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 Výkon 

 Udává se ve Wattech nebo dBm (poměr vůči miliwattu v decibelech) 

 Itermodulační zkreslení (IMD) 

 Jak moc rušíme v blízkém okolí našeho vysílání 

 Čistota spektra, potlačení nežádoucích produktů, spury 

    Jak moc rušíme mimo naše pásmo, kde bychom neměli vysílat nic 

 Stabilita a přesnost kmitočtu 

 Stabilita je jak moc se kmitočet mění, posouvá (krátkodobě),  
s teplotou atp.   
Přesnost je rozdíl středu našeho kmitočtu oproti kmitočtovému 
normálu. (OCXO option) 









 Citlivost (sensitivity)  

 Udává jaké je potřebné vstupní napětí pro vytvoření definovaného (audio) 
výstupu (S/N 10dB nebo 50mW audia) 

 Selektivita (selectivity) 

   Schopnost vybrat žádaný signál. Udává o kolik více signálu (v dB) je nutné 
přidat pro dosažení definovaného výstupu pro konkrétní rozladění 
přijímače. Př: SSB:  -6 dB 2.4kHz or more, -60 dB 4.4kHz or less 

 Blocking dynamic range (BDR) 

 Dynamický rozsah přijímače pro jeho blokování (znecitlivění) pro odstup 
rušivého signálu 20 kHz. 

 3rd order IMD dynamic range 

 Úroveň silných signálů (nad šumem rádia), jejichž IM produkt 3.řádu právě 
začíná být slyšet na audio výstupu. 



IMD 3.řádu (2f1-f2) and (2f2-f1). 













 Hlasitost (AF gain), MIC gain, RF gain, Výst. Výkon 

 RF(IF) gain – snížení zisku RF cesty před demodulátorem (silné signály) 

 MIC gain – pozor, přemodulovaný vysílač ruší, málo modulace taky špatně 

 Výstupní výkon, ALC smyčka – pozor třeba dávat na buzení PA 

    Dávač, kompresor dynamiky 

 Ladění (2x VFO), výběr pásma 

 Dvě VFO umožňují sledovat-přepínat dva kmitočty 

 Změna ladícího kroku, aby vyhovoval operátorům 

 Druh provozu USB, LSB, FM, CW, (AM) 

 Často využívané, ve fone provozu se přepíná na CW a klíčuje pro ladění PA 

 Předzesilovač (preamp), Utlumovač (attenuátor) 

 Předzes pomůže u slabších stanic, ale klesne odolnost stanice proti silným. 
Útlumák se použije u příliš silných stanic. 





 Filtry (IF a AF), beat canceller, noise canceller 
Některé TRX vybaveny přepínatelnými „roofing filters“ pro omezení toho 

co musí zpracovávat mezifrekvence stanice  
AF filtr-zvláště výhodné pro CW režim např. 300Hz, někdy i jen 80Hz. 

Stanice typicky zpracovává celou audio šířku (3kHz, u AM rádia až 9kHz) 
Beat canceller – když je slyšet nějaký tón o konstatní frekvenci 

 CW provoz – zero beating, sidetone freq., elbug speed/mode 

 Auto zero beat asistent pro pohodlnost, volba výšky side tónu  

 Změna rychlosti pastičky a popř. paměťový klíč. 

 Split provoz, RIT, XIT 

 RIT pro posunutí (odladění) přijímače vůči vysílači  

 Pro split s malým odskokem se dá použít funkce RIT nebo XIT – rádio 
typicky umí např. odladit o +-10kHz. 

 Pro větší odskoky je nutné použít dvou VFO. 

 Integrovaný anténní tuner (Kenwood) 

 Podržení tlačítka AT tuner naladí, krátký stisk vypne/zapne 

 Pokud je připojen PA, tak přispůsobujete vstup PA, nikoliv anténu 



 Squelch, VOX, paměti kanálů 

 Squelch je automatické uzavření AF cesty při nepřítomnosti signálu, 

 VOX je automatické řízení klíčování (PTT) když začnete mluvit. 

 Paměti kanálu se hodí např. pro uložení převaděčů. 

 Sken, Ekvalizér, Bass Boost ! 

 Ekvalizér pro dorovnání hodně špatného MIC na protistraně, nebo speciální 
profily „formant pass“ 

 Ovládání z PC (ARCP), propojení s deníkem 

 Deník automaticky zaznamenává frekvenci ke každému spojení,  

 deník sám vyplní band podle toho co je zvoleno na rádiu,  

 nebo se dá naladit rádio podle DX clusteru na dvoukliknutí. 



 Použití: 

 - Když je velmi dlouhý svod od antény (desítky metrů) 

 - EME provoz, rekordní DX skedy apod. 

    - Na mikrovlnných pásmech 

    - Nutný sekvencer, transfer relátka, ochrana před zničením z TX 

    - Parametry: Šumové číslo, zisk 

 

 









 PSV metry 
 - Umožnují měřit skutečně vysílaný výkon 

 - Kontrola funkce antény 

    - Jedno a dvou ručičkové, jedno či vícepásmové 

     





 Snesitelné hodnoty 

 - VKV do 2, typicky pod 1,5 

 - KV do 3 (nebo co snese TRX) 



 Tuner transformuje impedanci tak, aby vysílač viděl 50 ohm 

     Rádio může poskytnout plný výkon (a nevypíná ochrana PSV) 

 Anténa zůstává stejně mizerná 

    Částečně vysílá svod, odražený výkon se pálí v tuneru 

 Nastavení je úzkopásmové 

    Může být nutné doladění při posunu po pásmu, záleží na Q tuneru 

 

 

 







 Azimut, pro EME i elevace 

 Rychlost rotace 

    Řádově bývá 60s na celou otočku, na VKV závody dost pomalé 

 Mikrovlny  

 Pomalost až tak nevadí. Požaduje se schopnost udržet 1 stupeň. Přesnější 
enkodér polohy, nutná kalibrace stupnice pomocí majáků 


