QRP EME QSO
V minulých číslech Radiožurnálu se sice už objevil jeden seriál na pokračování na téma jak
začít s EME, ale protože se na tomto poli v posledních letech situace radikálně změnila k
lepšímu díky tomu, že Joe Taylor K1JT, nositel Nobelovy ceny za fyziku, vyvinul revoluční
program pro digitální komunikaci v prostředí slabých signálů (WSJT = Weak Signal
communication by Joe Taylor), který v modu JT65 je určen právě pro komunikaci EME. A
proto vznikl tento článek na pokračování. Je věnován hlavně těm, kteří si kdesi přečetli, že
1kW PA a 10m dlouhá anténa (což bylo až dosud údajně minimální podmínkou pro první
úspěšné EME QSO) je běžná VKV výbava každého hama a pomyslí si, že to sice zní pěkně,
ale co já zmůžu s 9el F9FT a holým trxem, peníze a čas nejsou, snad jednou v budoucnu a
na EME tím prakticky definitivně rezignovali. V tomto článku si vysvětlíme, že toto
zjednodušené klišé díky JT65 již naštěstí neplatí a všem se nabízí mnohem širší možnosti
uskutečnit spojeníodrazem od Měsíce, a to i s QRP zařízením. Na základě praktických
zkušeností si ukážeme, že EME už může být za určitých podmínek uskutečnitelné dokonce
i jen s anténou typu HB9CV či 4el. OK1KRC a výkonem 100W.
A o tom, proč vůbec zkoušet EME jen jeden řádek: protože je to nesnadné, vzrušující
(podle mne rozhodně více, než QRP QSO na 80m), protože je to výzva! A to už vůbec
nehovořím o tom, že díky EME se na VKV můžete dovolat po celém světě.
Poloha Měsíce, co je potřeba vědět?
Pokud jste se rozhodli začít pracovat odrazem od Měsíčního povrchu, první věc, která nás
bude zajímat je Měsíc samotný. Měsíc by měl být z našeho QTH dobře viditelný hlavně při
východu a západu (pro první testy počítám, že asi nebudete mít anténu s nastavitelnou
elevaci a navíc při východu a západu se (za určitých okolností)uplatňuje jev zvaný
groundgain o kterém se ještě zmíním). Aktuální východy a západy si najděte na
http://www.planetarium.cz/?cat=78#V-Z-Mesice Pokud potřebujete přesné výpočty pro
aktuální polohu, zkuste http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php. Data se zde zadávají
v zeměpisné šířce a délce. Přesný přepočet zeměpisných souřadnic na čtverec a naopak je
na: http://www.hamradio.sk/download/2002/wwloc.zip. Dále závisí na tom, s kterými
stanicemi chceme pracovat. Zde platí, že z území OK při východu měsíce je možno
pracovat s W6,JA,VK,UA.. a při západu s W,XE,LU,KL. Se stanicemi z Evropy můžeme +pracovat během celé doby, kdy je měsíc na obloze. Dále nás může zajímat, jestli u
stanice, která má měsíc na obloze není náhodou 3h ráno místního času (a stanice není
QRT). Aktuální přehled dne a noci vizhttp://dx.qsl.net/propagation/greyline.html. Navíc,
čím se stanice od nás nachází dál, tím kratší máme okno pro QSO. Nejdelší možné QSO je
od nás (z OK) do ZL7 (cca 19500km, Chathamské ostrovy - ano to je ten ostrov z
Verneovy knížky "dva roky prázdnin", hi), v praxi se tam ale EME stanice bohužel
nevyskytují, takže nejvzdálenější stanice se nyní nacházejí v ZL (pro nás jde hlavně o
Boba ZL3TY, který má QRO :-). QRB k ZL3TY je z Prahy cca 18050km a okno (které se
mění podle polohy Měsíce) je jen okolo několika minut. Obecně nejlepší doba pro QSO je v
období, kdy Měsíc je ve fázi,kdy není na obloze Slunce, které by mohlo být dalším zdrojem
šumu. Za předpokladu, že EME chcete zkusit během týdne, asi nejčastěji budeme volit
dobu kolem 20h místního času po pracovní době, Měsíc (pokud je zrovna na obloze) se
tehdy obvykle nalézá v první čtvrti nebo těsně před úplňkem. Navíc každý den se východ
měsíce zpožďuje o zhruba 1h (a východ se západem se posouvají o zhruba 10°).
Měsíc - (některé) pojmy a fyzikální údaje
Apogeum (odzemí) - Měsíc nejdále Zemi, naopak: Perigeum (přízemí) - Měsíc je nejblíže
Zemi.
Deklinace - je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou
vzdálenost od rovníku. Na severní polokouli je kladná, zatímco na jižní je záporná.
Útlum signálu - který je třeba překonat, se pohybuje na 145 MHz kolem 252 dB, na 433
MHz kolem 262 dB a na 1296 MHz kolem 271 dB
Odražený signálu - měsíc odráží pouze 7% dopadajícího signálu!!

Měsíc v číslech Měsíc Země Poloměr rovníkový (km) 1 738 6 378 Poloměr polární (km) 1
735 6 356 Povrch (106 km2) 37,96 510 Hmotnost (1024 kg) 0.07349 5.9736 Střední
hustota (kg/m3) 3 340 5 520 Objem (1010 km3) 2,1973 108,321 Tíhové zrychlení (m/s2)
1.62 9.78 Úniková rychlost (km/s) 2.38 11.2
Vzdálenost, periody, dráha Střední vzdálenost od Země 384 401 km Nejmenší vzdálenost
od Země (v perigeu) 356 410 km. Největší vzdálenost od Země (v apogeu) 406 697 km.
Vzdalování Měsíce od Země 3,8 cm / 1 rok. Siderický měsíc 27d 7h 43min 11,5s.
Synodický měsíc 29d 12h 44min 2,8s. Střední oběžná rychlost 1,023 km.s-1 Sklon dráhy
5° 8´ 43,4"
Siderický měsíc - doba, která uplyne, než se Měsíc dostane do stejné pozice vzhledem k
hvězdám, např. vidíme-li, že Měsíce je těsně vedle nějaké hvězdy (třeba Regulus), za
siderický měsíc bude Měsíc opět těsně vedle té samé hvězdy (opět Regulus). Poloha se
samozřejmě měří přesně, výraz "těsně vedle" jsem použil pouze pro názornost.
Synodický měsíc - doba, která uplyne mezi dvěma stejnými fázemi, např. vidíme-li, že
Měsíc jeví nějakou fázi (třeba úplněk), za synodický měsíc bude Měsíc v té samé fázi (opět
úplněk).
V důsledku slapového působení Slunce se však vzdálenost jednotlivých odzemí a přízemí
pomalu mění: Nejbližší přízemi 20. století nastalo 4. ledna 1912 (356 375 km), naopak
nejvzdálenější odzemí připadlo na 2. března 1984 (406 711 km). Nejbližší přízemi 21.
století pak nastane 6. ledna 2052 (356 421 km) a k nejvzdálenějšímu odzemí 21. století
došlo 14. března 2002 (406 707 km).
WSJT (4.9.8) - JT65 - ovládání
Pro první pokus o práci via EME zvolíme samozřejmě fenomenální software od Joea K1JT
WSJT. WSJT si stáhneme z http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/ V následující části
je popsána (v součastné době asi nejoblíbenější) verze WSJT 4.9.8, která má pro první
testy některé výhody oproti novější generaci WSJT 6 (ke kterým si něco řekneme později).
Rozhraní mezi PC a TRXem je stejné jako pro provoz MS. Podrobnosti byly zveřejněné už
mnohokrát, proto jen krátce: audio výstup z RX stačí připojit (doporučuji vhodný nf
útlumový článek) do vstupu zvukové karty PC a pro vysílání naopak výstup zvukové karty
z PC do mikrofonního vstupu TRX (opět nejlépe přes příslušný útlumový článek). Tyto
audio propojení by měly být (pokud možno) pro zamezení vzniku brumu z důvodu
rozdílnosti zemních potenciálů nejlépe galvanicky izolovány pomocí telefonních audio
transformátorů 600/600 Ohm. Ovládání PTT TRX se vytáhne z COM portu PC - opět
nejlépe přes nějaký izolační optron. Je optimální, pokud toto HW propojení a ovládání již
máte "vychytané" z praktického digitálního provozu MS (viz zde).
Jaký druh modulace JT65 se pro digitální EME provoz používá
Jednotlivé verze JT65 se dělí podle kroku digitálního FSK (tónu) a celkové šířce pásma
následovně:
Mode krok tónu úplná šířka pásma
==========================
JT65A
2.7 Hz
177.6 Hz
JT65B
5.4
355.3
JT65C 10.8
710.6
JT65A je vlastně původní originální verzí JT65. Pokud chcete udělat spojení s člověkem,
který používá WSJT verzi starší než 4.4.3, můžete s jistotou přepnout na verzi JT65A.
Buďte si jistí, že protistanice používá stejnou verzi (A, B nebo C). Cross-mode spojení totiž
nebudou fungovat. V praxi se ale už JT65(A) až na výjimky téměř nepoužívá.

JT65B byla vytvořena hlavně kvůli frekvenční stabilitě. Je přibližně stejně citlivý jako
JT65A, ale je dvojnásobně odolný při frekvenční nestabilitě. To je zvláště výhodné pro
starší rádia, nebo na 70cm a výše. JT65C je méně citlivý než ostatní mody A čí B, je to
zhruba asi rozdíl 1dB. Narozdíl ale od JT65B je Céčko ještě daleko více odolné při
frekvenční nestabilitě. JT65C je velmi často používané hlavně na 70cm, kde ho například
preferuje i známá stanice HB9Q.
Pravděpodobný vývoj spěje k tomu, že verze A + C asi vymizí (Ačko určitě) a v budoucích
verzích WSJT už bude asi jenom JT65B. Je to způsobeno hlavně tím, že JT65 se jezdí
hlavně v pásmu 2m, kde je důležitější komunikační zisk a problém se stabilitou není tak
veliký. Obecně je otázka stability kmitočtu (QRH) u JT65 tím největším problémem a to
prozatím prakticky nedovoluje provoz JT65 v pásmech nad 23cm, ledaže by se na
přijímací straně tak výrazně zlepšil odstup signál/šum, aby nebylo nutné použít ty
sofistikované matematické metody, které jsou schopny užitečný signál najít i pod šumem.
Ale potom již je možno jezdit EME rovnou CW, protože dobrý CW VKV operátor má také
mezi ušima dobrý SW nástroj, který umožňuje číst CW signál až 20dB pod šumem. Ale
vývoj se nezastavil. Uvidíme, s čím novým příjde Joe v připravovaném WSJT 7.

Instalace, nastavení
Po instalaci si tedy zvolíme mód JT65B. Pod upřesněním JT65 si můžeme vybrat mezi Fast
CPU - rychlé dekódování, ale málo citlivé na slabé signály, ONLY EME calls- pouze EME
značky, Aggressive - pomalé, ale nejcitlivější (doporučuji pro první zkoušky poslechu EME
signálů), No Shorthands if Tx1 - omezuje odeslanou msg. Dále změníme údaje v Setup->
Options o našem lokátoru a značce (tabulka na obrázku je z verze 4.9.8).

Nyní už můžeme zvolit režim Monitor (stejně jako u FSK441) a program začne přijímat.
Vysvětlení jednotlivých položek si ukážeme na příkladu mého QSO s K5GW na 144 MHz.
Nejdříve popis jednotlivých částí programu.

Pole s dekódovaným textem - význam jednotlivých položek

File ID - ukazuje čas příjmu, podle minut na příkladu QSO vidíme, že K5GW vysílá v druhé
periodě (jsou minutové)
Sync - počet přijatých synchronizačních pulsů. Pro minimální zdekódovaný text stačí
Sync 1
dB
- Síla signálu měřena v dB relativně k úrovni šumu při šířce ssb filtru 2,5kHz, více o
šířce filtru bude uvedeno dále
DT
- časové zpoždění signálu. Když se DT pohybuje kolem 2.5sec, jedná se o EME
signál (zde ovšem závisí na správné časové synchronizaci na obou stranách, klidně se pak
může stát, že bude eme signál třeba s DT -0.1. Jinak obecně DT <1 naznačuje, že
přijímaný signál bude spíše tropo). Nezobrazuje se u RO,RRR,73,ATT. K časové
synchronizaci můžete použít například sw Dimension 4
DF

- drift - posunutí signálu od naší výchozí frekvence (střed obrazovky). Jednotky Hz

W
- souvisí s aktuálním dopplerovským posunem, Joe o této hodnotě bohužel více
nepíše ..
• - hvězdička se ukáže, pokud WSJT buď úspěšně zdekódoval přijatý text nebo i
tehdy, když je signál slabý ale WSJT alespoň "tuší" že tam nějaký text je (tady pak
použijeme funkci průměrování)
•
OK1TEH K5GW EM13 - zdekódovaný text
1 - pří typu dekódování Aggressive určuje jestli Reed-Solomonův dekodér uspěl (1) a
korigoval vadné bity, nebo ne (0)
10 - číslo označující stupeň důvěryhodnosti přijaté zprávy. Nejmenší je 0, nejvíc 10
(jistota). Během QSO by se mělo pohybovat kolem 8/9/10. Pokud je přijatá zpráva
charakteru RO,RRR,73 nebo nějaký volný text (například TNX FOR QSO), tak se označení
důvěryhodnosti nezobrazuje (0). Stupeň důvěryhodnosti menší, než cca 6 již může
znamenat, že WSJT si něco "přimyslel" a to je potom obvykle terčem kritiky CW EME
operátorů. Mějte tedy vždy na paměti, že z hlediska hamspiritu by pro úspěšné ukončení
QSO mělo být toto číslo co nejvyšší.
Zprůměrovaný text
231100 - čas příjmu poslední periody
2
- průměr synchronizačních impulsů
6/7
- počet period/ počet period se stejným zdekódovaným textem. Nebere
RO,RRR,73,ATT
OK1TEH K5GW EM13 - zprůměrovaný text, neprůměruje RO,RRR,73,ATT
řádek - 1 řádek bere průměr z 1. periody, 2. řádek ze druhé
Pokud jsou na obrazovce periody jen s *, zkuste zmáčknout tlačítko Include

Pole s daty o Měsíci

Když si otevřeme program WSJT, uvidíme v pravém modrém okně data o Měsíci. Na
příkladu si popíšeme co který údaj znamená:
MOON (DX) - při klinutí pravým tlačítkem prohazujeme s údajem o Slunci
Az: 75.44 - aktuální Azimut měsíce u protistanice
El: 7.37 - aktuální Elevace u protistanice (musíme ale mít napsaný lokátor protistanice
vedle okna to radio, viz dále o WSJT)
MOON - informace o našem Měsíci
Az: 213.37 - aktuální Azimut (stupně)
El: 52.20 - aktutální elevace (stupně)
RA: 02:23 - Rektascenze - (v hodinách) je východozápadní poloha Měsíce oproti obloze.
Rektascenční cyklus má průměrnou periodu 27,321662 dnů, ale může se o jeden až dva
dny měnit.
Dec: 16.17 - deklinace LHA: 20.96 - Local hour angle - místní hodinový stupeň
MaxNR: 0.63 - maximum nereciprocity EME cesty (závisí na polarizaci, viz dále)
Freq: 144 - naše zvolená frekvence [MHz]
Tsky: 433 - teplota šumu oblohy v Kelvínech (pro pásmo 144MHz), velmi důležitá
Doppler +93 - aktuální dopplerův posun vzhledem k protistanici
dB: -0.98 - odhadovaná ztráta signálu na trase (vzhledem ke vzdálenosti Měsíce)
Dgrd: -3.69 - celková degradace (dB) signálu na trase (velmi důležitá).

Hlavní okno

Nastavení hlavního okna je obdobné, jako při provozu FSK441. V pravém horním rohu
volíme v jaké periodě chceme vysílat. Při přechodu z Monitoru do Vysílacího módu
zmáčkneme tlačítko Stop (napravo od tlačítka Monitor). Potom v levém dolním rohu
zmáčkneme Gen Stnd Msgs, které nám přesune stanici z To Radio do řádků TX1-6.
Lookupem se nám ukáže lokátor, což bude mít za následek, že v Poli s daty o měsíci se
ukážou data protistanice, z nichž je teď pro nás nejdůležitější hodnota Doppleru. Dále v
levém dolním rohu zmáčkneme Auto is off, po kliknutí Auto is on. WSJT pak po proběhnutí
další RX periody začne vysílat. Pokud nevoláme výzvu, ale už určitou stanici, je dobré si
zaškrtnout políčko Sked, díky tomu už WSJT ví jakou stanici má čekat a tím nám vzroste
citlivost při prvotním dekódování. Teď k červenému rámečku. Sync nechte na 1, Clip
(slouží ke stejnému účelu jako QRN v FSK441) potlačuje rušení ale zase snižuje citlivost.
Při běžném provozu bez velkého provozu nechte Clip na 0. Zap slouží k mazání rušení,
možná že se tím trochu sníží citlivost, ale z osobní zkušenosti doporučuji mít Zap zapnutý
(hodí se například, když vidíme na obrazovce několik signálů a hledáme, který je EME
stanice, tak ZAP některé falešné signály smaže). Další důležitý "čudlík" je Freeze. Freeze
není nic jiného než filtr, jehož velikost se nastavuje vlevo díky Tol. Na obázku je Tol 25 což
znamená šířku filtru ± 25 Hz od našeho (0) kmitočtu. Nejlépe je toleranci vidět po
zdekódování viz okno s grafem nahoře. AFC - stabilizace kmitočtu, vřele doporučuji mít
AFC zaškrtnuté, zvláště je to velmi výhodné, pokud používáte starší zařízení bez TCXO,
jako je BMTéčko apod, které kmitočtově "courá". Dole je ještě pole s Dsec 0 (v
sekundách), kterým se nastavuje posunutí času. Pokud máte synchronizaci přes internet
(což byste určitě měli mít), můžete na Dsec zapomenout. Rx noise: -1dB ukazuje šumové
pozadí, které regulujete hlasitostí TRXu. Je to stejné jako u FSK441, nemělo by být více
než ± 3dB.
Ještě pár důležitých věcí
Dopplerovský posun - když Měsíc vychází je kladný, při západu záporný, minimální bývá,
když je Měsíc v maximální elevaci na jihu. Když například při východu Měsíce vidíme
například RN6BN, tak se podíváme, jakou hodnotu doppleru nám program píše. Uvidíme
třeba Doppler +225, takže RN6BN budeme volat o 225 Hz níže, než je jeho kmitočet, při
záporném číslu obráceně. Je více způsobů, jak to udělat. Já osobně se naladím na RN6BN
tak, aby mi při příjmu psalo WSJT DF -224 a RITem si doladím RX na jeho kmitočet tak,
aby DF bylo +-0 a potom na jeho signál použiji Freeze&Tol asi tak 50Hz široký. Jak se
bude doppler měnit, tak se stačí RITem dolaďovat. Změna kmitočtu za jednu periodu je
různá (nezapomente, že když je u nás elevace třeba 30stupňů, tak u protistanice může
Měsíc právě vycházet a taky jeho nebo náš kmitočet může ujíždět), prakticky nikdy to ale
na 2m nepřesahuje asi 10Hz za 1 periodu. Jiným způsobem si můžeme pomoci tou
"vychytávkou", že když si klikneme do grafu levým tlačítkem myši tak v tom místě bude
střed filtru Freeze.

A naposled jedna z nejdůležitějších věcí. Nezapoměnte z adresáře WSJT vymazat call3.txt
(prostě ty textové soubory s trojkou), jinak budete vidět v WSJT stanice z této databáze,
jak vás volají a podobně, což je ale error!! Více o chybách WSJT najdete dále.
JT65B QSO - jak na to?
Pokud splníme předpoklady, uvedené výše, uvidíme na obrazovce zprávu např:
235700 1 -26 2.4 -13 8 *
CQ W7GJ DN27
1 10
V tomto okamžiku vidíme volat CQ W7GJ v druhé periodě. (poznámka, pokud nemáte
sked, přístup na EME chat, nebo když máte QRP, tak CQ nevolejte! Je téměř jisté, že vás
nikdo neuslyší a zbytečně budete rušit přes tropo stanice v okolí). Narozdíl od MS provozu
na FSK441 protistanici nevoláme reportem ale (viz pole TX1) s textem (v tomto případě)
"W7GJ OK1TEH JO70". Je to z více důvodů: čím je zpráva kratší, tím je při slabých
signálech lépe dekódovatelná. Navíc kdyby jsme stanici, která volá cq volali s reportem,
tak bychom dostali s největší pravděpodobností (pokud by nás protistanice správně
zdekódovala) RO a nebylo by jasné, pro koho to RO vlastně je. Pravda ale je, že někteří
zkušení operátoři jako je Sam, RN6BN by s vědomím, že jejich signál je dostatečně u nás
silný třeba odpověděli typem zprávy "OK1TEH W7GJ RO" (silný proto, že by zde byl zase
problém, že "OK1TEH W7GJ RO" by bylo hůře zdekódovatelné než RO). A jak je to s
reporty? Report se při provozu JT65 skládá téměř výhradně z OOO. Z podstaty JT65 totiž
reporty T,M ztrácejí svůj smysl. Protože ale posílat jenom OOO je dost nudné, posílají se
reporty také složené třeba ze síly signálu R-25 a obdobně (-25 znamená -25dB, tedy
signál 25 dB pod šumem).
V další periodě uvidíme například toto:
235900 0 -33 4.8 1 41
0 0
Co to znamená? V tomto okamžiku asi W7GJ zkusil přepnout z vertikální na horizontální
polarizaci a jeho signál je pryč.
000100 6 -22 2.0 -8 2 # OK1TEH W7GJ DN27 OOO 1 10
Sláva, to nejtěžší je za námi. Teď už předávané zprávy nebudou dlouhé -> tedy ani
náročné na zdekódování. Zmáčkneme pole TX3 "RO" (dáváme report a "erkem" zároveň
potvrzujeme příjem OOO).
000301 8 -25
-1 6 RRR
0 0
QSO je příjmem RRR podle pravidel dokončeno (stejně jako u MS). Abychom protistanici
na internetu nebo clusteru nemuseli říkat, že je QSO hotové, vyšleme ještě nepovinně, ale
užitečně "73" nebo "tnx QSO Lance".
000500 5 -27
-4 10 73
0 0
W7GJ už tedy má i naše 73 a QSO je zcela kompletní. Teprve teď je čas na to, abychom
například na EME chatu, či DX Clusteru sdělili: "TNX for nice EME QSO". Potvrzování
příjmu přes jiný komunikační kanál dříve, než se vymění "73" není v provozní praxi EME
příliš etické.
Big Spectrum

Dalším užitečnou částí WSJT je Big Spectrum. Je to takzvaný Water fall, tedy vodopád,
kde osou X je frekvence (na kterou se nám promítá šířka pásma našeho MF filtru) a osou
Y je čas. Díky SpecJT v WSJT 6, o kterém si povíme v článku o WSJT6 dále, je Big
Spectrum dnes už relativně málo užívané. Pokud používáte WSJT 4,98 a máte rozumně
rychlý PC, doporučuji spíše použít excelentní software Spectran, který plní podobné úkoly.
Výhody použití Big Spectra: vidíte zde šířku vašeho SSB filtru (2,5 kHz) a šířku filtru
Freeze (zelený rámeček na obrázku, pokud nekliknete v hlavním okně tak je vycentrován
na 0 DF [Hz] čili veprostřed). Big Spectrum je také vhodné k názornému použité funkce
Zap. Na obrázcích je stanice F6FHP v síle -22dB. V prvním obrázku vidíte vlevo vedle
signálu rušení které po zapnutí funkce Zap zmizí. Analogicky je výsledek zapnutí Zap vidět
ve Spectru. Spectrum je širší a je vidět, že zapnutí Zap pravý signál vůbec neovlivnil.

EME Echo

Dalším částí WSJT je užitečná "fíčurka" EME echo. Do EME echa se dostanete přes klávesu
F9 nebo přes menu viz obrázek. EME echo vám umožní vidět vlastní odrazy od Měsíce na
2m při západu nebo východu už s 8el Yaginou a 80W ! (prakticky ověřeno Jirkou OK2POI,
signál byl vidět za mírně zlepšených podmínek kolem -29dB). Na 70cm je už potřeba
alespoň 33el YAGI a 500W. Díky EME Echo tak snadno můžete otestovat aktuální CONDX,
TX, RX a anténu. Echo zapneme přepnutím Auto is OFF na Auto is ON (dolní levý roh).
Program poté opakuje cyklus, který vypadá takto:
1. vysílá konstantní tón po dobu 2,0 s
2. počká kolem 0.5 s pro začátek příjmu odraženého echa
3. nahrává přijímaný signál po dobu 2.0 s
4. analyzuje , průměruje a vypíše výsledek na obrazovku
5. návrat k bodu 1
Celkově tedy jeden cyklus trvá zhruba 5s. Na začátku každého cyklu je nastaven náhodně
offset kolem hodnoty 1,5kHz. Číslo u hodnoty Dither [Hz] určuje velikost náhodného
offsetu. Pozorované spektrum je pak vzhledem k tomu posouváno před tím, než začne
průměrování. Výsledek tohoto postupu je, že je velmi efektivní v minimalizování QRN a
falešných signálů ("birdies"). Optimální je nastavení na 50 Hz.
Jsou vidět 2 křivky, které se mění po každém cyklu a reprezentují spektrum 400Hzširoké a
centrované podle Dopplerovského posunu na přepokládanou frekvenci našeho echa.
Nižšímodrá křivka od našeho echa slouží ke snadnému rozpoznání falešných EME signálů.
Signály, které zůstávájí bez změny (Doppler = 0) tak snadno uvidíme. Vyšší červené
křivka slouží k znázornění zprůměrovaného echa. Naše echo by mělo být velmi blízko
centru kde DF=0 (stejné jako v hlavním JT65 programu).
Popis výsledného textu:
N - počet proběhnutých cyklů
Level [dB] - zprůměrovaná úroveň šumového pozadí
Sig [dB] - zprůměrovaná síla signálu (echa) braná k šířce ssb filtru 2,4kHz
DF [Hz] - frekvenční posunutí (po korekci Dopplerova posuvu)
Width [Hz] - šířka spektra
Q - relativní indikátor kvality (od 0 do 10), 0 značí, že echo nebylo přijato nebo že je
nečitelné. Vzrůstem čísla Q se zvyšuje. Pokud používáte QRO a můžete slyšet echo na
ucho, uvidíte ho téměř okamžitě.

Pokud máte QRP a signál neslyšíte, pravděpodobně ho uvidíte jako významnější signál na
červené křivce až několik minut po zprůměrování. V defaultním nastavení se předpokládá,
že máte TRX nastaven bez RITu. Pokud chcete například EME echo použít pro jinou
hodnotu Dopplerova posunu (například na 23cm), k ručnímu nastavení slouží volba RIT
[Hz]. Na 2m nebo 6m není potřeba RIT měnit a necháme ho nastavený na 0 Hz.
Pokud si nejste jistí, že jde o skutečné echo, můžete zkusit odladit váš TX řekněme o 50Hz
a zachovat původní nastavení RX. Skutečné echo se potom posune skutečně o 50Hz.

EME Echo - MEASURE
V EME echo je také tlačítko Measure. Tato volba se používá k měření relativního šumu vaší
RX cesty. Zde se cyklus opakuje po 2s. Lze ho využít k měření šumu Slunce, teploty
antény, přišumování Země, zisku předzesilovače atd. Při měření je pouze potřeba
zkontrolovat, jestli jste nechali vypnuté AGC na TRXu.
Naměřené hodnoty si můžete nechat automaticky ukládat v souboru DECODED.CUM . K
zatrhnutí automatického nahrávání musíte kliknout File v základním menu (funguje stejně
i pro FSK441, JT65 )
EME Echo - EME Calculator
Součástí EME echo je i EME Calculator. Najdete ho nad tlačítkem Auto OFF. Můžete si zde
spočítat v jaké síle asi uslyšíte svoje odrazy, nebo jaké šance máte udělat QSO s
protistanicí. Pokud zmáčknete tlačítko Now, wsjt do výpočtu se započte aktuální EME
codnx - jako je degradace signálu atd. Výpočet spustíte zmáčknutím Compute. Další
volba, kde je zde možná, je uložení napsaných údajů a jejich zpětné nahrání (tlačítka Load
a Save). Při počítání v praxi si ale pamatujte, že EME šíření je z části nepředvídatelné
hlavně z hlediska stáčení polarizace a dalších jevů jako je Ground gain, které umožní
přechodné zesílení o několik dB, takže vypočtené hodnoty berte dost orientačně (další
důvod je, že některé stanice navíc často neuvedou přesně výkon jejich koncového stupně,
protože není zřídka používaný výkon i 2kW hi:- ).

Kromě Echa je ještě v WSJT volba CW mode, kde WSJT umí vysílat i CW (přijímat ale ne).
Ovšem popravdě, kdo by chtěl jezdit odrazem od Měsíce CW přes počítač? :-) I když asi
souhlasíte, že je to lepší než v případě nouze klíčovat nějakým banánkem :-).
Požadavky WSJT na váš koncový stupeň
WSJT nevyžaduje vysoký stupeň linearity.Můžete beze strachu použít PA v třídě C. Pouze
pamatujte, že JT65 je pro váš PA podobným zatížením jako FM, takže vysílejte z PA jen s
takovým výkonem, kolik byste si troufli na FM. Zvláště elektronkové QRO PA obvykle
nemají na trvalý provoz s plným výkonem dimenzováno chlazení!
Anténa
Je asi zbytečné zde rozvádět co a jak - ostatně dalším HW požadavkům a komentářům se
budeme věnovat někdy příště - a tak jen jeden stručný poznatek. Doporučuji pro první
testy vaši dvoumetrovou anténu mírně fixně (nemáte-li už nastavitelnou elevaci)
přizvednout - asi tak na elevaci 10° a to i pro pokusy o spojení při východu a západu
Měsíce, protože se tím omezí rušení od pozemských zdrojů. Omezíte tím také trochu
případné rušení okolí vaším vysíláním.
Další softwarové "vychytávky" JT65 z praxe
Bylo by asi trochu nad rámec se tady zabývat ovládáním a konfigurací programu Spectran,
který již ostatně ve verzi WSJT 6 chybí (přesto ale počítám, že někdy o Spectranu ještě
napíši nějaký článek, uvidíme). Takže alespoň nějaké zkušenosti a "vychytávky" z
provozu: Může nastat situace, že vidíte v okně WSJT signál a nevíte, jestli to je
protistanice, nebo jenom nějaký falešný signál.

DT se nedá tak úplně důvěřovat, protože synchronizace závisí na mnoha faktorech a
nastaveních, takže někdy se třeba podle DT zdá, že ten Američan má tropo signál hi. Když
jste se stanicí na chatu, můžete jí poprosit, jestli by se nemohla odladit třeba o 100Hz
vedle. Když se signál na obrazovce posune, tak je to jasné. Další situace. Máte pomalý PC
a je tu problém s vysíláním RO nebo RRR.
Stane se to tehdy, když voláte protistanici a čekáte, kdy na vás vysype OOO, jenže máte
pomalý počítač, kterému to třeba trvá 10sec, než předchozí periodu zdekóduje. Až pak,
když vidíte na obrazovce pro vás OOO, můžete poslat RO, ale buď máte na výběr, že
počkáte další periodu než změníte vysílanou zpravu a nebo hned po OOO překliknete na
RO. V tom druhém případě ale bude při pomalém PC problém, že RO budete posílat třeba
jenom dvojnásobně dlouhou dobu.
Zde si můžeme pomoci následovně: i když JT65 má zvoleno jako jednu periodu 60sekund,
ve skutečnosti vysíláte jen 46sekund a těch posledních 14s wsjt kromě čekání na začátek
další periody nedělá nic.
Takže v 50s (po skončení odrazu)můžete zmáčknout stop, wsjt začne dekódovat a máte
ušetřených 10s navíc. To pak může mít za následek, že to RO vyšlete vícekrát a bude větší
pravděpodobnost, že ho zachytíte. V WSJT 6 už proto začíná probíhat dekódování v asi
54.sekundě.
K další výhodě patří i to, že během těch posledních 10s se můžete třeba RITem doladit a
podobně, na přijímaný signál to už v té periodě nebude mít vliv. Dále například s QRP
voláte stanici, ale ta vás neslyší. Jednou z možností je místo dlouhého textu W5UN
OK1XYZ JO70 poslat jenom single tone signál (bude zachycen i pod -30dB).
Nemusíte posílat RRR, RO ani 73, v WSJT existuje tón ATT, takže jenom do políčka 73
napíšete ATT a vysíláte. Stanice pak snáze najde, uvidí ATT, hodí si tam Freeze filtr a už jí
tam můžete zase posílat W5UN OK1XYZ JO70 :-).
V čem se WSJT 6 liší od předchozí generace WSJT4.X? WSJT 6 sice vychází ze starších
verzí, uvnitř programu ale došlo k dosti podstatným změnám. WSJT 6 je založen na multivláknové(multi-threaded) architektuře, která dovoluje mnohem lepší využitelnost CPU.
Díky tomu WSJT 6 obsahuje nově real-time vodopád (waterfall), který je optimalizován
pro každý z módů(FSK441, JT65, ..), čímž už není potřeba podporovat program Spectran.
Další výhodou je například rychlost dekódování při FSK441. Dekodér pro FSK441 byl
vrácen do původního stavu, jaký byl ve verzi 3.8.1, protože novější verze dekodéru byly
shledány horší. Proti tomu dekodér pro JT65 a JT6M se téměř nezměnil.
Požadavky WSJT 6 na vaše PC:
- počítač na kterém běží Windows, Linux nebo FreeBSD (opravdu s plnou podporou,
protože verze 6 podporuje pod Linuxem a FreeBSD i používání paralelního portu :-)
- procesor s rychlostí kolem 800 MHz nebo rychlejší a 128MB RAM (zde hlavně záleží na
paměti). V praxi jsem WSJT 6 testoval i na stroji s CPU 300MHz 128MB OS W2KP, WSJT 6
se sice spustí, ale oproti WSJT4.X je čas potřebný k zdekódování textu neúnosně dlouhý.
- monitor s rozlišením alespoň 800x600. Tady platí, že čím lepší rozlišení tím lépe (hlavně
kvůli "vodopádu" - SpecJT) a možnosti paralelního provozu více verzí WSJT.

Instalace a Nastavení
Poslední verzi najdete na webu http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT, (verzi WSJT 5.96
na http://www.ok2kkw.com/00000104/wsjt/wsjt596.exe, WSJT 4.98 například
na:http://www.ok2kkw.com/00000104/wsjt/wsjt498.exe ), WSJT nainstalujte do nového
adresáře, například C:\Program Files\WSJT6, starší verze ale nemažte, ještě si o něco dále
důvody podrobně vysvětlíme. Pokud jste zastáncem OS s "tučňákem" nebo "čertem",
instalační balíčky najdete na adrese http://developer.berlios.de/projects/wsjt/ . Balíčky by
měly být roztříděné podle distribucí, pokud ne, je potřeba program nejdříve zkompilovat.
Více viz uvedený link.
Když po instalaci, která je skoro úplně stejná jako u předchozích verzí, spustíme WSJT6
(poznámka: pod Linuxem nebo FreeBSD je potřeba napsat do příkazového řádku "python
-O wsjt.py"), otevřou se vám 3 nová okna. Mimochodem pokud vás to zajímá, tak WSJT
funguje pod GNU General Public License (GPL) stejně jako Linux.

Okno konzoly
První okno má černé pozadí, Joe ho pojmenoval "okno konzole" a slouží k debagování
případných chyb v programu, jako je například špatné nastavení zvukové karty. Nové
WSJT 6 totiž podporuje používaní více zvukových karet na jednom PC! V okně konzoly
vidíte dostupnost všech zvukových karet a označené pro použití v WSJT. (pokud si přejete
použít jinou kartu, tak napíšete číslo zařízení v Setup/Options a WSJT jednoduše
restartujete).
Po spuštění WSJT byste zde měli vidět na předposledním řádku větu "Audio streams
running normally". To znamená, že WSJT 6 se spustil v pořádku a je připravený k
používaní. Potom už můžete okno minimalizovat a ignorovat. Bohužel se ale nedá vypnout
bez toho, aby se vypnul i celý WSJT.

Hlavní okno - FSK441

Hlavní okno je nám velmi dobře známé z WSJT 4.X. Co se tedy změnilo? Je zde stejné
nastavení síly signálu a odolnosti vůči rušení stejné jak pro FSK441 tak pro mód JT65. Pro
normální provoz stačí nastavení velkého S na S=1až S=2.
Clip není víceméně za normálních condx nutné měnit, takže jej ponecháme na 0.
Tolerance TOL se nezměnila. Pro ušetření místa se hodnoty v oknech mění kliknutím na
pravé nebo levé tlačítko myši. Výhoda proti starším verzím představuje citlivější nastavení
regulace času Dsec. Také okno úroveň šumu Rx noise (dole) doznalo změny, už nemusíme
čekat na zjištění úrovně celou periodu, protože hodnota je nám předávaná okamžitě.
Naopak drobnou nevýhodou je, že program neukazuje jak Hot A tak Hot B, ale jenom
aktuální směr, což ti z vás, co už mají s FSK441 nějakou tu praxi vědí, že mnohdy se
vyplatí vyzkoušet i ten druhý. Oproti starším verzím tedy jenom drobná vylepšení (kromě
SpecJT, o kterém ještě bude řeč).
Poznámka k ukládání a kopírování textu:
Chcete si zkopírovat text z textového okna třeba pro účel reportu v EME chatu? Ve verzích
WSJT 4.x jste jednoduše označili text v textovém poli myší a použili CTRL+C a poté v
místě kam chcete kopírovat CTRL+V. V WSJT 6 toto sice funguje také, ale již to není tak
snadné. Navíc WSJT 6 po nainstalování má automaticky přednastaveno, že všechen text
ukládá ve svém domovském adresáři do souboruALL.TXT.

A co hůře, v defaultním nastavení po instalaci je zatrhnuta volba pro automatické ukládání
WAVů (do domovského adresáře). Do každého jednotlivého souboru WAC se ukládá 1
plná perioda a velikost jednoho souboru je 647kB. Volba pro ukládání jde vypnout přes
Menu/Save. Když toto neuděláte a máte WSJT nainstalovaný na disku s OS, může se vám
stát, že se disk zahltí.
V tomto případě se WSJT 6 narozdíl od WSJT 4.xx bez varování sám vypne. Takže
necháte-li puštěný WSJT přes noc na FSK441 frekvenci 144370 kHz, ráno zjistíte, že
program neběží. Když potom zkusíte WSJT znovu spustit, objeví se hláška v Okně s
konzolí, že program nejde spustit z důvodu nedostatku místa. Dejte si na to pozor.

Hlavní okno - JT65
Hlavní okno je opět velmi podobné starším verzím. Protože v WSJT 6 funguje SpecJT, není
zde již potřeba "Big Spectra". Pole s daty o Měsíci je zredukováno na potřebné minimum,
další informace se objeví vyvoláním podrobnějšího okna přesView/Astronomical data.
Oproti WSJT 4 je zde navíc čudlík NB (noise blanker), který plní stejnou funkci jako NB v
TRXu. Příjemná změna je také v přepínání mezi módy JT65 a FSK441, kdy se ve verzi
WSJT 6 po přepnutí nevymaže zdekódovaný text. Také zde můžete plynule přieínat
nastavení frekvence bez toho, abyste čekali, až WSJT přejde na příjem.
A nyní k hlavnímu nastavení.

Hlavní nastavení - Options
K hlavnímu nastavení se dostanete přes hlavní menuSetup/Options. Nastavení se dost
podobá verzi WSJT4.X. Zadáte vaší značku a lokátor.
ID Interval (m): nastavuje čas v minutách mezi automatickou identifikací. To znamená, že
třeba po 10s na začátku relace WSJT pošle jako ID vaši značku v CW a pak pokračuje v
FSK441 nebo JT65. Zadáním 0 se vysílání vašeho ID disabluje.
PTT Port by měl být v systému Windows nastaven podle čísla sériového portu, přes který
chcete ovládat TRX. Například číslo 1 pro COM1. Pokud chcete použít VOX, zadejte 0.
Pokud používáte Linux nebo FreeBSD napište aktuální název zařízení například /dev/ttyS0.
Audio in/Audio out slouží jak už bylo zmíněno v popisu "Okna konzoli", nastavení čísla vaší
zvukové karty. Pokud máte jenom jednu zvukovou kartu tak nic nastavovat nemusíte.

Rate in: Pokud máte nějakou nestandardní zvukovou kartu, můžete zde nastavit správné
vzorkování. V hlavním okně v dolním levém rohu vidíte 2. čísla. Pokud tam je hodnota
1.0000 1.0000, potom je vzorkovací frekvence 11025 Hz a vaše zvuková karta je OK. Toto
číslo by se mělo pohybovat přibližně v rozmezí mezi 0.9990 až 1.0010. Pokud tomu tak je,
tak se již hodnotou Rate nemusíte zabývat a hodnoty pro Rate in/Rate out necháte na 1.0.
Pokud je ale hodnota jiná, měli byste napsat tato error čísla do Rate in & Rate out. Stačí to
udělat pouze jednou. Na poslední dvě desetinná čísla ale nemusíte brát příliš ohled a Joe
píše, že je můžete s klidem ignorovat. Toto nastavení je přitom celkem důležitá procedura,
protože některé zvukové karty mají vzorkovací číslo i pod 0.9932 nebo přes 1,0068. Pokud
ho neopravíte, potom může být výsledek zhoršení S/N v WSJT až o 2dB nebo více. Pokud
jedno ze vzorkovacích čísel nebude souhlasit s uvedenými hodnotami více než o 0.1%, v
hlavním okně se objeví červené upozornění.
EU Nastavení a Reportu je jasné.
DXCC prefix: Je víceméně nepotřebný, slouží hlavně pro expedice, když se objeví nějaký
nepodporovaný prefix (třeba PJ8). Potom se do toho okně zadá.
Source RA/Source DEC: Pokud nechcete pracovat via EME, ale třeba poslechnout signál
nějakého Pulsaru, nebo pro nějaký zdroj určený pro kalibraci, můžete zde napsat
parametry objektu (že by se už Joe chystal na možnost EVE? :-) Jinak Azimut a Elevaci
můžete také změnit v souboru azel.dat (WSJT ho používá pro sledování Slunce/Měsíce)

SpecJT - FSK441
SpecJT nám stejně jako dříve Spectran poskytuje přehled aktuálního dění v každé sekundě
periody. Aktivuje se v MenuView/SpecJT. Na místě, kde ukazuje šipka(*) nově můžeme
nastavit úroveň šumu na pozadí v real-time, což se okamžitě projeví na zobrazení v
pravém dolním rohu. Stejně jako na Spektru v hlavním okně můžete kliknout na příchozí
odraz. Protože ale WSJT 6 funguje opravdu real-time, pokud vidíte třeba burst, můžete v
SpecJT rovnou na příslušné místo kliknout a dojde k zdekódování okamžitě. Určitě to třeba
oceníte při dlouhém burstu přesahujícím 30sec. Rychlost můžete nastavit v pravém
horním rohu jako H1 nebo H2. Standartně by měla být rychlost nastavena na H1(písmeno
H znamená, že časová osa se v SpecJT promítá v horizontální poloze). Čím rychlejší je ale
nastavena rychlost, tím více je zatížen CPU.
SpecJT - JT65

SpecJT se přepne z FSK441 do JT65 automaticky, když změníte mód. Na obrázku vidíte
mé spojení s YO9FRJ. Pro lepší pochopení jsem zkopíroval z hlavního okna zdekódovaný
text. Jelikož používám hlasitý příposlech, abych kontroloval, jestli není přebuzená výstupní
úroveň signálu, můžete zde také vidět můj vysílaný signál. Horní osu si můžete zvolit přes
Options v levém horním rohu.
Máte na výběr mezi JT65 DF axis aFrequency axis (na obrázku). Během qso jsem měl
zapnutý Freeze na 25Hz, což znázorňujezelený jazýček na 0. Díky SpecJT teď můžete
vidět rozdílné "singl-tóny" RRR a 73. Pokud tedy vidíte ve SpecJT EME signál, můžete
jenom podle SpecJT usoudit jestli protistanice posílá "single tone msg". Ke snazší
identifikaci je na hlavní ose červené označení. Pokud je signál příliš slabý, zkuste přepnout
rychlost třeba na hodnotu 2 nebo 1. SpecJT bude potom při výstupu na obrazovku dlouho
průměrovat, nevýhodou ale je, že jedna perioda bude na obrazovce zabírat o dost méně
místa. Ještě poznámka na závěr: WSJT 6 narozdíl od starších verzí provede dekódování
periody už v čase cca zhruba 54.vteřiny a přesto, že se začíná vysílat v 0. vteřině, pakliže
jde signál odražený od Měsíce, na obrazovce se objeví až asi ve vteřině 3. či později :-)
Jde to pěkně vidět na obrázku v periodě v 13:40z.

SpecJT - Options
Je asi zbytečné vysvětlovat k čemu slouží Palette, RX a TX volume control. K zbývajícím
volbám si řekneme něco více. Mark T/R boundaries: přidá horizontální zelenou čáry pro
indikaci začátku a konce relace v JT65
Flatten spectra: korekce pro tvar pásmové propusti v přijímači před vykreslením
"vodopádu" v JT65
Mark JT65 tones only if Freeze is checked: označí tóny JT65 jen pokud je zapnutý Freeze

Options v hlavním menu
Toto Menu se vám rozevře kliknutím na Setup.
Obsahuje:

Toggle size of text window: zvětší nebo zmenší textové okno
Generate messages for test tones: generuje speciální tóny na 4 frekvencích určených pro
FSK441 (A=882, B=1323, C=1764, D=2205 Hz) nebo na 1000 a 2000 Hz. Můžete
editovat poslední dvě zprávy pro specifickou audio frekvenci nad 5000 Hz.
F4 sets Tx6: Pokud je toto pole zaškrtnuté, po zmáčknutí F4 se vymažou okna To Radio a
Grid. Mělo by to mít také efekt na zprávu TX6.
Double-click on callsign sets Tx First: pokud je toto okno zaškrtnuté, dvojitým kliknutím
na značku v hlavním textovém okně se značka překopíruje do nebo vymaže ve zprávě
TX1. Zde záleží, na periodě.
GenStdMsgs sets Tx1: pokud je toto označeno, kliknutí na GenStdMsgs bude mít za efekt
nastavení vysílané zprávy na TX1.
Enable diagnostics: po zaškrtnutí zobrazí "sample-rate" faktory pro audio vstup a výstup.
Slouží ke kalibraci zvukové karty

Astronomická data:
Dále porovnání pole s daty o Měsíci mezi verzí WSJT 4.98 a WSJT 6. Ve verzi WSJT 6 byla
opravena drobná chyba ve azimutu a elevaci. Jako novinka je zde nově uvedený rozšířený
Doppler jak náš tak pro protistanici. Pokud se ptáte, proč není doppler stejný, tak je to
díky tomu, že zatímco u nás může Měsíc právě vycházet a tedy rychle stoupat po obloze,
u protistanice může být doppler velmi malý, protože tam je už Měsíc vysoko v elevaci,
takže se nepohybuje takovou úhlovou rychlostí.
Je zde taky hodnota df/dt která značí, jak rychle se frekvence mění [Hz/min]. RA a DEC
jsou brány pro Měsíc (bylo vysvětleno v minulé části EME seriálu). MNR je stejná hodnota
jako MaxNR ve verzi WSJT 4.XX.
Novinkou je DPol = prostorová orientace polarizace ve stupních. SD znamená Měsíční
poloměr v obloukových minutách.
Podrobné nastavení JT65 a Deep Seach dekodér:
Význam Only EME calls a No Shorthans if TX1 (Shorthands = RO, RRR, 73, ATT) je jasné.
Od verze WSJT 5.94 je součástí WSJT i vlastní nastavení Deep Search dekodéru. Deep
Search dekodér slouží ke zlepšení RX zhruba o 4dB, což ale nese riziko podstatného
zvýšení chybovosti. Více si o Deep Search algoritmu řekneme v části seriálu, která se
věnuje chybám. Nastavení Deep Search dekodéru nabízí 4 možnosti:
No Deep Search: Deep Search je úplně vypnut

Normal Deep Search: Deep Search je zapnutý, ale potlačí zprávu, pokud má číslo
důvěryhodnosti menší než 3 (o důvěryhodnosti viz přechozí vydání EME seriálu)
Aggressive Deep Search: při tomto nastavení už pracuje s důvěryhodností od hodnoty 1
Include Average in Aggressive Deep Search: zde Deep Search dekodér používá k
zdekódování i zprůměrovaný text. Zde je už ale velmi vysoká pravděpodobnosti chyby.
Můžete také mít zatrhnuté políčko Sked, pokud pracujete s předem dohodnutou stanicí a
nepřejete si vidět žádný text z Deep Search dekodéru, které nejsou pro vaše qso důležité.
K tomu, jak pracuje normálně nastavené Deep Search dekodér Joe uvádí tento obrázek a
uvádí:

"Na obrázku vidíte příklad hodnot korelace, které produkuje Deep Search dekodér pro 4
různé skupiny z 1000 simulovaných relací. Odstup signálu šumu byl zvolen na hodnotu
-26dB(jako horní hodnota) a -28dB (jako spodní hodnota) tak, jak se užívá na stupnici v
WSJT. Tečky representují korelace oproti skutečné zprávě zatímco křížky reprezentují
nesprávné zprávy. Práh pro dekódování nastavený na 3.0 jistí, že téměř všechny zprávy
vyslané nad hodnotou -28dB budou přijaty správně pouze s několika chybami."
Na obrázku tedy vidíte, že při důvěryhodnosti kolem čísla 1 je už zpráva téměř
nedůvěryhodná.
Mód CW
No a poslední volbou v programu je mód CW, který slouží pouze k vysílání zpráv. Vysílá
rychlostí 15 WPM s audio tónem 800Hz. Součastí konvence pro EME provoz CW je pro
band 50MHz délka relace 1 minuta, 1 nebo 2 minuty pro pásmo 144MHz a 2,5minuty na
pásmu 432 MHz a vyšších.
Paralelní provoz WSJT 4.XX a WSJT 6
Pokud máte dostatečně výkonný počítač, současné použití dvou rozdílných verzí skýtá
WSJT velké výhody. Za prvé při provozu FSK441 můžete jezdit na oblíbenou verzi WSJT
4.34, která je rychlá, na hardware nenáročná a má podrobnější nastavení proti rušení a
regulaci délky odrazů. WSJT 6 má naproti tomu znamenitý SpecJT, který dovolí okamžité
dekódování. Z vlastní zkušenosti můžu říci, že při tomto provozu se tyto verze dobře
doplňují a získáte tím zase nějaký ten dB k dobru (v některých případech je lepší verze 6,
někdy 4.34).
Při provozu JT65 má zase význam použít dohromady WSJT 4.98 a WSJT 6. Verze WSJT 6
dekóduje paralelně stejný signál o 1 až o 2dB lépe. Oproti tomu WSJT 4.98 je zase o něco
lepší při větší hladině rušení. Nejlepší je mezi těmito verzemi laborovat s různým
nastavením citlivosti. Asi nejběžnější způsob takového provozu je, že WSJT 6 použijete
jako druhý RX a WSJT 4.98 pro vysílání. Dělá se to tak, že u WSJT 6 nastavíte vysílání ve
stejné periodě jako v WSJT 4.98 a potom zmáčkněte F3, takže v periodě určené pro
vysílaní je zvukový výstup z WSJT 6 vypnutý (F3 umí i WSJT 4.XX, takže to můžete i
prohodit). Průběh takového spojení můžete vidět na obrázku mého EME spojení s YO9FRJ.

Při takovém druhu provozu ale narazíte na některé diference mezi verzemi WSJT 4.XX a
WSJT 6. Za prvé: WSJT6 má jinak nastavenou úroveň vstupního signálu, takže najdříve
nastavíte správnou vstupní úroveň v WSJT 4.XX na 0dB (RX noise) a až poté v SpecJT
nastavíte úroveň pro WSJT 6. Většinou musíte v SpecJT ubrat asi 6dB (lze vidět na
obrázku).
Za druhé: při provozu FSK441 uvidíte, že vaše perioda z WSJT 4.34 přesahuje do přijímací
periody v WSJT 6 asi o 100ms. Naštěstí by to neměl být problém a WSJT 6 by tento
začátek neměl dekódovat. Pokud ano, můžete použít v WSJT 6 nastavení Dsec.
Za třetí: WSJT 6 má drobnou chybu při použití (ztišení) F3. Pokud jezdíte FSK441, tak je
vše v pořádku, ale při použití JT65, i když budete mít zapnuté vysílání jak v WSJT 4.XX,
tak bude verze 6 přijímat vaší vysílanou zprávu z WSJT 4.xx. Proto na obrázku můžete
vidět jak přejímaný signál s OOO tak moje RO.
Nakonec ještě jedna velmi důležitá věc, týkající se instalace. WSJT je totiž citlivé na
přítomnost druhé verze a asi se vám stane, že druhé wsjt nerozběhnete, protože vám
napíše, že jiná verze už běží. Moc do hloubky jsem tento problém nezkoumal, ale záruka
úspěchu je, když už používáte verzi WSJT 4.XX v počítači, kde ještě nebylo WSJT 6 nikdy
instalované. Potom prostě naistalujete WSJT 6 do nového adresáře a spustíte jak starou
tak i novou verzi (na pořadí nezáleží). V okamžiku jak máte naistalovanou verzi 6 a
budete chtít doinstalovat verzi 4.xx, při její instalaci se instalátor dotáže, zda chcete
zachovat novější DLL knihovnu. Prostě klasický problém, kterému se také říká "DLL
HELL" :-) Má to za následek, že buď se vám spustí WSJT 4.XX, ale WSJT 6 nahlásí chybu
na nějaké adrese, nebo půjde spustit oboje, ale ne už paralelně. Zde již nepomůže ani
odinstalování obou programů ale jedině přeinstalování Windowsu :-(

Co na nás Joe chystá v dalších verzí WSJT?
Na poslední EME konferenci Joe uvedl některé další směry, kterými by se chtěl ubírat:
- Pulsní mód
- Vylepšení FSK441
- Spojení se systémy Linrad/ Winrad (jedná se o další generaci Spectranu, který znáte z
verzí WSJT 4.xx). Více na http://www.nitehawk.com/sm5bsz/linuxdsp/linrad.htm
- zabudování nového ECHO a Measure módu
- 30-bitové zprávy v JT65 (delší zprávy jako 3Y0X K2TXB RO)
- rozšíření SpecJT na 0 - 5 kHz (měl by již být obsažen ve verzi 5.9.6 )
Propojení WSJT PC - TRX

Redukce USB / RS232 pro ovládání PTT viz např. http://www.alza.cz/premiumcord-usb-20-rs-232-kratky-d249566.htm
Transformátor stačí telefonní NF pro galvanické oddělení 600/600 Ohm
Optron 4N35 viz např http://www.gme.cz/4n35-p523-006
Další viz např. http://www.vk3hz.net/USB/USB.pdf
Praktické možnosti navázání QRP EME spojení podle použitého hardwaru a to jak na JT65
tak i CW. V pásmech 144 a 432 MHz přitom vycházím především z vlastních navázaných
QRP spojení. Technicky erudovaní čtenáři mi doufám odpustí populárně-praktický tón
tohoto článku. Je totiž psán nikoli pro ty, kteří již nějaké to EME QSO mají za sebou, ale
zejména pro ty čtenáře, kteří se zatím ještě stále rozmýšlejí, zdali se do tohoto
dobrodružství pustí s námi ostatními.
Pásmo 144 MHz
Klasický "dvoumetr" je v současné době z hlediska EME provozu pásmem asi
nejoblíbenějším, protože zde má téměř každý takovou tropo výbavu, že může bez
problémů zkusit odrazem od Měsíce navazovat alespoň svá první spojení. Pro zajímavost
mi Standa, OK1MS poslal seznam OK stanic, které již alespoň jednou pracovaly EME v
pásmu 2m. Seznam vzniknul také na základě informací od Garyho, KB8RQ a Sama,
RN6BN(http://iq.73.ru/RN6BN_logs/EME_initial.htm). Není jich málo:
Za období let 1980-2002 to byly na CW+SSB nejméně tyto OK stanice: OK1BMW, 1FM,
1DIG, 1IBL, 1JKT, 1KHI, 1KIR, 1KRA, 1KRU, 1MAC, 1MDK, 1MS, 1OA, 1VVP, 2DL, 2DLR,
2FAD, 2KJT, 2KZR, 2PZW, 2TU, 2VMD, 2ZZ, OK7O, OL5X.
Po vzniku JT65 (WSJT) buď digitálním, nebo i CW provozem nacházíme v seznamu tyto OK
stanice: OK1BMW, 1CDJ, 1COM, 1CU, 1DFC, 1FAQ, 1FFD, 1IA, 1JX , 1KAI, 1KF, 1KJB,
1KKD, 1KRQ, 1KRY, 1KT, 1KTL, 1MZM, 1PG, 1QI, 1RK, 1TEH, 1UAK, 1UGA, 1VT, 1YA, 1YK,
2AF, 2BX, 2KKW, 2NET, 2PEW, 2PMX, 2PM, 2POI, 2PQR, 2PTC, 2YT, 2TUH, 2UZL, 2VSO,
2VWB, 2ZW a brzo to asi budou i OK2PWY, OK1VEN, OK1AHO, OK1DIX a OK1GHZ. Což
znamená dohromady kolem 70 OK stanic!
Podle deníku RN6BN potom z OM od roku 2003: OM7CM, OM3WBC (nyní OM3BC),
OM5CM, OM5RRR, OM7AQ.

Situace 1. - máme doma jen dipól, či anténu HB9CV, popřípadě 4el OK1KRC:
Předně si je třeba uvědomit, že dobře udělaná (2el) HB9CV má přibližně stejný zisk jako
anténa 4el OK1KRC, tedy asi 7dBd. Pokud byste to chtěli zkusit přes Měsíc, budete
potřebovat především velice krátký kabel pro co možná nejmenší útlum. Do podobné
situace se dostal i autor článku, když se v roce 2004 přestěhoval do nového QTH a neměl
po ruce žádnou anténu. Naštěstí problém byl vyřešen půjčením antény 4el OK1KRC
(model OK1TN) od Vlada, OM3CLS. Tato anténa má zisk asi 6,5 dBd při délce ráhna kolem
1m a k zařízení vedly jen 2m kabelu z balkonu přímo do pokoje, poté do PA a FT847, která
má na 2m šumové číslo kolem 2,3dB. V této konfiguraci již můžete přijímat na WSJT
stanice jako: W5UN (signál v síle asi tak -22dB), KB8RQ cca -25dB, RN6BN -16dB(!),
RU1AA -16dB(!), RK3FG -23dB, RA3AQ cca -25dB, HB9Q -27dB, EA6VQ -29dB, K5GW
-22dB, IK3MAC -22dB(hodnoty jsou uváděny pro průměrné až mírně nadprůměrné
podmínky) a možná by šlo na anténu OK1KRC přijímat stanic i více (teoreticky bude s
takovou anténou možno udělat protistanice s anténním systémem, který se skládá z cca 6
dlouhých Yagi antén a více). Zde bych chtěl upozornit, že stanice, které vidíte na WSJT
lépe než cca -23dB už jdou slyšet ve sluchátkách (neboli můžeme brát -23dB jako 0 S, což
znamená, že signál RN6BN může být slyšitelný až 519). Když si uvědomíme, že anténa
typu 4el OK1KRC má zisk zhruba 6dBd a WSJT dokáže zdekódovat signál v krajním
případě na úrovni -31dB, tak zhruba 5 stanic lze přijímat téměř i jen na prutovou anténu z
ručky, neřku-li na holý šroubovák :-) Toto není pouhá teorie, jelikož jsem v praxi za zcela
průměrných podmínek přijímal RN6BN -24dB na holý dipól přilepený k oknu :-) Při užití
takto malých antén si nemusíte dělat starosti s elevací a azimutem, s "Krckou" lze
pracovat až do elevace kolem 30 stupňů (takže stačí občas přiběhnout k anténě a ručně jí
dotočit).
To k poslechu, ale jaké stanice mohu udělat, pokud nemám velký PA? Bude vám to
připadat divné, ale pokud mate anténu OK1KRC nebo HB9BV, k spojení s největší stanicí
současnosti (kterou je Sam, RN6BN s 64x15el yagi a 1kW -http://www.73.ru/ )
potřebujete ke spojení kolem 50W, tedy asi tolik, kolik dá holý trx! (současný QRPP rekord
drží LZ1BB se svými 40W do 4el DK7ZB ). Pokud máte 80 nebo 100W tranzistorový konec
(pro WSJT je důležité, aby vydržel dávat, někdy i celé hodiny, výkon trvale jako při
provozu FM, takže pozor na chlazení!) můžete udělat s trochou trpělivosti spojení se
stanicemiW5UN, KB8RQ, RN6BN, RU1AA, W5GW a asi i DF7KF. Pokud byste z legrace
chtěli použít 500W nebo neřknu-li 1kW PA (což by byla zase otázka, jestli by to KRCka
zvládla :-), šlo by již uskutečnit i běžné telegrafní spojení s RN6BN.
Jak tedy vidíte, výmluva, že doma nemáte pro EME dostatečně velkou anténu nebo PA
neobstojí :-)
Pokud stále nevěříte, že je možné slyšet ve sluchátkách na krcku signál Sama, RN6BN,
klikněte na následující nahrávky signálu JT65 (signál je podobný jako když jezdí hasiči :-)
- http://www.ok2kkw.com/00000104//rn6bnqso/rn6bn_041218_120600.wav (tuto
nahrávku si můžete také otevřít v WSJT - JT65, který vám jí zdekóduje. Je zde předáván
následující text: 120600 7 -20 2.6 -5 3 # OK1TEH RN6BN KN95 OOO v WSJT 4.98 ) +
http://www.ok2kkw.com/00000104/rn6bn_261104/rn6bn_041126_172600.mp3
EME spojení s QRPP je ovšem dosti extrémní a samozřejmě vyžaduje spoustu času a
trpělivosti. Proto si vypůjčím jednu moudrost odposlechnutou na pásmu: ..."sdělím ti
jedno tajemství: s větším výkonem a dobrou anténou to jde mnohem lépe".

Situace 2. - máme doma anténu 9 či 10el F9FT/DK7ZB (situace asi nejčastější)
Tady je proti QRP již situace mnohem veselejší. Pokud nám jde o zisk antény, tak je si
třeba uvědomit, že zisk v prvé řadě závisí na délce ráhna. Proto je značný rozdíl mezi
anténou 10el DK7ZB která má s délkou ráhna 6m a zisk cca 13dBd a anténou 9el F9FT,
která je dlouhá pouze 3,4m se ziskem zhruba 10dBd (tedy zhruba jako 2 antény 4el
OK1KRC), kvalitní anténa 17el F9FT bude mít tedy zhruba stejný zisk jako 10el DK7ZB. A
pozor, také v této situaci velmi záleží na použitém typu a délce koaxu mezi ham shackem
a anténou. Pokud je kabel "portejblové délky", což je asi tak 10-15m, útlum vám ubere na
zisku kolem 1 dB i více (bráno pro průměrný typ coaxu). Pokud ale budete mít kabel s
délkou několika desítek metrů (typická situace, pokud například bydlíte v paneláku), útlum
zde již může ubírat i nějakých 6dB, což s ohledem na zisk antény 10el DK7ZB kolem
13dBd, znamená, že se dostáváme k reálnému zisku jakou má s krátkým kabelem 4el
OK1KRC! A to nemluvím ani o šumu kabelu. V takové situaci máte 2 možnosti, buď si
pořídíte hodně tlustý koaxiál, nebo si pořídíte u antény nízkošumový předzesilovač a
anténní relé. A pochopitelně: výkonnější PA, aby bylo co v útlumu kabelu měnit na
teplo :-).
A ještě jedna důležitá věc, problému elevace se bát nemusíte, protože takováto anténa je
ve vertikální rovině stále dostatečně široká, tudíž můžete pracovat EME do elevace až
kolem 20 až 30 stupňů, což znamená 1h během východu a 1h během západu. Pokud si
chcete zlepšit délku, po kterou můžete být QRV bez elevačního rotátoru a mírně zlepšit
odstup od pozemského rušení, zvedněte elevaci antény na cca 10 až 12º. Prodloužíte si
tak své EME okno minimálně o 45 minut.
Pro Situaci 2. budeme tedy předpokládat ideální situaci, že máte délku středně kvalitního
koaxiálu (například H1000) od antény (10el DK7ZB) k zařízení cca kolem 15m. Přijímač
potom se stejným šumovým číslem, jako výše. V tomto případě můžete na WSJT
dekódovat (pokud ovšem máte dostatek trpělivosti) již přes 150 různých EME stanic (!) a
z toho kolem 10 stanic, které pracují i na CW. Z CW stanic jsou to stejné stanice jako u
Situace 1., kdy jsme testovali EME s anténou OK1KRC, tedy W5UN, RN6BN, KB8RQ,
K5GW, EA6VQ, HB9Q, RU1AA, K1CA, RA3AQ, RK3FG + BIG GUN stanice, které jezdí téměř
výhradně CW jako IK3MAC, SV1BTR, F3VS a SP7DCS. Poznámka: W5UN by měl hrát ve
špičce asi tak -12dB, to zovšem a velmi dobrých podmínek, normálně ale asi tak -18dB,
KB8RQ tak o 2-3dB hůře. A nakonec perlička, Sama RN6BN už můžete s takovým
zařízením slyšet i na SSB (na to, abyste udělali RN6BN na SSB potřebujete zhruba 9el
anténu a kolem 300 W PA. Z vlastní zkušenosti: Když jsem Sama volal na SSB se svými
100W do 10el DK7ZB, tak mě slyšel při pískání do mikrofonu :-)
Určitě vás také bude zajímat, jaký je světový CW QRP EME rekord. Tímto rekordem bylo
spojení mezi Garym, KB8RQ a Arniem, CO2KK, které bylo navázáno 2. ledna 1992. CO2KK
během spojení užil dvě 5el Yagi antény a 21W. Toto spojení se ale podařilo především díky
tomu, že byly mimořádně dobré podmínky a CO2KK využil Ground Gain, nebo spíše "See
Gain".
A teď k výkonu. Při použití antény 10el DK7ZB již není nereálné udělat WSJT spojení s
RN6BN nebo W5UN pouze s 40W (tedy na holý trx). Pokud ale zvýšíme výkon jen zhruba
na 100W, můžeme už udělat přes 40 stanic (v konfiguraci 10el Y + 100W vás za
průměrných podmínek hladce uslyší 6xLY stanice jako je EA6VQ nebo HB9Q, během
trochu zlepšených podmínek pak jde dělat i stanice v konfiguraci 4x12el a 1kW jako
například FM5CS). Pro zajímavost: už máte šanci pracovat s pěti kontinenty a stanicemi,
jako jsou například VK7MO, ZL3TY, ZS5LEE, UA9SL,... Bohužel v Jižní Americe nejsou
zatím žádné BIG GUN stanice a tak zatím s tímto zařízením WAC neudělíte :-).

Navíc v konfiguraci 10el Y + 100W už máte šanci také na první telegrafní spojení, hladce
by to mělo jít nejméně s RN6BN a IK3MAC, trochu hůře potom s W5UN. Pokud máte
tranzistorový PA, který dává na FM 200 W, nebo například PA s elektronkou GI7b,
polepšíte si zhruba o 3dB, čímž se dostanete na úroveň běžné QRP EME stanice schopné
dělat kolem 100 WSJT initials, jako například JH5FOQ, JH2COZ atd. S takový výkonem by
to už mělo jít bez problémů na CW s KB8RQ, W5UN atd.
Alfou a omegou jakéhokoli radioamatérského snažení je ovšem neustálé vylepšování své
stanice. A tak jednou přijde čas na pořízení nějakého "dospělého" zesilovače, jako je
například PA s GS35 nebo něco obdobného, co je schopné dávat na FM okolo 1kW a
pokud kvůli většímu PA přidáte i kvalitní předzesilovač jako je třeba s MGF1312 nebo
ATF54143 (dobrý návod na kvalitní předzesilovač s šumovým číslem kolem 0,3dB
N/Fnajdete například na http://www.qsl.net/yu1aw/LNA/low_noise.htm), budete schopni
pracovat i s WSJT stanicemi majícími jen 2xLY a výjimečně i 1x16el Y, což by již
znamenalo cenný EME úlovek 1Yagi-1Yagi QSO (pokud si chcete také "ulovit" svojí první
singl Yagi stanici, doporučuji si zkusit domluvit sked s W5UWB, který má 1,5 kW do single
Yagi 21el, a který měl by jít udělat i s 200W). Je to vlastně tak, že toho, koho uslyšíte či
uvidíte, již tak většinou uděláte (na WSJT si myslím, že v takovém případě to může být
kolem 200 stanic). S takto vybavenou stanicí jistě oceníte výhody WSJT vs. CW, a navíc,
pokud často pracujete s WSJT stanicemi, získáte během krátké doby velmi podrobný
přehled, s kým je reálné bez domluvy pracovat také na CW (jsou to stanice slyšitelné na
WSJT lépe než -20dB).
Na závěr nabízím vhodné protistanice z jednotlivých kontinentů:
Oceánie: ZL3TY, ZL1WN, VK7MO, VK3AXH, VK7MO, KG6DX, ..
Evropa: RN6BN, DL9MS, CT1HZE, S52LM, RU1AA, DF7KF, EA6RQ, RA3AQ, IK3MAC,
F3VS, ..
Severní Amerika: W7GJ, W5UN, KB8RQ, K5GW, K6MYC, W5UWB, K9MRI, K1CA, ..
Jižní Amerika: LU6KK (přestal jezdit WSJT?), PY2SRB, LU7DZ (pouze cw), PJ4NX,
LU1CGB
Afrika: ZS5LEE, ZS6WAB, ZS2GK
Asie: JH2COZ, JH5FOQ, JH0MHE, RA0FW, UA9SL, UA9FAD, UA9YLU, JM1WBB,
JM1GSH, JE1TNL, ..
Další tipy a triky pro EME provoz na 144 MHz:
- Pokud bude si chtít udělat spojení s Japonskem, je dobré se pamatovat, že JA stanice
nemají povolenopracovat digitálními druhy provozu nad frekvencí 144.100 MHz. Řeší se to
obvykle tak, že se jezdí splitem. Tak například JH2COZ dává výzvu na 144,092 MHz a
poslouchá pro Evropu třeba na 144.145 MHz.
Poznámka z roku 2009: od 30.3 2009 již JA stanici mohou jezdi EME JT65 až do 144,200
MHz.
Pokud chcete udělat spojení do USA, nejezděte na frekvenci okolo 144.140 MHz. Je to
volací kmitočet pro MS provoz na FSK441 jako je v Evropě 144.370 MHz. Je zde sice
povoleno jezdit EME, ale W stanice zde mívají často QRM.
W a JA stanice většinou uvádějí maximální zisk svých PA jako používaný výkon na JT65,
ale v praxi to bývá asi spíše hodnota příkonu. Například údaj 1500W znamená, že stanice
má opravdový výkon jen kolem 800W. Naproti tomu některé UA stanice používají PWR i
přes 2kW aniž by se tím chlubily.

Při vyplňování QSL lístku do políčka Report nepiště OOO ani RO, ale vždy jen O v
uvozovkách (nebo při CW "M"). Jako report si můžete během JT65 spojení také vyměnit
úroveň signálu, jako například "-23", ARRL tento systém reportů uznává jak pro WAC tak i
DXCC. Jako mode stačí napsal JT65B a je také dobré na lístek napsat nejlepší hodnotu
signál v maximu.
OK1COM - http://ok1com.goo.cz/EME/emelog.html
ON7EH - http://users.skynet.be/on7eh/EME.htm
http://users.skynet.be/on7eh/QTH.htm
OK2POI - http://www.ok2kjt.net/ok2poi/eme_logs.htm
OK1TEH - http://www.qsl.net/ok1teh nebo ok1teh.nagano.cz
Stanice s podobným vybavením již mají dobrou šanci udělat i některé zajímavé DXpedice, což si ale pochopitelně vyžaduje soustavné hlídání, co se v EME světě "šustne".
Určitě doporučím pravidelně sledovat:
144 MHz Newsletter DF2ZC http://www.df2zc.de/newsletter/index.html
A samozřejmě nezbytné je navštěvovat často EME chaty pro 144 MHz:
JT65 - http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
CW - http://www.chris.org/cgi-bin/cw-eme
ON4KST EME - http://www.on4kst.info/chat/login.php?band=5
Tím jsme se dostali pomalu k limitu pro singl yagi stanici. S takovou anténou (znovu
připomenu: pokud máte dobrý kabel!) již uvidíte přes 200 WSJT stanic a na CW to může
být již stanic asi 30, z toho například: I2FAK (Franco bohužel nyní nejezdí, neb má
rozbitou anténu), KB8RQ, W5UN, K5GW, OZ1HNE, RU1AA, DL5MAE, DF6NA, RA1ZC,
JH5FOQ, YU7BCL, IK2DDR, EA3DXU, HB9DKM, SM2CEW, JN1CSO, SV1BTR, DL7FF, RN6BN
atd.
RN6BN by měl být dělatelný už jen s 10W, s pouhými 100W již můžete s krátkým kabelem
udělat přes 70 WSJT stanic. S pořádným QRO PA si už na CW můžete troufnout i na
několik odpíračů digitálních druhů provozu :-)
Stanicí s takovým vybavením je u nás například Honza OK1IA: http://ok1ia.nagano.cz/
Taková delší anténa s lepším směrovým účinkem již pochopitelně musí mít pro vážný EME
provoz dálkově nastavitelnou elevaci. To vede k omezení příjmu pozemského šumu a
rušení, a tak přichází čas pro dobrý předzesilovač. Návodů na vhodné předzesilovače pro
144 MHz je na internetu spousta a s běžnými nízkošumovými HEMT tranzistory (za "dvě
stovky") se můžeme se šumovým číslem dostat až k 0,3 dB. To je již velmi slušná
hodnota, ale využijeme ji pochopitelně jen tehdy, pokud předzesilovač bude co nejblíže ke
svorkám antény (!). Nezapomeňme si prostudovat zajímavý článek o předzesilovačích od
OK1DAK, dostupný tady: http://www.ok2kkw.com/ok1dak/ok1dak.htm. Předzesilovač u
antény ovšem předpokládá dobré anténní relé a použití časového sekvenceru, abychom
tranzistoru v předzesilovači rychle neutrhli "šipku" :-).
Pokud jsme schopni vládnout provozem CW, prostudujeme také web IK2DDR, který se
specializuje na CW spojení s QRP stanicemi:http://ik2ddr.altervista.org

Situace 4. - když už přestává legrace, aneb více antén
Zaprvé bude dobré si říci, že u EME se rozlišuje QRP a QRO podle vyzářeného výkonu a to
následovně: QRP na 144MHz <100kW EIRP, 432MHz <400kW EIRP, 1296MHz <600kW
EIRP. QRO jsou potom stanice s výkony většími. Stanicím s 4el OK1KRC se říká QRPP,
stanicím se singl anténou a QRO PA pak "small pistol" (stále QRP). Na krátkovlnnou
představu, že QRP = 5W raději co nejrychleji zapomeňte :-).
Pokud chceme provozovat anténní systém, složený z většího množství antén, je dobré si
připomenout pravidlo, že každé zdvojnásobení počtu antén teoreticky zvýší zisk o 3dB (v
praxi potom tak o 2,6 až 2,8 dB), proto například sestava 4x10el DK7ZB může mít zisk až
cca 19dB. Zvýšením zisku antén se samozřejmě odpovídajícím poměrem zvýší také
vyzářený výkon, takže s velkou anténou můžeme jednou konečně přestoupit z kategorie
QRP mezi "normální" EME stanice.
Ovšem ten, kdož se do takové "adventury" pustí (víte třeba, jaká dávka adrenalinu zaplaví
srdce takového operátora každá vichřice? :-)) už určitě nebude patřit mezi začínající EME
operátory a bude mít jistě dost zkušeností. Proto se na tomto místě s většími anténními
systémy přestaneme zabývat, protože tento článek je určen především začínajícím QRP
EME operátorům. Faktem samozřejmě je, že pokud si už budete stavět nějaké to čtyřče,
určitě budete mít za sebou také instalaci nějakého toho QRO PA :-)
Aspoň tedy ještě jednu větu: Při systémech jako je 4x10el a 1kW již můžete dělat na
WSJT stanice ze situace 2, neboli ty, kteří mají jen 100W do jedné 10el antény. Víte, kolik
takových dvoumetrových stanic po celém světě je? Provoz EME se s takovou anténou už
stává opravdovým potěšením. Takže jistě nepřekvapí, že stanice s 2x 16el Y + 1kW PA a
větší se už typicky mohou pochlubit diplomem 2m DXCC.
Takže na závěr této technologické kategorie alespoň odkaz na dobrý web jedné OK BIGGUN stanice:: http://ok1uga.nagano.cz/
Pásmo 432 MHz
Dříve toto pásmo patřilo mezi nejoblíbenější (je to pásmo s nejmenším kosmickým šumem
a není takový problém zde vybudovat anténní systém), v součastné době je ale díky WSJT
největší aktivita v pásmu 144 MHz. Dalšími důvody, proč není WSJT tolik rozšířené na
70cm je stále rostoucí úroveň rušení a fakt, že WSJT potřebuje velmi stabilní kmitočet,
takže signál, který courá během jedné periody (1min) o 40Hz je již velmi obtížné
dekódovat (možné řešení nejen pro TRX FT-847od Michala, DB6NT najdete na webu:
OZ1PIF:
http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/QH40A.htm).
Na rozdíl od pásma 2m, kde nebyl problém použít nějakou tu 20let starou tropo anténu, je
pásmo 70cm mnohem choulostivější. Vaše anténa by měla být co nejkvalitnější, nejlépe
vyhoví DK7ZB, M2 (K1FO), o trochu horší je pak DL6WU. Jakákoliv použitá 70cm anténa
pro první EME pokusy by měla být velmi dlooouhá, alespoň 6 a více metrů. Nesmíme
zapomenout ani na korozi (jak konektorů tak i samotné antény), takže jednoznačně vítězí
anténa s izolovaným uchycením prvků. Milimetrová přesnost všech rozměrů antény je
základem! Protože útlum Země - Měsíc - Země je na 70 cm asi o 10 dB vyšší, než na
dvoumetru, rychle zapomeňte na jakékoli kompromisy! Na rozdíl od pásma 2m zde v praxi
již každá desetina decibelu hraje podstatnou roli, takže to chce kvalitní konektory, relátka,
spojky, předzesilovače atd. Na druhou stranu, pokud nemáte WSJT příliš v lásce a
preferujete cw, 70cm se vám bude velmi zamlouvat, protože WSJT operátoři s malou, či
střední výbavou, kteří dnes svým počtem kralují na 144 MHz, se již vstupenkou do EME
světa na 70cm většinou prokázat nemohou, takže toto pásmo zůstává doménou CW stanic
s velkými anténními systémy.

S jakou nejmenší anténou a výkonem to má cenu zkoušet? Pro úplně první 432MHz EME
spojení bude stačit anténa 17el DK7ZB s výkonem 50W (výkon na svorkách antény). S
takovýmto zařízením můžete celkem snadno dosáhnout spojení s HB9Q, kterého byste
měli s touto anténou brát s krátkým koaxiálním kabelem (do 10m) a předzesilovačem do
šumového čísla 1 dB asi tak na úrovní -24dB neboli právě na hranici slyšitelnosti ve
sluchátkách. HB9Q je totiž stanicí, které používá na 70cm parabolu s průměrem 15m a
2kW PA a je velmi ochotná pro první EME pokusy jak WSJT tak CW (kluci z HB9Q jsou
takovým 70cm ekvivalentem RN6BN na 2m hi :). Ostatně je velmi zajímavé se podívat na
jejich skvělé stránky http://www.hb9q.ch. Se zmiňovanou stanicí jsem například
několikrát pracoval pouze na holý trx FT-847 a 23el dk7zb.
Další stanicí, s kterou máte s touto výbavou dobrou šanci, je OH2PO, což je stanice
dokonce s parabolou o průměru 16m (bohužel klub OH2PO nebývá tak často qrv)!
Pokud chceme udělat také první spojení na CW, chce to již anténu prodloužit alespoň na
délku ráhna 6m, což je například anténa 23el DK7ZB, nebo 33 el K1FO apod. ze ziskem
zhruba 17dBd. A opět připomenu, že pokud na 2m záleželo na délce kabelu, tak tady to
platí trojnásobně(!). S takovou anténou již můžete poslouchat několik CW stanic. K tomu,
abyste se dovolali CW na HB9Q potřebujete tak minimálně 200W, spíše ale tak 400W. S
anténou 23el dk7zb již můžete slyšet tyto CW stanice: HB9Q, OH2PO, K2UYH, DL9KR,
VK3UM, za velmi dobrých podmínek i KL6M, NC1I, K1FO, N9AB, SM2CEW. Tedy obecně
stanice, které mají alespoň 16x LY nebo 10m parabolu, či více. Na WSJT pak budete
dekódovat stanice jako: 7M2PDT, K3MF, KE2N, SM2ILF, K2UYH, DL7APV, DK3SE, G4RGK,
W7AMI, KE7NR, JA6AHB (http://www15.plala.or.jp/ja6ahb) a nesmíme zapomenout ani na
OK1DFC (http://www.ok1dfc.com). Na WSJT již můžete dekódovat stanice s anténním
systémem od 4xLY a 1kW. Výjimku tvoří Josep, EA3DXU, který jezdí na 70cm s dvěmi
velmi dlouhými anténami M2 a 1800kW PA! Jeho signál snadno zdekódujete a občas
uslyšíte i ve sluchátkách (poznámka z roku 2009: Josep bohužle SK).
Pokud použijeme 2 antény výše uvedeného typu, nebo 2 x M 2 o 38 prvcích, dostaneme již
takový zisk, že udělat zmíněné CW stanice nebude obvykle problém. Mnohem lepší ale
bude udělat z takových antén čtyřče (4xLY systém), protože to mechanicky vychází lépe a
odměnou vám bude možnost pravidelně pracovat s více, jak cca 50 CW EME stanicemi.
Zajímavé 70cm EME odkazy:
Galerie BIG-GUN stanic, které jezdí na 70cm: http://ok1teh.nagano.cz/eme_gal432.htm
432 and Above EME Newsletters od K2UYH (vydávaný již od 70. let) http://www.nitehawk.com/rasmit/em70cm.html a s dovolením si přihřeji také svou
"polívčičku": 70cm EME qrp log OK1TEH - http://www.qsl.net/ok1teh/eme_log432.htm
nebo ok1teh.nagano.cz/eme_log432.htm
Web OK1KIR http://www.ok1kir.cz
Známé EME chaty pro 432 MHz:
JT65 - http://hb9q.ch/version2/index.php/loggedin-loggers
CW - http://www.chris.org/cgi-bin/cw-eme
ON4KST EME - http://www.on4kst.info/chat/login.php?band=5
Pásmo 1296 MHz
Přiznám se, že s tímto pásmem nemám zatím vlastní praktické EME zkušenosti. Nicméně
pro první pokusy by měla stačit (dobrá !) anténa jako je 55el F9FT (která ale není vždy
správně smontovaná - pozor na to!) nebo 1,2m parabola + PA s výkonem kolem 80 W. S
tímto zařízením už budete schopni pracovat na WSJT(na 23cm se hlavně používá JT65C,
protože je méně citlivé na frekvenční stabilitu) s některými BIG GUN stanicemi, jako je
napříkladK5GW, G4CCH, W5LUA, OE9ERC, K2UYHatd.

Během EME WSJT spojení na 23cm si na rozdíl od 70cm už musíte Dopplerův posun
kmitočtu pečlivě hlídat, protože může dosahovat hodnot dokonce kolem 2,5 KHz
Provozem WSJT na 23cm se velmi aktivně zabývá G4CCH a spoustu informací se dozvíte
na jeho webu http://www.g4cch.com. Pokud chcete zkusit svoje první CW qso, měli byste
mít alespoň parabolu o průměru asi 160cm (teda asi se ziskem kolem 23dBd) a nejméně
100W PA.
S takovou parabolou uslyšíte stanice jako je například:
F6HKM 10m parabola
OZ4MM 10m parabola
F6CGJ 8m parabola
HB9Q 15m parabola
HB9SV 8m parabola
HB9BBD 10m parabola
OH2DG 8m parabola
K2UYH 8m parabola atd
Obzvláště stanice HB9BBD a HB9Qmívají velice pěkný signál, takže první skedy byste měli
zkusit především s nimi. Zajímavé stránky, co je všechno možné slyšet na takovouto
mobilní parabolu SM5LE + SM0FOB včetně nahrávek CW signáluHB9BBD najdete na webu:
HB9Q www.hb9q.ch/1296.htm. U nás v OK na 23cm pracuje OK1DFC,OK1KIR, OK1CA:
www.ok1dfc.com/eme/1296/jt65c/vk7mo/vk7mo.htm takže to můžete zkusit i s nimi.
Od napsání tohoto článku jsem začal zabývat QRPP EME na 23cm, úplný článek ohledně
EME na 23cm je nahlédhnutí zde: http://www.ok2kkw.com/wsjt2006/23cm2008.htm
Známé EME chaty pro 1296 MHz:
JT65 - http://hb9q.ch/version2/index.php/loggedin-loggers
CW - http://www.chris.org/cgi-bin/cw-eme
ON4KST EME - http://www.on4kst.info/chat/login.php?band=5
Pásmo 50 MHz
V OK a to hlavně v okolí Středních Čech a na Ostravsku je toto pásmo v současné době,
kdy je v provozu TV vysílání, prakticky nepoužitelné, přesto ale už i v OK a OM se podařilo
udělat několik EME qso, zvláště pak stanici OK2POI. Pokud byste to chtěli zkusit na WSJT,
budete potřebovat anténu alespoň 6el DK7ZB a výkon, který dá holá FT897. jSnadné, že?
Horší je to s tím rušením, hi. Nejlepší stanicí pro první pokusy je Lance, W7GJ, který se 6
a 2m EME provozu věnuje už nějaké to desetiletí a na 6m používá zařízení 4x9el Y +
1500W (obrázek jeho 6m EME antény je vpravo). Další podobnou stanicí je K7BV, který
jezdí s 4x7el Y a 1500W, N5BLZ 4x6el, SM7BAE atd. Dobré na 6m EME je, že díky JT65A
(na 6m se jezdí výhradně JT65A) se stalo v poslední době velmi populární a KV expedice si
ho spolu s 2m častou berou sebou.
Skvělé stránky věnované EME na 6m najdete na webu W7GJ (ex WA1JWN):
http://www.bigskyspaces.com/w7gj/
WSJT 6m deník PE1BTX se spoustou zajímavých informací:
http://www.pe1btx.nl/!EMEinitials_6meter.htm
Pěkné nahrávky odrazů jsou také na webuhttp://www.uksmg.org/content/emearray.htm a
dále potom na:
http://www.qsl.net/iw5dhn
O praktických zkušenostech s EME v pásmu 50MHz zeSlovenska se dočtete=>
http://www.ok2kkw.com/om3rrc/6m_eme_om3rrc_2007.htm

Pásmo 70 MHz
U nás toto pásmo není povolené, ale ve světě je čím dál tím více oblíbené a již i zde se
začalo v poslední době experimentovat s provozem EME. Například GD0TEP zde již zachytil
na WSJT svoje odrazy s výkonem pouze 80W do své krátké antény. Více najdete
nahttp://www.gd0tep.com/wsjt/4m/eme_on_70mhz.htm.
V únoru 2009 bylo uskutečněno první EME QSO na 70 MHz mezi GD0TEP a ZS6WAB.
Pokud by jste zde chtěli zkusit QSO i vy, je na to zřejmě potřeba minimálně 10el yagi a
200W PA spíše ale víc, což v dnešní době je pro OK stanice s maximálním povoleným
vyzářeným výkonem 10W zatím jenom sen. Možná že by ale bylo zajímavé zkusit crossband EME 70/144MHz, nechcete to někdo zkusit?
Článek o prvním EME QSO na 4m:
http://www.gd0tep.com/wsjt/4m/World_1st_on_4m.htm
Kromě pásem jako je 70 MHz, již bylo uskutečněnou spojení via EME dokonce i na KV a to
na 28 MHz, ale vlastní odrazy byly dokonce slyšeny i na 14 MHz! Pokud vás to zaujalo,
uvedu zde link na zajímavý web JH1KRC
http://eme.dokidoki.ne.jp/sound/jh1krc/index.html
Na pásmu 13 cm a na pásmech vyšších
není (zdůrazňuji zatím!) na WSJT žádná aktivita, protože zde zajistit pro JT65 dostatečně
stabilní kmitočet není žádná legrace. Přesto budoucnost vypadá velmi slibně, protože už
byla zaznamenána kuriózní CW, jako například, když se uskutečnila EME expedice na
jeden 20m belgický radioteleskop, kde bylo pracováno na 10 GHz a byla uskutečňována
CW i SSB! spojení se stanicemi s běžnou tropo výbavou, jako je parabola o průměru
60cm a 3W. Asi není daleko doba, kdy se začne na těchto bandech jezdit stejně často,
jako se dnes jezdí WSJT na 23cm.
Lehká dostupnost inkurantních rubidiových kmitočtových standardů dnes již umožňuje
dosáhnout i na 3 cm snadno stejné kmitočtové stability, jako na 144MHz. Doplerův posun
lze relativně přesně vypočítat, přijímač v souladu s aktuálním doplerovským posunem
automaticky přelaďovat pomocí počítače, takže vše je jen otázkou času. Myslím, že na
výrazně zvýšenou EME aktivitu v pásmu 3cm si nepočkáme déle, než pár let. (Pokud nám
ovšem tuto pěknou hračku dříve nerozšlapou nové radiolokační systémy a systém UWB).
Od napsání tohoto článku se začalo aktivně jezdit JT65C i v pásmu 13cm, u nás tak jezdí
hlavně OK1KIR. Je to podobné jako na 23cm, jenom je kladen větší důraz na frekvenční
stabilitu. Na minimální QSO je potřeba anténa o průměru cca 180cm, na rozdíl od 23cm
ale postačí i menší výkon. S WSJT na vyšších pásmech se snad setkáme po zavedení
nových módů jako JT4, JT2 atd..
Více například: http://www.ok2kkw.com/ok1kir_vk7mo_13cm.htm +
http://www.ok2kkw.com/qsl_abroad/ok1kir_vk7mo_13.jpg
Jak uskutečnit svoje první QRP CW spojení
V první řadě je dobré si zvolit vhodnou protistanici. V pásmu 2m to může být například
RN6BN, W5UN, KB8RQ a na 70cm potom HB9Q či OH2PO. Nedoporučuji si dohodnout
takový sked během nějakého většího EME závodu, sice jsou tyto velké závody, jako je
ARRL EME contest voleny s ohledem na dobré podmínky, bohužel zvláště pak v pásmu 2m
bývá o takových závodech příliš veliké QRM a BIG GUN stanice jsou zahlceny pile-upem.

Nejlepší je tedy si dohodnout takové spojení na dobu buď v průběhu EME CW Provozního
aktivu, který pořádá DUBUS každý měsíc jak na 2m tak 70cm (více kalendář na
http://www.marsport.org.uk/dubus/eme.htm), nebo prostě během dobrých podmínek. Jak
zjistit, kdy jsou na EME dobré podmínky? Pok ud je Slunce klidné, tak je výbornou
pomůckou EME kalendář W5LUU, který najdete nahttp://www.dxmaps.com/w5luu.html.
Pokud je zde datum označené, jako Moderate čili že jsou podmínky průměrné, nebo ještě
lepší, je ta správná doba. Dobré je také si tento sked dohodnout na pozdní večer, či brzo
ráno, kdy nehrozí TVI a zvláště ve městech se sníží šum od různých domácích spotřebičů,
jako jsou CRT monitory u počítačů atd. Také nezapomeňte na groundgain, neboli "přízemní
zisk", který účinkuje při východu a západu Měsíce a může v ideálním případě pomoci až o
1S (taktéž ale také u protistanice, pokud třeba u W5UN právě vychází Měsíc).
Dále nezapomeňte, že pokoušet se o CW spojení má smysl až poté, co už budete mít za
sebou nějaké poslechové zkušenosti či alespoň několik (a nemyslím tím jen 10) JT65
spojení. V článcích o EME se obvykle dočtete, že je dobré si anténní systém ověřit na
příjmu od takového zdroje, jako je Slunce. V tomto článku se ale bavím o QRP provozu,
takže předpokládám, že vaše anténa bude jen nějakých 10 či 16 el yagi (na 70cm cca 22
a více el Y) a s takovouto anténou, která nemá velkou směrovost je často zvýšení šumu ze
Slunce (pokud je Slunce v klidu bez erupcí) maskováno pozemním rušením a šumem. Váš
přijímač by měl být schopen jemného ladění alespoň po 10Hz. A teď pozor, nejdříve laďte
se všemi vypnutými filtry a až potom, co signál zaslechnete, můžete zkusit zapnout filtr.
Zde se zmíním o jedné zajímavosti. Každý z nás má v hlavě nějaký jiný DSP filtr, takže
někdo rád poslouchá hluboké a někdo zase vysoké signály (ty hluboké zázněje dokonce
třeba ani neuslyší). Proto záleží na každém, jakým způsobem na CW pracuje. Někomu
DSP filtr pomůže, někomu je zase nejlepší poslouchat slabý CW signál jen přes SSB filtr
(!). Je to velmi individuální! K vybavení pro poslech CW byste také neměli zapomínat na
dobrá sluchátka, rozhodně nezkoušejte poslouchat na nějaká obyčejná sluchátka od
walkmanu!
NF zesilovač přijímače musí produkovat hladký, "kulatý" šum bez znatelného zkreslení. To
zní samozřejmě, ale bohužel tomu tak vždy není, protože některé NF zesilovače pro
sluchátka mají nezanedbatelné přechodové zkreslení při malých úrovních signálů, což
narušuje funkci DSP filtru mezi našima ušima. Zkuste si proto někdy prohodit zařízení za
jiné. Při CW EME provozu to někdy bývá velice zajímavá zkušenost.
Ještě než přikročíme k samotné CW proceduře, zmíním se o pomoci při poslechu CW
signálů prostřednictvím počítače.
Spectran 2
Jedná se o softwarovou "fíčurku" která velmi připomíná SpecJT, tedy zobrazení
frekvenčního spektra ve formátu vodopádu, který znáte z WSJT verze 6, ale umí toho
mnohem víc. Můžete jí používat jak pro WSJT tak pro CW, nastavit si širokou škálu
různých voleb, jako daleko delší průměrování signálu, než umí SpecJT (jako zajímavost
uvedu, že se díky Spectranu podařilo několikahodinovým průměrování detekovatCT1DMK
na 8,4 GHz signál Voyageru 1, který byl daleko celých 14 698 000 000 km - neboli 98 AU!
Daleko více najdete na webu CT1DMK - http://www.qsl.net/ct1dmk/dsn.html ;-), Spectran
umí pracovat s různou šířkou pásma a v neposlední řadě umí ukazovat i aktuální
Azimut/Elevaci. Velkou výhodou Spectranu je to, že je defaultně zabudován do WSJT verzí
4, takže ho stačí jenom spustit. V dnešní době ale vývoj softwaru pokročil dál a dal
vzniknout softwaru zvaného Winrad.

Winrad a Linrad
Pokud jste uživatelem jednoho z OS Linuxu, je pro vás Linrad ta správná volba. Je to
takový ještě více sofistikovaný Spectran. Protože je ale dnes rozšířen hlavně OS Windows,
byl Linrad přepracován pod Windows a tím vzniknul Winrad. Winrad má oproti Spectranu
hlavně tu výhodu, že je vyvinut pro použití s přijímačem SDR. Umí například nastavit
velmi velmi úzký filtr do určitého místa ve spektru, takže když uvidíte třeba několik stop
na "vodopádu", můžete klikat na každou určitou stopu a zkoušet, co se ozve ze zvukovky
(samozřejmě s určitým malým zpožděním). Nutno ale dodat, že Winrad je ještě ve
stádiuverze 1.01, takže ještě bohužel nemá vychytány všechny mouchy, a proto zatím
doporučuji použít hlavně Spectran. Na obrázku vpravo vidíte obrazovku Winradu během
ARRL EME contestu 2006 u G4CCH, které ho použil při provozu na 23cm. V pravé části
spektra můžete vidět JT65 signály a zbytek je CW.
Ale teď proč o těchto programech mluvím. Spectran s nám může stát velmi dobrou
pomůckou, pokud máme slabý příjem a zvláště pak při spojení CW na randomu. Máme
totiž dvě možnosti, buď hledáme signál prostým točením knoflíku na TRXu a posloucháním
ve sluchátkách, nebo můžeme to samé dělat za pomocí Spectranu, který nastavíme na
delší průměrování. Prozradím, že se Spectranem to jde mnohem lépe. S jeho pomocí tak
můžeme spolehlivě objevit CW signál v takových úrovních, jako je signál při WSJT, tudíž i
několik dB pod úrovní slyšitelnosti. Na 2m to má tu nevýhodu, že je zde obyčejně několik
falešných signálů od rušení, na druhou stranu se většinou hledá takový CW signál v rastru
144.030 až .080, protože kolem 144.000 až 030 se už dneska tolik nejezdí, protože zde je
velmi silné QRN. Nejčastěji se jezdí +- 15kHz kolem kmitočtu 144.050 MHz. Na 70cm je
situace o něco veselejší, protože je zde QRN na začátku pásma podstatněji méně, a to už
i z toho důvodu, že jsou zde antény daleko ostřejší, než na dvoumetru. CW provoz se tu
nejčastěji odehrává +-15 KHz od kmitočtu 432.015 MHz. Takže si najdeme slibný signál,
který je alespoň v náznacích slyšitelný na sluchátka a na toto místo si zapneme velmi úzký
telegrafní či DSP filtr. Tím bychom měli mít vyřešeny předpoklady protistanici uslyšet.
Adresa pro stažení Winradu a Spectranu je na webu Alberta, I2PHD:
http://www.weaksignals.com. Linrad najdete
nahttp://www.nitehawk.com/sm5bsz/linuxdsp/linrad.htm.
A teď TX:
Je dobré si před tím, než sáhneme na klíč, spočítat Dopplerův posun (mezi námi, neznám
nic šikovnějšího, než to udělat pomocí WSJT). Bylo to již vysvětlováno v první části
seriálu, tak jen pro pořádek, při východu Měsíce se ladíme o dopplerovský posun pod
signál protistanice a při západu na signál. Nejdříve je si třeba uvědomit, že na rozdíl od
WSJT je CW analogovým druhem provozu, tím pádem zde platí jiný způsob relací. Tyto
relace platí následovně. Zvolím za vzor qso s KB8RQ.
CQ EME KB8RQ CQ EME KB8RQ CQ EME KB8RQ CQ EME KB8RQ K K K
KB8RQ de OK1TEH KB8RQ de OK1TEH KB8RQ de OK1TEH K K K
OK1TEH de KB8RQ OK1TEH de KB8RQ a pak posledních 30 sekund OOO OOO OOO OOO
KN KN KN
RORORO RORORO RORORO RORORO RORORO RORORO RORORO RORORO KB8RQ de
OK1TEH KN KN KN
RRR RRR 737373 RRR RRR RRR 737373 RRR RRR RRR 737373 RRR RRR RRR KN KN KN
73 SK 73 SK 73 SK 73 SK 73 SK 73 SK 73 SK 73 SK 73 SK a takto do konce nebo třeba
začne potom dávat QRZ KB8RQ QRZ KB8RQ

Na 144 MHz je zvykem jezdit jednu periodu v délce 2minut, ale je to spíš věc dohody
během skedu, někdy se jezdí jenom 1 minutu. Na 432 MHz a výše se jezdí 1 perioda v
délce 2,5 minuty. Pokud je signál o něco silnější, může dojít na předávání RST reportu.
Zde je dobré si uvědomit, že systém EME RST není stejný, jako během normálního
pozemského provozu.
Následující definice odpovídá tomu, jak je to v současném EME CW provozu
zvykem:
Čitelnost :1 - nečitelné (čitelnost < 5%)
2 - velmi těžce čitelné (5% < čitelnost <25%)
3 - čitelné s obtížemi (25% < čitelnost <75%)
4 - čitelné téměř bez obtíží (75% < čitelnost <95%)
5 - perfektně čitelné (copy > 95%)
Síla: 1
2
3
4
5
6

-

signál sotva uslyšitelný
velmi slabý signál
slabý signál
středně silný
dobrý signál
velmi dobrý signál

V praxi se ale stále nejčastěji používají reporty T,M,O, kde:
T - slyším nějaký signál, ale lze pobrat pouze několik znaků, qso není platné
M - signál slyšitelný s obtížemi, jsou pobrány značky obou stanic
O - dobře čitelný signál
T se nepoužívá téměř vůbec a nejčastěji (tak v 90%) se předává O. Pro vysílání CW
můžeme použít i WSJT program, protože je vybaven CW generátorem, ale není to taková
zábava, jako s manuálním klíčem ;-)
Podmínky šíření při EME a jejich předpověď aneb co se děje se signálem

Když se budeme zabývat příjmem signálů od měsíčního povrchu, přijdeme do styku s
několika jevy, které na náš signál působí v kombinaci. V této části seriálu se je budu snažit
alespoň v hrubých rysech vysvětlit.

Prostorová rotace polarizace
Tento jev se uplatňují nejméně, když je Měsíc vůči Zemi nejblíže, neboli jinými slovy když
je Měsíc v Perigeu. Je to tak, že signál vyslaný například z Evropy v horizontální polarizaci
se může odrazit od Měsíčního povrchu tím způsobem, že je přijímán třeba v Asii otočený
do polarizace vertikální. Tento efekt se dá velmi lehce spočítat a je obsažený i v programu
WSJT 6 pod hodnotou DPol [stupně], která udává stočení polarizace našeho vyslaného
signálu u protistanice. Čím je Dpol větší, tím je větší útlum a při 90 stupních už nás
stanice (pokud třeba nemá možnost přepínání polarizačních rovin) neslyší.
Perfektně tuto problematiku pracoval G3SEK pro DUBUS magazine v čísle 3/1996:
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/eme/pol1.htm a na EME konferenci 1998:
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/eme/pol4.htm
Faradayova rotace
S tímto jevem se budete setkávat asi nečastěji, jde o otáčení polarizace radiových vln v
prostoru, což způsobují elektrické náboje v zemské ionosféře a meziplanetární magnetické
pole. Působení Faradayovy rotace nelze předem spočítat a její rychlost se zvyšuje při
slunečních erupcích. Na 144 MHz, než signál překoná vzdálenost k Měsíci a zpět, může
dojít i k několika otáčkám polarizace o 360 stupňů. Většinou se v případě použití lineární
polarizace (tedy u obyčejné tropo antény) projevuje pomalý dlouhodobý únik většinou s
periodou kolem 10 až 15 minut.
Když se tedy spojí Faradyova rotace s Prostorovou rotací polarizace, může potom dojít ke
čtyřem případům:
1) obě stanice se slyší vcelku bez problémů ale vlastní odrazy jsou špatné
2) stanice A slyší stanici B a stanice B neslyší stanici A, vlastní odrazy jsou slyšet tak na
50 % (tzv. "one way")
3) stanice B slyší stanici A a stanice A neslyší stanici B, vlastní odrazy jsou slyšet tak na
50 %
4) ani stanice A ani stanice B nic neslyší kromě svých odrazů, které jsou perfektní.
Obyčejně je to tak, že jsou například dobré podmínky Evropa-Evropa, ale špatné EvropaAmerika atd. Proto jsou s velkou oblibou používány na 2m i 70cm cross yagi antény, které
umožňují přepínání polarizací z vertikální na horizontální. Na 23cm a výše to již není
problém, protože se zde standardně používá kruhová polarizace, nebo, zejména na 3cm,
se v případě lineární polarizace používá v parabole ozařovač, jeho polarizační rovinu lze
dálkově a plynule natáčet.
Librační únik
Pokud totiž čekáte, že kromě zmíněných jevů bude signál odražený od Měsíčního povrchu
krátkodobě stabilní, tak to není pravda ani náhodou. Právě librace totiž způsobuje to, že i
když je signál poměrně silný tak dochází k velmi rychlým krátkodobým únikům, které
polykají tečky a čárky (ve skutečnosti to zaviňuje to, že se signály, odražené od různých
míst měsíčního povrchu, navzájem rychle fázově posouvají), takže to často vypadá, jako
by CW protistanice nepřesně klíčovala.
Při provozu WSJT tato skutečnost nadělá téměř žádný problém, ale při provozu CW to
velmi znesnadňuje příjem. S vyšším kmitočtem pak rychlost úniku roste. Tento jev je
velmi zjednodušeně způsoben tím, že vzhledem k tomu, že Země i Měsíc se během svých
oběhů navzájem kývají a signály vysílané z pozemních stanic zasáhnou spíše určitou
oblast, než jen jedno místo. Navíc i povrch Měsíce je velmi členitý, takže odražený signál
se fázově značně mění.

Signál, který přichází do přijímače, připomíná změny vašeho obrazu při pohledu do
křivého zrcadla. Kývavý pohyb a nepravidelný průběh signálu způsobují únik a na vyšších
pásmech i určitý dodatečný dopplerovské "rozmazání" signálu mezi stanicemi, které se o
spojení pokoušejí.
Dopplerovým posunem signálu jsem se již v našem seriálu zabývali, proto se teď zmíním o
dlouhodobých předpovědích podmínek šíření mezi Zemí a Měsícem, z který vychází EME
kalendář od W5LUU.
Nejlepší EME podmínky jsou tehdy, když je Range Factor (vzdálenost Země-Měsíc) na
nejmenší hodnotě a Teplota oblohy za Měsícem tak, jak jí vidíme ze Země, co nejmenší.
Range Factor se mění od 0,7 dB při Perigeu (přízemí) do 2,43 dB v Apogeu (odzemí).
Zatímco je Range Factor frekvenčně nezávislý, teplota oblohy rapidně ubývá s kmitočty
nad 1 GHz. Hodnota EME signálu pro poměr signál šum v dB je obyčejně degradovaná
faktorem, který se nazývá Degradace - DGRD a který se plynule mění.
Degradace, vyjádřená v dB, znázorňuje poměr signál-šum při EME na 144 a 432 MHz
vzhledem ke značnému kosmickému šumu (za předpokladu velmi úzkého vyzařovacího
diagramu antény) a ke vzdálenosti Země - Měsíc v daném dni a čase. Během měsíčního
lunárního cyklu se degradace může měnit o více než 13 dB na 144 MHz a o 8 dB na 432
MHz. Degradace se vztahuje k minimálnímu kosmickému šumu během dráhy Měsíce, s
teplotou šumu systému 80°K na 144 MHz a 60°K na 432 MHz, a minimální vzdálenosti v
perigeu. Zatímco degradace je na 144 MHz a 432 MHz ovlivněna vzdáleností EME stejně,
kosmický šum je na 432 MHz výrazně menší.
Degradace menší než 1,0 se na 144 MHz všeobecně pokládá za vynikající; 1,0 až 1,5 za
velmi dobrou; 1,5 až 2,5 za dobrou; 2,5 až 4,0 za průměrnou; 4,0 až 4,5 za špatnou a
nad 5,5 za velmi špatnou. Nová fáze Měsíce (NM) může na počátku kalendářního měsíce
dobré podmínky podstatně zhoršit. Nejlepší podmínky jsou vždy kolem úplňku, protože při
úplňku (FM) jsou výhodné stálé noční podmínky, zatímco při nové fázi může být
problémem šum Slunce.
Shrnutí
Jak na 144, tak i na 432 MHz jsou EME podmínky závislé hlavně na Degradaci DGRD a
fázích Měsíce. Předpovědi podmínek šíření jsou obvykle uváděny pro každou půlnoc v
měsíci ze soboty na neděli. 144 & 432 MHz kalendář najdete na
http://www.dxmaps.com/w5luu.html.
Podrobnější popis najdete zde: http://www.ok1dfc.com/Public/clanky/EME5.pdf
Od doby, kdy se začalo jezdit EME, tedy počátkem 60. let, prošel tento druh provozu velmi
bouřlivým vývojem. Plně to vystihuje věta Petra, G3LTF, který napsal, že v dnešní době
dělá tolik EME spojení během jednoho dne, kolik neudělal za celá 60. léta. V 60. letech to
bylo opravdu pouze několik málo spojení, ve kterých se dal počet lidí, kteří aktivně jezdili,
spočítat na prstech jedné ruky. V 70. letech ale přisla doba kvalitnějších předzesilovačů,
prvních amatérsky postavitelných PA pro 70 a 23cm s většími druhy elektronek, což mělo
za následek, že na konci 70. let bylo na světě qrv již více jak 100 stanic a toto číslo se čím
dál tím více zvětšovalo.
Za zlatou dobu EME provozu byly potom po právu považována 80. léta. V 90. letech se
začala aktivita řady stanic z pásem 2m a 70cm více přesouvat na vyšší pásma a EME
provoz na dvoumetru začal upadat. Potom ale v roce 2001 přišlo WSJT. Od té doby se
počet stanic, zejména na 2m zvýšil na úžasné číslo kolem 400 stanic, tedy téměř 4x více,
než předtím. Můžeme tedy v případě WSJT oprávněně mluvit o EME revoluci.

Příchodem WSJT se ale také změnil charakteristický typ EME operátora. V minulých letech
to byl obyčejně mimořádně sofistikovaný jedinec, který stavěl anténní monstra a byl
obyčejně uznávaný za absolutní špičku jak se jeho technických znalostí týče, tak i co do
počtu prvních VKV spojení své země do zahraničí. A tu ve druhé polovině 90.let přišel
internet s DX clusterem, takže už nebylo třeba si skedy domlouvat prostřednictvím VHF
sítě na 14 MHz nebo telegramů.
Vývoj se tím jen urychlil, protože do světa EME komunikace vstoupili mladší operátoři bez
licence pro KV, kteří zatím stáli stranou, protože neměli možnost domluvy skedů. A do této
situace vpadnul jako velká voda právě "vynález" WSJT. Je jasné, že se jej s jásotem
chopili především ti VKV operátoři, kteří neznali provoz CW a jenž v souvislosti s
postupnými změnami získali i bez nutnosti zkoušky z CW oprávnění používat na VKV
pásmech rozumný VF výkon.
Tu se dosavadní, léty zkušení EME operátoři, z kterých mnozí provozovali EME již po celá
desetiletí, najednou setkali s paradoxem, že malé stanice s pouhou jednou či dvěma
anténami začali dělat víceméně stejná EME spojení, k jakým se oni museli propracovávat
po řadu let postupného zlepšování svého zařízení. Nejdřív těch nových stanic bylo opravdu
jen málo a první WSJT s JT44 dovoloval komunikaci jen zhruba na úrovni slabých
telegrafních signálů.
To vlastně ještě nikomu nevadilo a pro CW to nebyla konkurence. Ale potom v roce 2004
přisel nový provozní mód JT65. V prvních verzích WSJT, které obsahovali JT65 byla hranice
pro dekódování zhruba jen 5 až 6dB pod úrovní, která se dala pobrat za použití CW. V té
době začaly na JT65 jezdit stanice jako I2FAK, W5UN či KB8RQ, které umožnily
obrovskému množství stanic navázat jejich první EME spojení s opravdovou tropo
výbavou.
Zajímavé je, že WSJT při úrovních kolem -25dB při dekódování pracovalo podobně, jako
dnes FSK441, což znamenalo, že jeho výstupem byla občas informace zkreslená digitálním
šumem, tedy různé falešné znaky mezi kterými jste vyčetli například místo textu OK1TEH
S52LM JN65 - OH1TEL 552LM JL6L a správně bylo možno předávaný text zdekódovat buď
vícenásobným skládáním po několika periodách, kdy se předávaný text zprůměroval, nebo
když signál zesílil.
To byla situace na přelomu let 2004 až 2005. Tvírce tohoto programu, Joe Taylor, K1JT
(mimochodem nositel Nobelovy ceny za fyziku) přemýšlel, jak by šel příjem dále vylepšit
a přišel mimo jiné s funkcí tzv. Deep-Search algoritmu. Deep-search byl vytvořen podle
zkušenosti EME CW operátorů, tedy faktu, že EME stanic operujících na JT65 je omezený
počet, jakož tak vyměňovaných zpráv a tím, že když máme pravě například ten zmíněný
text s charakteristikou OH1TEL 552LM JL6L, a víme-li, že moje vlastní značka je OK1TEH a
S52LM jezdí z JN65, lze díky seznamu stanic chybějící informace snadno doplnit. Díky
Deep-search algoritmu a dalším úpravám se tedy de facto podařilo vylepšit příjem zhruba
o další 4 dB s použitím stejného principu, který podvědomě používají CW operátoří.
Problém ale byl v tom, že K1JT Deep-search (DP) testoval pouze v laboratorních
podmínkách, kde se nevyskytovaly různé druhy rušení a navíc DP byl ještě v beta verzi.
Pokud jste měli zaškrtnuté políčko Sked, tak bylo dekódování při hodnotách kolem -26dB
víceméně vpořádku. Horší to ale bylo tehdy, když jste chtěli pomocí DP zdekódovat na
randomu stanici.
Zvláště verze WSJT 4.7 byla v tomto směru téměř naprosto nepoužitelná. Problém šel ale
celkem snadno vyřešit tím, že se prostě z adresáře WSJT vymazala zmíněná databáze
stanic, soubor call3.txt.

Častou chybou bylo zdekódování následujícího textu OL6MWK 9M3QHC PC61 OOO. Od
verze WSJT 5.96 došlo k opravě chyby, s tímto programovým vybavením jsem jsem
navázal přes 100 spojení jak se zapnutou funkcí Deep-search, tak i bez ní a můžu s čistým
svědomím říci, že Joe celý problém vyřešil najedničku. Více viz:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/DS_Q+A_SV1BTR.htm
Jako reakce na zneovedené avedení Deep-search algoritmu ve verzi WSJT 4.7 se utvořily
následující skupiny lidí:
1. kteří v WSJT spatřovali revoluční typ komunikace a přes všechny mouchy, které JT65
mělo, tímto způsobem jezdili, jezdí a snaží se o jeho rozvoj a hlavně zkvalitnění celého
provozu.
2. skupina lidí, kteří digitální druhy provozu pro EME nemají rádi, ale respektují, že díky
WSJT se otevřel dosavadní svět monstrózních antén a hrstky zasvěcených všem těm, kdo
mají nějaké slušné tropo vybavení a provoz EME je fascinuje. Tato skupina lidí ale stále
jezdí téměř výhradně CW. Takovým typickým představitelem je například IK2DDR nebo
SV1BTR. Prostě někoho má rád vdolky a jiný holky.
3. skupina lidí, jako je například SM4IVE a hlavně SM2CEW, kteří striktně odmítají mít s
digitálními druhy provozu cokoliv společného a dělají všechno pro to aby tento druh
provozu byl pokud možno přetransformován do podoby, v jaké byl v začátcích mód JT44,
navíc aby tyto spojení naplatila do žádných diplomů, jako je DXCC či WAC, tedy aby bylo
JT65 postaveno na úroveň provozu přes převaděče (třeba i kosmické).
Jako důvod předkládají různé vymyšlené nepravdivé tvrzení, jako že Deep-Search stačí
pro kompletní zdekódování zprávy pouze 2 znaky, nebo že se (navíc už při úrovních
signálu na -20dB) vyrábějí zcela falešná spojení. A tak vzniknul pro DUBUS článek od
DJ5HG, který se snažil dokázat stanovisko SM2CEW "vědecky". Zajímavé na DJ5HG mimo
jiné je to, že nikdy digitálními druhy provozu na VHF a výše nejezdil a nejezdí. Na tento
článek ostatně v dalších číslech redakce časopisu DUBUS zareagovala svým vlastním
článkem, jak že to je doopravdy.
Další lež skupiny 3. byla ta, že WSJT nesplňuje definici pro platné spojení podle procedury
IARU. Vycházeli totiž z toho, že je potřeba vyměnit obě značky oboustranně. Ve
skutečnosti se totiž JT65 jezdí tak, že se na CQ stanice nikdy neodpovídá reporty. Ostatně
ani někteří CW EME operátoři se takto nechovají dodnes a volají hned s reportem..
Nakonec, když byly všechny tyto prvotní námitky důvodně a logicky vyvráceny, tak došlo
na záležitost single tone zprávy. WSJT totiž pro RRR RO a 73 (a ještě speciální "ATT")
používá pouze tzv. dvoutónový systém. Funguje to tak, že je vysílán synchronizační
nulový tón a k němu podle potřebné přenášené zprávy potom příslušný tón. To má tu
výhodu, že takový signál je dekódovatelný ještě při asi o 2 dB slabším signálu, než
výměna dalších informací, tedy na úrovních cca -31dB.
SM2CEW odmítá tento trik z toho důvodu, že předávaný druh tónu prý nemůže být
platným typem přenášené zprávy, protože přenášená informace vlastně není v singl tone
přímo zakódovaná a program tedy nic nezdekóduje.
Prostě, že K1JT špatně pochopil, co je validní přenášená zpráva. Já si osobně myslím, že
je to od SM2CEW překroucené. Důležité je totiž si položit otázku, jestli je vyměněna
informace a ta vyměněna je.

Proč by mělo být RO telegrafem bráno jako platné a to že zdekóduju RO při pohledu na
obrazovku ne? Při CW se také předává například report T a je to také jen jeden tón. Je
zajímavé, že to SM2CEW nevadí. Jiná věc ovšem je, že během expedice systém single
tone může natropit neplechu, protože protistanice neví, jestli je přijaté RO určeno právě
pro ní.
A tak se dostáváme k poslednímu budu "obžaloby" SM2CEW a to je problém předávaného
reportu.
Na rozdíl od report systému MTO při CW, totiž již od doby, kdy se přestal v EME módu
WSJT objevovat digitální šum, postrádá report M pro JT65 smysl a předává se pouze O.
Abych pravdu řekl, SM2CEW to staví na tom, že pro platné digitální spojení je jiný
přenášený text neplatný. Pravda je samozřejmě trochu jinde. V JT65 se totiž občas (při
relatovně dobré slyšitelnosti) také přenáší náhodný text, jako je například číselný report
-23 a podobně, kde -23 představuje informaci o síle signálu, tedy -23dB.
V praxi se tento report ale příliš nepoužívá, protože "O" přenášené systémem singletone je
možné dekódovat při signálu o nějaký ten decibel slabším. Řeknete si, to je sice pěkné,
ale když pro ten způsob komunikace je povoleno jenom O, tak spojení s reportem -23 asi
nejsou platná a qsl lístky jsou jen pohlednice. Není to ovšem pravda. Joe se ohledně toho
dotazoval na ARRL už nějaký ten rok dozadu a nikomu to nevadilo. Bohužel se o tom příliš
nevědelo, takže to udělal veřejně znovu.
Budu doslova citovat:
".. Moje otázka zní: je někde seznam módů, které jsou zařazeny mezi platné, zláště pak u
digitálních módů jako jsou například PSK-31, MFSK16, JT65, atd. Podobně, existuje
seznam akceptovaných reportů? Na příklad vznikne nějaký problém, když se na na QSL
lístku objeví report pro EME signál jako například O, OOO, RO a podobně?
S pozdravem,
Joe Taylor, K1JT"
Odpověď ARRL zněla:
"Ahoj Joe:
Takový seznam po jakém si se ptal neexistuje. Ale módy, o kterých si se zmínil spadají v
případě DXCC diplomu pod kategorii RTTY. Stejné je to se seznamem povolených reportů,
takový seznam neexistuje.
S pozdravem
Bill Moore NC1L
DXCC Branch Manager
www.arrl.org/awards/dxcc"
Jak vidíte, reportům typu -23 tedy nic nestojí v cestě. Bohužel SM2CEW svoje názory
začlenil mezi navrhované body pro jednání IARU VKV Výboru do bodu B0, kde to postavil
tak, že software které používá při digitální kominikaci principu deep search by tímto
softwarem navázaná spojení nebyla platná, čímž by se vlastně součastné WSJT postavilo
do role provozu přes převaděč.

V době, kdy čtete tento článek již byla všc rozhodnuta a doufejme, že tento návrh byl
zamítnut. OKVHF klub ale prostřednictvím ČRK doporučil návrh SM2CEW, podaný ma
konferenci IARU schválit, i když s upravenými podmínkami, vyžadujícími jiný povinný
přenos redundantních informací (report by byl podle návrhu ČRK vždy povinně ve tvaru
minus XX dB) , čímž by výrazně vyšel vstříc snaze SM2CEW, totiž zakázat single tone msg
a tím vlastně podkopnout efektivní používání JT65.
Přitom stačilo jednoduše podat návrh tak, aby bylo jasné, že report -24 je vedle reportu O
také plně platný a použitelný a třeba doporučení, že by se měl používat pro silnější signály
kolem úrovně -21dB a silnější, kde již vysoká odolnost single tone zpráv pro velmi slabé
signály není zapotřebí.
Osobně si o SM2CEW (a skupině lidí označených jako 3.) myslím to, že tím, že přestali být
jedinými "machry" si těmito svými útoky proti WSJT EME stanicím, které navazují stovky
spojení jako kdysi oni při různých expedicích do vzácných DXCC zemí, jen léčí zraněné
ego. A uražená ješitnost není tím nejlepším motorem pro další vývoj.
Na závěr si proto dovolím vypůjčit velmi pěkné porovnání principu funkce Deep search a
doplňování chybějících informací přii CW provozu od Vláďy, OK1DAK z OK1KIR:
"..Pokud se budu snažit pochopit seriozně a věcně argumenty SM2CEW podle jeho návrhu
B08 pro Vídeň Feb2007, tak se jeho argumenty fakticky točí jen okolo DS, tedy "deep
search". Přitom Peter zapomíná na to, že měl-li by podle jeho digi příkladu 3Y0X s G4IGO
CW EME sked, tak by si asi naprosto legálně podle svých lokátorů zjistili, např. podle
VK3UM SW, kdy oba bez překážek uvidí Měsíc a podle toho dohodli dobu skedu.
Poté by se s použitím vlastních uší a mozků (místo SW na PC) snažili vyluštit slabé
přijímané signály. Pokud by 3Y0X vyluštil v relaci "IG" pak by záleželo čistě na jeho
osobním ham-spiritu zda začne v další relaci dávat G4IGO de 3Y0X O O O ... což je
naprosto ekvivalentní chování digi SW na PC při DS !! Správně by 3Y0X dokud nevyluští
obě značky neměl dávat žádný report, že... stejně jako při vypnutém DS.
Mohl bych se Petera,SM2CEW zeptat, která třetí stanice poslouchající tento sked to může
rozhodnout, když nemá info kdo s kým je ve skedu ? Ale vždyť ona si to ze sked listu (viz
dřívější EME NL aj.) může snadno zjistit (podle SM2CEW nelegálně ?). Udělá-li to, jak se
potom liší od PC s DS ?
Dále podle příkladu SM2CEW, pokud 3Y0X začne vysílat "G4IGO de 3Y0X O O O..." a
G4IGO to svým mozkem vyluští, tedy zdekóduje, tak začne odpovídat "3Y0X de G4IGO RO
RO..." . To je ale úplně ekvivalentní digi módu, kde PC zobrazí totéž jakmile vyluští
předem neznámé "O" a k tomu něco ze "známých" značek. Takže toho vlastně PC
potřebuje víc než mozek operátora s menším ham-spiritem, který vydekódoval třeba jen
"O", že... Následně 3Y0X po vyluštění "RO", aniž by věnoval další velké usilí opětovnému
luštění celých značek, protože bývá ham-spiritem, že se do skedu další neplete (?), bude
dávat"R R R a značky jen přídavkem", že...
Abych to zkrátil, nevidím žádný principiální rozdíl mezi DS a "zkušenými" EME operátory s
vycvičeným mozkem. Dokonce PC může být i "tupější". PC však má výhodu v takovém
DSP, které mozek již nezvládá a tudíž má smůlu, že potřebuje vyšší s/n.
A vo tom to je....
Sumárně není návrh SM2CEW ničím novým, protože to by musel zakázat jakékoliv skedy
a informace o lokátorech i pro CW/SSB skedy. Contesty by logicky návazně měly být bez
DS, ale obdobně CW/SSB také bez ekvivalentních info v mozcích operátorů (!!), což nevím
jak zajistit.

A to platí i pro poslední větu návrhu SM2CEW. Peter tak hrozí prstem především do
vlastních řad.
Jde jen o to, aby většina z těch, kterých se to týká, alespoň v rámci IARU I, včas
pochopila, že je potřeba hledat soužití nového se starým a ne chtít zakázat či dokonce
rozmlátit nové stroje jako kdysi naši předci u Ringhoffera aj. ....
A na závěr provokace, aby to bylo veselejší.... obdobně by se měl posuzovat bod B23.....
myslím, že dobrý překlad stručného dánského návrhu je naprosto jasný, jediné co podle
mne chybí, je podtržení toho, že soutěžní lokátor musí odpovídat "remote" koncentraci
celého zařízení, jedině kromě operátora.
V principu se opět jedná o čest, tedy o ham-spirit jako u všeho.......ale sakra snad jde o
"hobby" a ne o Bin Ladina.... tedy o život..."
Touto citací člověka, který se celý život zabývá moderní technikou a má za sebou 30 let
EME zkušeností, bych si tedy dovolil ukončit tohle své delší EME povídání.
Zkrátka, provoz EME je tím nejlepším testem vašich VKV znalostí, odhodlání a trpělivosti.
A také hamspiritu! Je to opravdová osobní výzva, kterých je ve světě běžné radiové
komunikace stále méně a méně. Věřím proto, že vás tato výzva také osloví. Hory jsou zde
přece také z toho důvodu, abychom jejich vrcholky zdolávali.
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