stanovit, jak bude vypa-
dat elektrické pole v čase nula.

Vně větší kružnice bude existovat
pouze statické coulombovské pole se
středem v bodě P, jakoby se elektron
nikdy nezačal pohybovat5. Uvnitř men-
ší kružnice to bude pohybující se cou-
lombovské pole se středem v bodě,
kde se právě nachází elektron, tedy v
bodě Q. Mezi kružnicemi bude výsled-
né pole něco mezi oběma krajními pří-
pady.

Nyní spojíme odpovídající si silové
čáry vnějšího a vnitřního pole a vyma-
žeme kružnice - obr. 3b. Vidíte, že elek-
tron svým urychlením dal vzniknout

(Pokračování) elektromagnetické poruše. V oblasti
této poruchy má pole dvě složky: trans-
verzální neboli příčnou (kolmou na
směr pohybu) a zářivou (radiační) ne-
boli coulombovskou (ve směru pohy-
bu), jak ukazují šipky na obr. 3b.

Zářivé pole z obr. 2 je jednoduše
sérií takových poruch způsobených stří-
davým urychlením a zabrzděním elek-
tronu.

Bootstrapové síly

Zářivé a indukční pole kmitajícího
elektronu existují i na jeho povrchu.
Pokud povrch elektronu nese elektric-
ký náboj a pokud na elektrický náboj
působí elektrické pole silou, je vhodné
se ptát, zda toto pole je schopné půso-
bit silou i na ten elektron, který mu dal
vzniknout, který je vyvolal. Jinými slovy:
může elektron „cítit” své vlastní dyna-
mické elektrické pole? Odpověď je
kladná. Elektron je ovlivňován svými
vlastními silami! Pinzeta, která mu udě-
lí pohybový impuls (hybnost), musí tyto
síly překonat6.

Tyto tzv. bootstrapové síly jsou od-
povědné za dvě velice důležité vlast-
nosti každého vodiče: vyzařovací odpor
a indukčnost.

Vyzařovací odpor
versus reálný (ohmický) odpor

Podle naší definice je střídavé záři-
vé pole ve fázi s přidruženým polem
magnetickým. Na povrchu kmitajícího
elektronu je magnetické pole ve fázi
s jeho pohybem, takže zde je zářivé
pole - a tím i bootstrapové síly jím vyvo-
lané - rovněž ve fázi s pohybem. Směr
sil je takový, že brání elektronu
v pohybu. Je zřejmé, že síly cítí naši

5 Pokud byste byli v čase nula kdekoliv
vně velké kružnice, viděli byste elektron
v bodě P místo v bodě Q. To vyplývá z Ein-
steinovy teorie relativity, neboť zpráva o tom,
že se elektron začal pohybovat, se nemůže
prostorem šířit rychleji než světlo. Když bys-
te byli kdekoliv uvnitř menšího kruhu, viděli
byste elektron na jeho správné pozici.

6 Elektron je tažen rovněž svým vlastním
coulombovským polem, ale stejně do všech
směrů, takže výsledný efekt je nulový.

a) b)

Obr. 3. Elektrické pole elektronu, který byl před okamžikem urychlen. Takto
vzniklá porucha homogenity pole se pohybuje rychlostí světla. Příčná složka

poruchy je zářivé pole
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pinzetu jako smýkání úměrné rychlos-
ti, jakoby byl elektron vlečen viskózní
kapalinou. Toto „smýkání” je příčinou
vyzařovacího odporu.

Elektron pohybující se vodičem rov-
něž cítí brzdicí síly, které jsou však dů-
sledkem častých srážek s atomy na
jeho dráze. To je pak případ reálného
(ohmického) odporu, známého R z Oh-
mova zákona.

Oba druhy odporu mají za následek
pohlcení energie, jejíž množství závisí
na druhé mocnině proudu. Samozřej-
mě tato energie se neztrácí. Střídavý
proud, proti němuž působí vyzařovací
odpor, mění elektrickou energii na zá-
řivou energii, která se rozptýlí do pro-
storu. Proud tekoucí prostředím s re-
álným (ohmickým) odporem přemění
elektrickou energii na teplo, což je kmi-
tavý pohyb atomů vodiče. Atom se roz-
kmitá, když do něj udeří volný elektron.

Vyzařovací odpor se mění podél
délky anténního vodiče, ale je nezávis-
lý na materiálu a průměru vodiče. Pro-
střední třetina půlvlnného dipólu pro
14,1 MHz má vyzařovací odpor asi 11
W/m. Je to asi 80krát více než reálný
(ohmický) odpor měděného drátu o Ć
2 mm. Poblíž konců antény je vyzařo-
vací odpor ještě větší.

Indukčnost

Na povrchu elektronu, kde je indukč-
ní pole o 90 ° pootočeno proti poli mag-
netickému, je rovněž o 90 ° pootočeno
vůči rychlosti (tj. proti proudu). Bootstra-
pové síly indukčního pole proto působí
proti změně proudu více než proud
sám. Zde vidíme význam indukčnosti.
V reakci na tyto bootstrapové síly musí
naše pinzeta předávat energii do elek-
tronu během zrychlování a přijímat stej-
né množství energie od elektronu bě-
hem jeho zpomalování. Vynaložená
energie se uchovává v magnetickém
poli okolo pohybujícího se elektronu a
je vrácena, když magnetické pole vy-
mizí při jeho zastavení.

Protože bootstrapové síly indukční-
ho pole jsou úměrné zrychlení, cítí pin-
zetu jako mechanickou setrvačnost.



óntinu centimetru. Takový přesun po-
nechá v levé části ionty kovu (tj. atomy
ochuzené alespoň o jeden elektron) se
stejně velkým nábojem, ale opačného
znaménka. Takto vzniklé coulombov-
ské síly začnou bránit dalšímu pohybu
elektronů doprava. Působením me-
chanické setrvačnosti (známe ji jako
bootstrapovou sílu indukčního pole) se
elektrony ještě chvíli pohybují, ale pak
se začnou vracet zpět doleva. Když opět
dosáhnou maximální rychlosti, tento-
krát vlevo, celá situace se opakuje. Vý-
sledkem je kmitavý pohyb volných
elektronů, který způsobí ohřátí vodiče
a vyzařování elektromagnetických vln.

Druhý Newtonův pohybový zákon
dává do vztahu zrychlení tělesa (zde
elektronu) a součet sil na ně působí-
cích. V našem případě jedna ze sil je
způsobena coulombovským polem a
má směr rovnoběžný s povrchem vo-
diče. Další dvě síly jsou bootstrapová
síla dynamického elektrického pole a
brzdění reálným (ohmickým) odporem.
Podle již zmíněného pohybového zá-
kona Sira Isaaca je součet všech tří sil
roven součinu gravitační hmotnosti
elektronu a zrychlení. Budeme předpo-
kládat, že elektron je natolik lehoučký,
že jeho gravitační hmotnost je nulová.
Pak i součet všech tří sil musí být nulo-
vý.

Jinými slovy dynamické elektrické
pole a složka coulombovského pole
rovnoběžná s vodičem se vzájemně
částečně ruší, přičemž zbývající složka
je dostatečně velká k tomu, aby překo-
nala brzdění reálným (ohmickým) od-
porem. Bude-li reálný (ohmický) odpor
dostatečně malý, můžeme jej zane-
dbat a coulombovské pole bude přes-
ně rovno (s opačným znaménkem)
dynamickému elektrickému poli v kte-
rémkoliv bodě povrchu antény.

Tento závěr vede k postupu, který za
použití maticového počtu dokáže sta-
novit rozložení proudu v anténě. Může-
me pak, s využitím uvedených princi-
pů, detailně popsat chování systému.

(Dokončení příště)

Obr. 4. Coulombovské pole v jistém okamžiku v okolí půlvlnného dipólu. O půl
periody později bude polarita (a tím i všechny šipky) opačná. Vzdálenost mezi

čarami je nepřímo úměrná intenzitě pole

Důsledkem je efektivní setrvačná
hmotnost, která je mnohonásobně vět-
ší než jeho hmotnost gravitační.

Nyní pokročme dále a podívejme se
na pole obklopující skutečnou anténu.
Principy, které jsme odvodili, lze apli-
kovat na libovolnou anténu, avšak pro
jednoduchost budeme uvažovat osa-
mocený půlvlnný dipól napájený upro-
střed.

Velký obraz

Protože naše anténa neobsahuje
žádné bezové kuličky, nemůžeme pou-
žívat ani žádnou pinzetu. Co ale potom
uvede elektrony do pohybu? Aby se
elektron začal pohybovat, je nutno na
něj působit elektrickým polem. Uvnitř
osamoceného rovného dipólu se ener-
gie posbírá od coulombovských polí
všech nabitých částic, kladných i zápor-
ných, které jsou v anténě. Tomuto vý-
slednému poli budeme říkat anténní
coulombovské pole.

Navíc k tomuto coulombovskému
poli anténa jako celek vytváří pole mag-
netické, které je součtem magnetických
polí všech pohybujících se elektronů. A
k tomu se ještě přidává dynamické
elektrické pole coby vektorový součet
dynamických elektrických polí všech
volných elektronů. Podobně jako jsme
to udělali u osamoceného elektronu,
můžeme dynamické elektrické pole
antény v libovolném bodě prostoru roz-
dělit na dvě složky, z nichž jedna je ve
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fázi s celkovým magnetickým polem a
druhá je otočena o 90 °. Soufázovou
složku budeme nazývat zářivé pole
antény a pootočenou složku indukčním
polem. Těsně u antény jsou obě slož-
ky rovnoběžné s povrchem vodiče.

Intenzita indukčního a coulombov-
ského pole klesá s rostoucí vzdáleností
od antény mnohem rychleji než inten-
zita pole zářivého. V oblasti vzdálené
několik vlnových délek, kde celkové
pole nazýváme vzdálené, je jeho cha-
rakter výhradně zářivý7. Blíže k anténě
se pole nazývá blízké a je kombinací
zářivého, indukčního a coulombovského.

Působení coulombovského pole

 Na obr. 4 vidíme coulombovské
pole blízko antény. Obrázek zachycuje
okamžik, kdy pravá polovina antény je
nabita kladně a levá záporně, což je
výsledek procesu, který budeme zkou-
mat za chvíli. O půl periody později se
polarity (a tím i šipky) obrátí. Vzdále-
nost mezi silovými čarami charakteri-
zuje intenzitu pole. Při povrchu antény
a v jejím napájecím bodě silové čáry
kopírují - nikoliv však přesně - povrch
vodiče.

Coulombovské síly mají snahu vy-
tlačit elektrony z povrchu antény do pro-
storu. U radioamatérských antén je tato
snaha neúspěšná, neboť potřebné
množství energie, které by to u mědě-
ného nebo hliníkového vodiče dokáza-
lo, je příliš velké, tedy i pole by muselo
být značně silné. Pokud by se tak sta-
lo, bylo by výsledkem světélkování zva-
né korona. Nicméně elektrony jsou
alespoň vytlačeny na povrch vodiče.

V jednom okamžiku vf cyklu se
elektrony pohybují doprava maximální
rychlostí. Pravá polovina antény aku-
muluje volné elektrony, přestože žádný
z nich se neposune o více než stomili-

� Firma MFJ nyní nabízí pod značkou
MFJ 1778 anténu na principu G5RV. Je
schopna pracovat na všech pásmech
160-10 m jako Marconiho anténa, pokud
použijeme země jako protiváhy a antén-
ního tuneru.
� Na 6. a 7. dubna pozvala Asociace
radioamatérů Bosny a Hercegoviny do
Sarajeva zástupce zahraničních klubů
i jednotlivé amatéry, kteří se nejvíce po-
díleli na humanitárních akcích během
války na území Bosny a Hercegoviny.
� Pro větší informovanost široké veřej-
nosti o amatérském vysílání zakoupil
DARC patrový autobus, který vybavil vy-
sílací technikou a který si za poplatek 300
DM mohou objednat regionální kluby na
nejrůznější akce, jako jsou technické vý-
stavy ap.

OK2QX

7 Při sčítání zářivých polí v daném bodě
v oblasti daleko od volných elektronů musí-
me brát  v úvahu různé fáze (důsledek růz-
né doby šíření). Výsledná fáze bude různá
v různých směrech od antény. Tento efekt
je základem pro pochopení směrových vlast-
ností antény, ale nebudeme se jím dále za-
bývat.
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Proč anténa vyzařuje

Výkon tekoucí prostorem

Energetici používají termínu činný
výkon pro výkon tekoucí jedním smě-
rem do spotřebiče. Hovoří také o jalo-
vém nebo reaktivním výkonu, což je
výkon, který střídavě teče tam a zpět a v
každém cyklu prochází nulou. Zářivé
pole antény přenáší pouze činný výkon,
pohybuje se pouze jedním směrem od
antény pryč. Indukční pole nese jen ja-
lový výkon a coulombovské pole oba.
K vysvětlení opět použijeme osamoce-
ný půlvlnný dipól napájený uprostřed.

Činný výkon

Jak si myslíte, že se dostane prac-
ně vyrobený vf výkon z bodu napájení
do zbytku antény? Možná si myslíte, že
prostě teče drátem, ale ve skutečnosti
je tento výkon přenášen v okolním pro-
storu coulombovským polem. Na obr.
5 je znázorněno několik drah, po kte-
rých se výkon pohybuje.

Jak je z obrázku patrné, jakmile vý-
kon opustí napájecí vedení, vylévá se
ven do prostoru ve všech směrech. Ně-
které dráhy jeho pohybu přetínají an-
ténní vodič. V takových bodech coulom-
bovské pole dotuje volné elektrony,
čímž hradí energii, kterou předtím ztra-
tily překonáváním reálného (ohmické-
ho) a vyzařovacího odporu.

Jalový výkon

Během jednoho vf cyklu dosáhne
náboj na anténě maxima a proud a
magnetické pole procházejí nulou.
O čtvrt periody později je tomu obráce-
ně. V prvním případě je anténa obklo-
pena oblakem elektrostatické energie
uschované v coulombovském poli. Ve
druhém případě coulombovské pole
vymizí a veškerá jeho energie se pře-
stěhuje do pole magnetického. Ener-
gie coulombovského pole je využita
k urychlení efektivní setrvačné hmot-
nosti volných elektronů a ty svým pohy-
bem zase vytvoří magnetické pole.
Energie se tak přelévá z coulombov-
ského pole přes indukční pole do pole
magnetického, aby se v další čtvrtině
periody zase vrátila zpět. To je jalový
výkon, jehož velikost prochází nulou.

Obr. 5. Pohyb výkonu od bodu na-
pájení půlvlnného dipólu. Coulom-
bovské pole okolo anténního vo-
diče přenáší výkon prostorem
okolo

vodiče

 (Dokončení)

Kenneth Macleish, W7TX

(Podle časopisu QST 11/1992 přeložil Ing. Petr Lebduška, OK1DAE.)

Na závěr
Věřím, že poněkud intuitivní úvod do

klasické elektromagnetické teorie
bude čtenáře inspirovat k dalšímu zá-
jmu o toto téma. Doufám, že čtenář
bude schopen uvažovat o anténách
(nebo ne-anténách) se zájmem o tuto
velice poutavou tématiku.

Literatura
[1] Macleish, Kenneth, W7TX: Why an An-
tenna Radiates. QST 11/1992, s. 59-63.

Můžete si představit oblak elektro-
statické energie jako energii uschova-
nou v kapacitě rozložené podél obou
polovin dipólu. Podobně na magnetic-
ké pole můžeme pohlížet jako na ener-
gii uloženou v indukčnosti vodiče.

Pokud bychom najednou zkratovali
napájecí body dipólu a tím přerušili pří-
vod energie, nepřestane anténa vyza-
řovat okamžitě, nýbrž ještě nějaký čas
bude pole kmitat s klesající amplitu-
dou na rezonančním kmitočtu, dokud
energii uloženou v jejích polích nepo-
hltí  reálný (ohmický) a vyzařovací od-
por. Na anténu můžeme pohlížet jako
na rezonanční obvod složený z rozpro-
střené kapacity, rozprostřené indukč-
nosti a dvou druhů odporu.

Antény a ne-antény

 Co mají následující prvky společ-
ného: dipólová anténa, radarová para-
bola, stožár vysílací antény, cívka s pa-
ralelně připojeným kondenzátorem,
drát vedoucí hudební signál do repro-
duktoru? Jednoduchá odpověď: všech-
ny více či méně vyzařují!

Je tomu tak, protože za provozu
všechny tyto prvky přenášejí střídavý
proud čili urychlované elektrony. Dipó-
lová anténa je příkladem rezonanční-
ho obvodu s rozloženými parametry,
který vděčí za svou existenci faktu, že
dobře vyzařuje. Je navržena tak, aby
účinně přeměňovala elektrickou ener-
gii na rádiové vlny. Avšak jakýkoliv ob-
vod, kterým protéká střídavý elektrický
proud, se chová podle principů popsa-
ných dříve. Probíhá v něm stejný pro-
ces včetně vyzařování, ať systém nazý-
váme anténou nebo jakkoliv jinak.
Mluvíme-li například o odrazu od vodi-
vé plochy (parabola radarové antény,
vodivá země okolo stožáru rozhlaso-
vého vysílače), pak ve skutečnosti ho-
voříme o vyzařování pole volných
elektronů uvedených do pohybu vněj-
ším elektrickým polem. OK1YG

WELTWEITHÖREN  5/1996,  Erlangen, SRN:
Rozhlas ve Venezuele od počátku v roce 1924 do dnešní
doby. - V článku „Vrchol ledovce v březnu 1996“ jsou shr-
nuty výsledky pozorování členů Stráže pásem (Band-
wacht), kteří sledují vetřelce ve výlučně amatérských pás-
mech. Jedná se o stanice rozhlasové, telekomunikační,
diplomatické, vojenské aj. Informace jsou předávány úřa-
dům k zakročení.
WELTWEITHÖREN 6/1996:
Reportáž z Rádia Minsk. - 60 let vysílání pro zahraničí
z Československa a z ČR. - Zprávy ze světa, informace
z rozhlasových pásem, tipy, přehledy vysílání v němčině.
FUNK 4/1996, Baden-Baden, SRN:
Úvodník H. G. Maiwalda o budoucnosti telegrafie v ama-
térském provozu. Z technických článků je zajímavý dů-
kladný popis transceiveru FT-1000 MP, vf clipper ASP
Datong, preselekce u krátkovlnného příjmu a výsledky
pokusů s aktivními anténami. Do Rádia „Nostalgie” je mož-
no zařadit popis přijímače Racal RA 1217. - Rozbor tech-
nických vlastností alutitanu pro stavbu směrovek. -  Z  no-
vých výrobků: scanner PRO-2037. - Karl Hille, DL1VU,
líčí své zážitky z Habeše a Klaus a Claudia Welterovi,
DH6MAV a DL3MDF, vzpomínají na návštěvu Jadranu.
- Na otázku, kdy už nastane obrat slunečního cyklu, se
pokouší odpovědět článek Sluneční skrvrny a šíření krát-
kých vln. - Z oboru počítačů čtení o instalaci programů
pro amatéry vysílače, počítač coby učitel telegrafie a
o horkém provozu na datové dálnici.
CQ HAM RADIO 4/1996, Tokio:
Velká část čísla je věnována telegrafnímu provozu, klí-
čování, rychlostní telegrafii, porovnání morseovky japon-
ské s abecedou, na kterou jsme zvyklí my, a je tu osm
stran barevných obrázků starých i nových telegrafních klí-
čů. - Kmitočet 4630 kHz byl dán k dispozici amatérskému
tísňovému provozu. - JH3DBN podává návod na stavbu
20 W zesilovače 144/430 MHz, JA0TJU na PA 100 W
pro 144 MHz s FET. - Z nových výrobků:  transceiver  na
28 MHz PCS-7801 a TNC-241, modem pro příjem FM,
SSB, BAUDOT, AMTOR, FAX, morseovky evropské i ja-
ponské. - JH1GNU popisuje tříprvkovou Yagi pro pásmo
10/14 MHz.
FUNKAMATEUR, 5/1996, Berlín:
Úvodník o počítači, který bude dodáván už se zařízením
pro Internet, zvláštní článek na téma Internet a multimé-
dia. - Úvod do techniky paket rádia pro CB vychází už ve
třetím pokračování, stejně tak článek o programech pro
mailboxy. - Byl zahájen seriál o software Cache, urychlu-
jícím práci počítače. - Další zajímavosti: modemy pro při-
pojení na telefonní linku, připojování velkých elektrických
zátěží počítačem, měření vlhkosti vzduchu senzorem
NH-2 a přenášení a zpracování digitálních informací ve
formě digitálních datových slov. - Amatéry vysílače bu-
dou zajímat články o transceiveru ICOM IC-775 DSP,
Kenwood TS-870 s DSP (tj. s digitálním zpracováním sig-
nálu) v mf, návod na stavbu transceiveru malého výkonu
S 5940 pro pásmo 40 m CW, test přijímače SONY ICF-
SW1000T a reportáže z DX-expedice do Tunisu a Arkti-
dy.

O čem píší �
zahraniční časopisy

Oprava: Omlouváme se za chybu v životopise auto-
ra tohoto článku v A Radiu č. 7/96 na str. 41. Správně
má být: Ken Macleish získal radioamatérskou koncesi
před 64 lety, když mu bylo dvanáct.
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