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6. Dalí pøísluenství
K radiostanicím existuje celá øada rùzného pøísluenství. Toto pøísluenství má
slouit k lepímu vyuití radiostanice a ke zvýení komfortu pøi obsluze. Jedná se
vìtinou o zaøízení externí (vnìjí), protoe podle Generálního povolení nesmí být
radiostanice elektricky ani mechanicky mìnìny. Jediný, kdo by mìl provádìt
zlepení parametrù vysílací èásti je sám výrobce radiostanic. Mìl by tyto zmìny
nechat schválit a hlavnì by se mìly promítnout do rozhodnutí o technické
zpùsobilosti výrobku. Èasto se vak setkáváme s tím, e výrobce etøí na
schvalovacím øízení a poèítá s tím, e zákazník koupí levnìjí výrobek i bez
osvìdèení. To vak by mìlo být zárukou toho, e výrobek má vhodné vlastnosti,
které jsou ku prospìchu nás vysílajících. Je tøeba si uvìdomit, e také pøísluenství
by mìlo být schvalováno.
Podle statistik má v naí republice zhruba kadý tøicátý zájem o elektrotechniku.
Velká èást z této ohromné skupiny lidí je i mezi námi vysílajícími. Z titulu tohoto
svého zájmu se øada z nich, bez ohledu na své skuteèné znalosti a technické
vybavení, poutí do svépomocných úprav svých stanièek. Snad tím chtìjí sobì
a svému okolí dokázat, e jsou schopni vylepit to, co výrobce pøi své neschopnosti
nedokázal dobøe vyrobit. Jejich zásahy konèí vak vìtinou katastrofálnì. Ne vdy
se po nìkterých takových zásazích podaøí profesionálùm uvést radiostanici do
pouitelného stavu. Ne e by amatéøi nedokázali za urèitých okolností stanièku
vylepit, ale zpravidla k tomu stejnì nemají dostateèné pøístrojové vybavení. Ale
hlavnì  Generální povolení výslovnì zakazuje jakékoli zásahy do vysílaèek!!!
Co mùete podle GP udìlat? Mùete k radiostanici pøipojit rùzné reproduktory,
mikrofony, mìøièe a dalí pomocná zaøízení.
Sortiment vyrábìných radiostanic je iroký a výrobci se pøedhánìjí, aby zaujali
své zákazníky. Proto je kála vech doplòkù k radiostanicím nepøeberná a tato
publikace vás nemùe se vemi doplòky seznámit v dostateèné íøi. Blií informace
o prodávaném sortimentu vdy dostanete u zástupcù firem a prodejcù tìchto
výrobkù.

6.1 Vnìjí reproduktory
Prakticky ve vech stanicích je pouit jen malinký reproduktor. Pøenos vysokých
kmitoètù je vyhovující, protoe radiostanice víc ne asi 4 kHz stejnì nepøenese.
Pøenos nízkých kmitoètù vak lze vylepit pøipojením vnìjího reproduktoru. Tím
se také sníí zkreslení a zlepí charakter zvuku. Neèekejte vak, e by radiostanice
mohla kvalitnì reprodukovat hudbu  tomu neodpovídají ani pøedepsané parametry
modulace. Pøed nákupem externího reproduktoru je nutné v dokumentaci k radiostanici zjistit nf výkon stanice (napø. 3 W) a impedanci reproduktoru (napø.
4 ohmy). Z tìchto hodnot vycházíme pøi výbìru. Protoe kadý reproduktor snáí
urèité pøetíení a navíc jej nebudeme nikdy provozovat trvale na maximální výkon,
59

Dalí pøísluenství

A

staèil by reproduktor pro 1 a 2 W. Pokud bude reproduktor dimenzovaný na vìtí
výkon, není to na závadu. Dùleitìjí parametr je impedance. Pøi pouití nií
impedance reproduktoru, ne je v návodu doporuèená, mùe dojít k pokození
zesilovaèe. Bude-li impedance reproduktoru naopak vyí, pokození zesilovaèe
nehrozí, ale sníí se maximální dosaitelný nf výkon. Nejèastìji se pouívají
reproduktory 8 ohmù/2 watty. Máme-li k dispozici katalog s dalími parametry
reproduktorù, vybíráme také podle citlivosti. Èím je reproduktor citlivìjí, tím je
pøi stejném výkonu vìtí hlasitost. Citlivost bývá uvedena v dB/W/m. Bude-li
citlivost reproduktoru vìtí o 3 dB, bude pro stejnou hlasitost potøebovat jen
polovièní výkon. Pokud mùete, pouijte proto radìji reproduktor s velkou
citlivostí.
Jako pøídavné reproduktory je mono pouít i rùzné reprodukované soustavy,
které doma zahálejí. Velice vhodný je napø. reproduktor od
rozhlasu po drátì s døevìnou skøíní, z nìho odstraníte transformátor a pøipojíte dvojlinku, na její druhý konec
pøipájíte reproduktorový konektor podle konektoru
v radiostanici. Výsledkem budete jistì pøíjemnì pøekvapeni.
V automobilech se nìkdy pouívají té pøídavné
reproduktory tlakové (vodovzdorné), které jsou umístìny
vnì kabiny a slouí pro ozvuèení pomocí mikrofonu radiostanice  funkce PA.

6.2 Zesilovaèe  PA
Jedná se o vechny nízkofrekvenèní zesilovaèe, pouívané pro zesilování slova
a hudby. Pouívají se na ozvuèení vìtích ploch, napøíklad pøi pøedvádìní chodu
radiostanic.

6.3 Zesilovaèe vstupní
Tyto zesilovaèe se pøipojují pøed vstup do stanice pro zlepení vstupní citlivosti.
Musí být vybaveny obvody, které je pøi vysílání pøeklenou, jinak by dolo k jejich
pokození. Mají velikou nevýhodu v tom, e zesilují ve, co jde do radiostanice,
tedy také vechna ruení a umy v pásmu. Hodí se pro zesilování pøijímaného
signálu, pokud je èistý a bez ruení, co vak bývá jen výjimeènì (nejèastìji v zimì
a v ranních hodinách). Pro bìné vysílání nejsou potøebné.

6.4 Zesilovaèe výkonu
Pouívají se pro zvýení vysokofrekvenèního výkonu radiostanice. To je vak
v GP pøímo zakázáno. Pokud je nìkdo pouívá, musí si uvìdomit, e vyí výkon
sice zvìtí dosah stanice, ale z této vzdálenosti u odpovídající protistanici stejnì
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neslyíme, pokud sama také není vybavena stejným zesilovaèem. Cena zesilovaèe
je pomìrnì vysoká a navíc je zapotøebí daleko výkonnìjí a mnohem draí
napájecí zdroj. Pøínos zesilovaèe tedy není velký, zato vak ruíme okolí. Protoe
naprostá vìtina pøídavných zesilovaèù nemá dostateènou linearitu, produkují na
svém výstupu iroké spektrum neádoucích kmitoètù. Zkuení síbíèkáøi radìji
pouijí lepí anténu na dostateènì vysokém stanoviti a zamìøí se na správné
vyladìní antény i svodu. (Viz kapitoly 5.1.5 a 5.1.6.) Tímto zpùsobem dosáhnou
toti èasto srovnatelných výsledkù s podstatnì niími náklady a to bez poruení
pøedpisù.
Pøídavné zesilovaèe mívají výkony v rozmezí 30 W a 400 W. Takovéto výkony
klidnì rozsvítí nepøipojenou záøivkovou trubici, kterou dríte v blízkosti antény
v ruce. Tak silné elektromagnetické pole mùe být zdraví kodlivé. Pøi pokusu
o vysílání se patnì pøizpùsobenou anténou dochází zpravidla ke znièení drahých
koncových tranzistorù.
Síbíèkáøi pouívají pro zesilovaèe výkonu výraz topení. Pokud se vás tedy
protistanice zeptá, zda mùete zatopit, pøípadnì pøiloit, nemá starost o vae zásoby
uhlí, ale zajímá se, zda máte monost zvýit výstupní výkon.
Jediná situace, kdy by se snad dalo tolerovat, e nìkdo poøádnì zatopí, je
nouzové volání v pøípadì ohroení ivotù. I tak ovem riskuje postih ze strany
orgánù státní správy. Je tøeba si uvìdomit, e u pouhá instalace pøídavného
zesilovaèe, i kdy potom není vyuíván, je pøestupkem.

6.5 Selektivní volba
A na malé výjimky jsou obvody pro selektivní volbu (øíká se jim obvykle
selektiva) dodávány jako zvlátní pøísluenství. Selektivy jsou buï v externím
provedení, které se zapojují do pøívodu k mikrofonu bez zásahu do stanice, nebo
v interním provedení, jako nevelký pøístrojek, který je nutno odbornì vestavìt
dovnitø.
Externí provedení selektivy je vlastnì jediné, které plnì vyhoví podmínkám
generálního povolení. Bývá vak draí, musí být konstruováno pro daný typ
radiostanice a samozøejmì se nehodí k ruèním stanicím.
Interní selektivu lze obvykle pøizpùsobit k libovolné stanièce a mùe být
v miniaturním provedení s velice nízkou spotøebou, take ji lze bez problémù
vestavìt do ruèky. Problémem je nutnost zásahu do radiostanice, co odporuje
generálnímu povolení, navíc, pokud vám jí nenamontuje pøímo prodejce, pøicházíte
její montáí o záruku.
Po aktivaci selektivy je stanice naprosto potichu a jeví se jako vypnutá. Není
slyet ádné stanice, dokonce ani um a ruení na pásmu. Ten, kdo nás chce
kontaktovat, musí vyslat zvlátní kód. Volaná stanice tento kód pøijme a dekóduje.
Pokud vyhodnotí správný kód, zaklíèuje se a vyle zpìt vyzvánìcí tón, èím potvrdí
volající stanici, e volbu pøijala. Potom se z jejího reproduktoru ozve zvukový
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signál pro pøivolání obsluhy. Tento signál mùe být nahrazen napø. svìtelným
návìtím. Spojení pak pøipomíná spí telefonování. Bez znalosti naeho èíselného
kódu nás nikdo nemùe volat.
Dalí prùbìh spojení je u stejný jako bez selektivní volby. Cena selektivních
voleb je od nìkolika set a do nìkolika tisíc Kè.
Nevýhodou selektivních voleb je, e ten, kdo nás chce kontaktovat, musí nejen
znát ná kód, ale také vlastnit pøísluné technické vybavení k jeho vyslání. Øada
síbíèkáøù povauje za nevýhodu i to, co je vlastnì hlavním pøínosem selektivy.
Zbavíte se toti zároveò monosti monitorovat kanál a mít pøehled o provozu. Vae
stanice je v klidu a neslyíte ani bìné volání ani úpìnlivé volání o pomoc, kdy se
nìkdo ocitne v nouzi. Tím se provoz stanice odlidtí, stejnì jako telefon.
Døíve tento systém byl oznaèován jako cílené volání. Jednalo se o to, e
radiostanice mìla obvod, který reagoval na pøesný kmitoèet, vysílaný na spoleèném
kanále. V kadé zúèastnìné stanici byl tónový generátor, který vytvoøil potøebné
kmitoèty. Docházelo vak k vzájemnému ruení. Proto vznikaly postupnì dalí
a lepí obvody selektivních voleb. Pokud se má selektivní volba dobøe vyuít, musí
jí být vybaveny obì zúèastnìné stanice. Systémù selektivní volby je v souèasné
dobì pouíváno nìkolik.
Jednoduchý, spolehlivý a zøejmì nejrozíøenìjí je systém DTMF (Dual Tone
Multi-Frequency), co je systém vyuívající tónové volby, která se pouívá
u telefonních pøístrojù a je velice spolehlivá. Velká výhoda je, e jsou k dispozici
za pøijatelnou cenu potøebné integrované obvody pro kódování a dekódování
signálù. Pro volbu èísla je mono vyuít tzv. kapesní dialer (èti dajler), který se
bìnì pouívá napø. pro dálkové ovládání telefonních záznamníkù po lince. Dialer
se pøiloí svým reproduktorkem na mikrofon radiostanice. Po zaklíèování
vyukáme na klávesnici dialeru kód volaného. V pøípadì úspìného navázání
spojení se selektivou protistanice, musíme slyet zvukovou odezvu. Dialer mùe
být té souèástí radiostanice.
Nìkteré selektivy mají vestavìný generátor dvojtónù, jeho signál se pøenáí
elektricky, co jednak pøináí jednoduí obsluhu (kdo zkouel pomocí externího
dialeru volat tøeba na kole, ten ví o èem je øeè), jednak zaruèuje kvalitnìjí signál
a tedy spolehlivìjí volbu. Je ovem dùleité, jakým zpùsobem jsou dvojtóny
generovány. Pokud je procesor selektivy generuje programovì a jako pøevodník
slouí jen ètyøi rezistory, bez poøádné filtrace, mùe být volba velice nespolehlivá
a pøitom ruí v nìkolika sousedních kanálech. Zøejmì nejsolidnìjí øeení je pouito
v selektivách Smart, kde jsou dvojtóny generovány hardwérovì, ovem odráí se
to nepøíznivì na jejich cenách. Dalí zjednoduení obsluhy pøináí selektivy
vybavené pamìtí, které po naprogramování umoòují volbu nìkolikerým krátkým
zaklíèováním.
Z moných estnácti DTMF znakù se vyuívá jen dvanáct, které vytváøejí èíslice
0 a 9 a symboly * a #. Písmena A, B, C a D jsou nìkdy vyuita k pøenosu
doplòkových informací (napø. selektivy Smart dokáí identifikovat protistanici).
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Podle sloitosti selektivy je kód tvoøen vysláním jednoho a esti znakù za sebou
s malými pøestávkami. Vìtí poèet znakù je zbyteèný a jen zdruje.
Selektivy jsou dnes zásadnì øeeny na bázi jednoèipového mikropoèítaèe, co
umoní znaènì zjednoduit její zapojení a dodá jí potøebnou inteligenci. I velice
chytrá selektiva pak obsahuje dva, nejvýe tøi integrované obvody a mùe být
skuteènì miniaturního provedení.

Obr. 9  Subminiaturní selektiva DTMF Smart Eco. Z jedné strany
jsou dva IO, z druhé strany krystal a pár drobností (dvakrát zvìteno)
Protoe soubìnì probíhal vývoj i jiných selektivních voleb, tak se o nich
alespoò trochu zmíníme.
Systém selektivní volby CTCSS (Continual Tone Code Squelch System), nebo
také Code Guard èi Tone Squelch. Pouívá se vìtinou u profesionálních radiostanic na pásmu VKV, ale i pro amatérská pásma. Tímto systémem se také aktivují
pøevadìèe. Princip je ten, e se zároveò s modulací pøenáí s velmi nízkou úrovní
tón o kmitoètu 67250 Hz, který je pod pøenáeným kmitoètovým pásmem
modulace. Pøijímaè tento kmitoèet vyfiltruje, pomocí speciálních obvodù ho zjistí,
vyhodnotí a v pøípadì jeho pøítomnosti odblokuje nízkofrekvenèní zesilovaè.
Systém pouívá 38 kmitoètù, u profesionálních zaøízení i více. Na jednom kanále
tedy mùe pracovat a 38 sítí úèastníkù. Vzájemnì se neslyí.
Dalí systémy selektivní volby pouívají rychlého vysílání sledu signálù
o rùzných kmitoètech. Tyto kmitoèty jsou vyhodnoceny v pøijímaèi selektivními
filtry s pøíslunou logikou. Napø. systém ZVEI umoòuje vytvoøit a 1000 nezávislých sítí uivatelù na jediném kanále a kadá sí mùe mít a 100 úèastníkù ve
100 skupinách. Celkovì se jedná o velmi spolehlivý, rychlý a uivatelsky pøístupný
provoz. Pracuje i v dosti nároèných a tìkých podmínkách. Pouívá se napøíklad
v radiostanicích DNT SILVERSTONE  ZIRKON. U nás byl vyuíván systém
TESLA SELECTIC.
Existuje jetì nìkolik druhù selektivních voleb, které byly postupnì zatlaèeny
pøevánì systémem DTMF. Proto se o nich nadále nebudeme zmiòovat.
K selektivám se jetì sluí dodat, e jetì dùleitìjí ne jejich vybavení
a komfort obsluhy je jejich spolehlivost v provozu. A tu není tak jednoduché
zajistit, vzhledem k pøítomnosti silných vysokofrekvenèních polí v okolí vysílací
antény. Tento problém je zvlá tíivý u ruèních stanic, pøedevím tìch s mimo63
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øádnì krátkými anténami (tzv. pendreky). Chování selektivy v takovém pøípadì
záleí nejvíc na její kvalitní konstrukci (obvod Watchdog, samoopravný kód),
nezanedbatelný vliv má vak té její odborná instalace.
Nejèastìjí chyby pøi vestavbì selektiv:
Ruení pøi pøíjmu  sníená citlivost pøijímaèe. Tato závada je zpùsobena
vyzaøováním oscilátoru selektivy do vstupù pøijímaèe. Pomùe vhodnìjí umístìní
selektivy v pøístroji, lepí volba místa pøipojení napájení selektivy (nejlépe dát plus
hned za vypínaè a zem co nejblíe k pøívodu napájení). U nìkterých selektiv je
nutno doplnit malý keramický kondenzátor hodnoty asi 0,1 µF s krátkými vývody
zespoda pøímo na napájecí vývody mikroprocesoru. Mìl by tam být u od výrobce,
ale nìkteøí výrobci jeho význam podceòují.
Nespolehlivé vysílání DTMF kódu. Velmi èastým problémem bývá pøebuzení
vstupu radiostanice pøi vysílání selektivního kódu. Tím dojde ke zkreslení signálu
a selektivní volba v protistanici kód patnì vyhodnotí. Mezi uivateli CB je
rozíøený názor, e silnìjí modulace pronikne dále, ale pravý opak je pravdou 
zde platí, e ménì je nìkdy více.
Èasté pokození obsahu pamìti EEPROM. Tento jev vzniká èasto pøi déletrvajícím poklesu napájecího napìtí pod pøedepsanou dolní hranicí. K tomu dochází
napø. vypnutím síového zdroje s velkým kondenzátorem, nebo u ruèních
radiostanic vytaením akubloku pøi zapnuté radiostanici. Destruktivní mùe být
také zapnutí radiostanice bìhem startování automobilu. Problém lze spolehlivì
zlikvidovat dodávkou napájecího napìtí v pøedepsané toleranci a zajitìním
dostateènì rychlého poklesu napìtí pøi vypínání.
Ruení vf polem. Projevuje se chybným a nelogickým chováním selektivní
volby. První pomocí bývá nejèastìji pøesné vyladìní antény podle PSV a odstranìní
nedokonalostí v pøipojení kabelù. Pokud to nepomùe, musíme si pomoci
zkracováním pøívodù k selektivì, pøípadnì jejím pøemístìním dále od zdroje ruení.
Pøíèina problému je vak témìø vdy jinde, ne v samotné selektivní volbì.
Vysvìtlivky:
Watchdog  anglicky hlídací pes. Obvod, který v pøípadì, e program do urèité
doby neprobìhne zvlátním podprogramem, provede restart poèítaèe. Jen tak
lze napøíklad spolehlivì zajistit, aby stanice v pøípadì zacyklení programu
nezùstala napøíklad trvale zaklíèovaná.
samoopravný kód  dùleitá data jsou doplnìna pøídavnými informacemi, pomocí
kterých program pozná pokození dat a dokáe je ve vìtinì pøípadù rekonstruovat.

6.6 Pøídavné mikrofony
Dalím pøísluenstvím stanice bývá pøídavný mikrofon. Tímto mikrofonem
mùeme podle pouitého typu radiostanici pomoci nebo ukodit. Pøi pouití
elektretového mikrofonu se zvyuje citlivost na slabí zvuky v místì, odkud
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