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Jak jsme kdysi bastlili 



Postup ve 20. století 

• Shánění literatury 

• Výroba PS 

• Shánění součástek (půjčování od zaměstnavatele) 

• Výroba 

• Výroba přípravků 

• Provoz 

• Nikdy jsme si nebyli jistí, jestli je to naladěno 

• Pravidlo – nikdy nezadělávej krabičku a měj po 
ruce šroubovák 



21. století 

• Dostupnost moderních součástek a nástrojů 

– Ebay 

– Aliexpress 

– Banggood 

• Dovoz z Číny lacinější 

• Internet – obrovská studnice nápadů (pozor na 
falešné informace) 

• Možnost koupě celých kitů 



Nejjednodušší stavebnice na trhu 
PIXIE 



Výhody Pixie 

• Cena (včetně poštovného) cca 60 Kč 

• Naprosto funkční, stabilní QRPP TCVR 

• Vhodné do radiotechnických kroužků 

• Verse i s příposlechem 

• Lze vyrábět i pro různé kmitočty (60m), stačí 
jen upravit výstupní propust 

– Návrh program Electronic toolbox free (Android) 

• Umí offset u přepínání TX/RX (nastavitelný) 



Pixie schéma 



Pixie – originál PCB vhodný pro 
bastlení a úpravy 

• Dvoukmitočtový Pixie (využití Picaxe klíčovače) 



Pixie pro 2 kmitočty 



Spektrální čistota? 



Pixie úpravy – Pípák, maják 



Rozkmit – náročnější, ale lépe 
využitelný 

• Cena včetně poštovného cca 400 Kč 

• Kompletní KIT 4W, přímosměš 

• Má svůj klíčovací obvod (keyer) 

• Pouze pro 1 kmitočet (xtal), možnost ladění RX 

• Dodáván pro 7023 kHz 

• Možno upravovat pro libovolný Xtal 

• Vynikající pro nové pásmo 60m s Xtalem od 
HAMSHOP 5353 kHz 

• Nový QRP kmitočet 5353,5 KHz  





Rozkmit 80 vítěz QRP závodu 2017 



Rozkmit spektrum 



Rozkmit úpravy 

• Dvoukmitočtová verse s obvodem PICAXE (i pro 
výuku CW) 

• Laditelná verse s obvodem Picaxe 

• Více na webu OK1IF 

• Vynikající „emergency“ TCVR 

• Při práci s mládeží vhodné pro osazování SMD 
součástmi 

• Pozor na přehřátí PA (nastavit max. 4W OUT) 

• Vynikající užitná hodnota a poměr cena/výkon 



Super TCVR od QRP-Labs QCX 



Parametry QCX 

• Opět KIT za 49 USD (shipping cca 8USD) 
• Jednopásmový CW (WSPR) TCVR 5W 
• Vynikající manuál 
• Ověřeno výrobou cca 3000 kusů 
• Volitelné pásmo (kromě 160m) 
• Firmware obsahuje utility pro snadné naladění 
• BW cca 200 Hz (nf filtr bez zvonění) 
• Vynikající DR 
• OK1USP věta: „To rádio je snad lepší jak moje 

TS590SG“  



Troška základů teorie QCX 

• Stejně jako u všech SDR TCVR  tak i zde se vstupní 
signály transformují hardwarovými komponentami do 
komplexních I & Q signálů.  U klasických SDR tyto 
analogové signály I & Q jsou pak digitalizovány pomocí 
ADC (analogově-digitální převodník) a dále zpracovány 
(filtrovány, demodulovány atd.) v softwaru. Na konci 
jsou digitální signály opět transformovány do 
analogového zvuku pomocí digitálního analogového 
převodníku (DAC) a zesilovány v zesilovači sluchátek 
pro poslech. U Tx to celé funguje naopak!  U QCX však 
práce se signály I/Q je prováděna od počátku až do 
konce analogově na operačních zesilovačích, včetně 
jejich součtu. 



Troška základů teorie QCX 

• Obecně existují čtyři metody pro demodulování 
přijímacích signálů (odstranění druhého 
postranního pásma): 

• 1. Filtrační metoda, při níž dochází k filtrování 
signálu v krystalových (mechanických) filtrech 

•  2. Metoda fázová 
•  3. Metoda "Weaver" nebo "Třetí metoda“ 
•  4. "Čtvrtá metoda“, která využívá kvadraturní 

vzorkovací detektor (QSD) a která se stala 
populární díky publikacím a patentu Tayloe 
(2001). 



Tayloe (ne Taylore) detektor  

Jedna z ceněných výhod QSD detektoru je vynikající DR 



Jak se dají využít signály Q a I 

• I + Q = USB 

• I - Q = LSB 

• SQRT (I * I + Q * Q) = AM 

• I = synchronní AM, jestliže jsme přesně 
naladěny na nosném kmitočtu 

• FM = atan(Q * I_old - I * Q_old, I * I_old + Q * 
Q_old) 

 



Co ovlivňuje vlastnosti QSD? 



QSD potlačení druhého postranního 
pásma 

• Chci-li zaručit potlačení druhého postranního 
pásma minimálně o 45 dB, pak musím zaručit, 
aby amplituda I/Q byla rozdílná max. o 0,1dB a 
fáze max o asi 0,8 deg. 

• Většina QSD tedy to potlačení nemá tak dobré 
jako u klasických krystalových filtrů. To je 
důvod, proč si někdo KX3 nekupuje HI. 

• Při relativně malém rozlaďování, to lze zaručit i 
jednoduše, tak jak to má vyřešeno QCX. 



QCX 

QCX má tři více otáčkové trimry a vynikající metodu nastavování (R17, R24, R27) 



Micro BTX 

• Cena 109 USD 

• Kompletně osazeno, zprovozněno 

• Cca 10W, SSB filtr 

• Typický up convertor (45 MHz – 12 MHz) 

• Stačí připájet bižuterii 

• VFO pomocí SI5351 řízené arduinem 

 



Micro BITX 



RS-918SSB je to dobré? 

Dvě možnosti: 

• Koupit hotové z Číny (350USD+35USD 
shipping+490Kč vyřízení DPH) 

• Sestavit jako stavebnice mcHF (cca 10000 Kč) 

• Princip shodný jako u KX3 

• Cena totálně rozdílná (KX3 předražené). 



RS-918SSB 



RS-918SSB spektrum 



KX3 spektrum 



RS-918 v originál stavu nepoužívat na 
160m 



Tak KX3 a nebo RS-918SSB? 

• Je to podobné, ale prosím RS-918 NIKDY 
nezesilovat pomocí PA. Je to skutečně dobré 
QRP. KX3 je softwarově „vymakanější“, 
stabilnější v provozu s dokonalým výstupním 
signálem. U RS-918SSB se mění firmware 
skoro každý druhý den, možná z toho jednou 
bude i KX3 HI. 



Děkuji za pozornost 

Možná o trošku více se dozvíte na mém webu. 

 

http://ok1if.c-a-v.com/ 


