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Stručný popis funkce KX3 
OK1IF Milan Stejskal 

 

Čím je ta KX3 tak výjimečná? Podívejme se na blokové schéma: 

 

 

Celý „fígl“ spočívá v tom, že tento TCVR je přímosměšující (nemá mezifrekvenci). Možná, že někteří 

z Vás již při pokusech s běžným TCVR typu Rockmite se divili, že příjem je zde úžasně čistý. Pokud 

jsme nepřebudili jeho vstupy a tedy nevznikaly intermodulační produkty, pak poslech je úplně jiný, 

jak na běžná rádia typu UP convertor. 

 Celé rádio je tvořeno dvěma deskami, kde jedna (RF board) obsahuje veškeré analogové věci, 

jako vstupní propusti, spínané směšovače, místní oscilátor a analogový výstupní filtr (optional roofing 

filtr) a obvody pro měření (PWR a SWR) a obvody zajišťující přepínání mezi přijímací cestou a vysílací 

cestou. Druhá deska (CP board) obsahuje veškeré digitální věci ke zpracování signálů (A/D a D/A 

převodníky) a další obvod pro digitální zpracování DSP a současně obvody pro ovládání zobrazovače a 

zpracování signálů z encodérů. Pochopitelně toto vše je řízeno procesorem (MCU). Deska je vybavena 
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i flash pamětí 2MB pro možnost nahrání a změny firmware. Místní oscilátor pracuje s obvodem SI570 

a pracuje vlastně téměř na přijímaném kmitočtu. Volitelný roofing filtr KXFL3 je tvořen analogovým 

dvoustupňovým filtrem, který při příjmu CW a nastavení šíře propouštěného pásma menšího jak 

500Hz je široký 1KHz. Při příjmu SSB pak 3KHz. Konstruktéři Vám připravili ještě další lahůdku. Pokud 

chcete vlastní digitální zpracování signálu provádět na PC přes zvukovou kartu, máte na zvláštním 

konektoru k dispozici oba signály nutné pro tuto činnost. Toto uspořádání zaručuje obrovský 

dynamický rozsah rádia a to i pro měření odstupu jen 2KHz. Koneckonců to právě dělá z hlediska 

dynamického rozsahu toto rádio tím nejlepším, co na trhu vlastně je. 

 

Deska RF board 

 

Deska CP board 

No dobrá, tedy podle papírů je to špička. Je tomu tak i ve skutečnosti? Co se na rádiu líbí a co ne? 

Pokud rádio dostanete na stůl, pak kriticky začnete sledovat jeho provedení. První, co okamžitě 

odsoudíte, tak je použití encodérů, které mají „vrklavé hřídelky“. Pokud si hrajete s knoflíky například 

na IC7600, tak při jejich otáčení necítíte žádnou vůli. I odpor proti otáčení budí důvěru, masívního a 
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spolehlivého provedení.  O knoflíku RITU na FT1000 se raději nebudeme zmiňovat. To firma YAESU 

vůbec nezvládla a přeskakování kmitočtu se objeví již tak po 3 měsíčním používání. Vnitřní 

reproduktor, tak to je u KX3 totální propadák. Chrčí při větších hlasitostech a celá bedýnka rezonuje 

v nízkofrekvenčním pásmu. To se pánům od Elecraftu vůbec nepovedlo. Gumové stiskací tlačítka sice 

působí robustně, ale občas „zapomenou“ něco propojit. Je to divné, ale asi toto souvisí s americkým 

smyslem pro tyto detaily. Pamatuji si, jak v zaměstnání jsme byli jednou požádáni americkou firmou, 

abychom opravili jejich stroj. Ten stroj měl kromě jiného páku s ozubeným kolem, které zabíralo do 

ozubené tyče. To kolo bylo v jisté části „ulámáno“ i když ne v té činné. Celé jsme to vyměnili, protože 

nám to připadalo logické. Přeci nikdo nebude koukat na zbytky zubů. Američané to však odmítli 

zaplatit. To prý bylo v pořádku a ty ulomené zuby jsou prý naschvál, protože to je v nefunkční části a 

tak to nevadí. Tak asi takto přemýšlel strojní konstruktér bedýnky. Elektroniku si určitě nechávají 

dělat v Číně, ale tu mechaniku dělají v USA. Chybí zde takový „nadhled“ nad věcí. Pokud by někdo 

z nich si nechal jen vypočítat pomocí FEM vlastní rezonanční kmitočty té bedýnky, pak by to tak nikdy 

neudělal. KX3 má v sobě i držák na 8 tužkových baterií. Pokud si však nekoupíte volitelný modul pro 

dobíjení, pak musíte pro každé dobití baterie z držáku vyjmout a znovu je vložit. Každého normálně 

myslícího člověka by určitě napadlo, že ten propojovací flex vodič nevydrží věčně. Američanům to 

však vůbec nevadí. 

 

Je to podle mého názoru uděláno „moc lacině“. A to už vůbec nemluvím o nějaké minimální odolnosti 

proti kapající vodě. Do té bedýnky to zkrátka nateče a je po žížalách. Zakrytí displeje laciným 

plexisklem asi také neupoutá Vaší pozornost. Konektory pro vnější připojení (jack 2,5 mm) jsou také 

časovanou bombou. Každý z nás ví, že jestliže tento konektor je tvrdě zapájen do desky, tak je jen 

otázkou času, kdy co povolí a upadne. Přitom můj TCVR má výrobní číslo přes dva tisíce. Dá se tedy 

předpokládat velký počet vyrobených kusů. TCVR je QRP a malovýkonový TCVR si přeci většinou 

kupujeme pro vysílání z portáblu. No ve srovnání např. s FT817 se zdá KX3 dosti mechanicky 

nedomyšlená. Možná někdo z Vás namítne: „Ale FT817 byla konstruovaná pro veliké série“. A jsme u 

toho, co je to veliká série? Kolik se dá očekávat prodaných kusů? Jestliže na celém světě je asi 3 

milióny aktivních amatérů a ti si dejme tomu jednou za 10 let koupí nový TCVR, pak ročně se jich 
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prodá 300.000 Kusů. Jestliže prodejních typů je asi 10 druhů (odhad), pak když je typ úspěšný, dá se 

předpokládat, že se tohoto typu prodá (než skončí jeho typová životnost) asi 30.000 kusů (údajně 

nejúspěšnější typ ze všech byla FT817, kterých se prý vyrobilo přes 100.000 kusů). Tak úspěšná KX3 

asi nebude, protože ostatní výrobci se brzy přizpůsobí a budou vyrábět něco podobného. Ale i na 

výrobu 30.000 kusů si KX3 zaslouží lepší kabát.  

 Ale nechme těch negativ a podívejme se na pozitiva. Jakmile Vám KX3 skončí na stole, pak 

bez čtení manuálu ji celkem rychle ovládnete. Tlačítka jsou dělána intuitivně a mají max. trojitou 

funkci (krátce zmačkni, dlouze zmačkni a nebo zmáčkni a drž více jak 3sec). Kvůli ovládání nemusíte 

stále a stále „lézt“ do menu a vše máte připraveno. A tak změna rychlosti dávání je pod jedním 

knoflíkem a ne jako u FT817, kdy kvůli tomu musím do menu. Je to velice dobře promyšlené, včetně 

indikace na displeji. Snad lze výrobci vytknout jen to, že s TCVR dodává manuál, kde popisuje něco, co 

již aktuální firmware nedělá. Když už jste z toho rozčílení, pak zjistíte, že do manuálu někdo vložil 

lísteček a tam je jen tak mimochodem napsáno, že tato funkce byla zrušena. 

A tak marně zkoušíte nahrát hlasovou výzvu a TCVR Vás tvrdošíjně odmítá. No asi je to daň za 

možnost snadného upgrade firmwaru. Kompletní funkce máte popsány v manuálu a není problém si 

ho stáhnout a nastudovat. 

http://www.elecraft.com/KX3/kx3.htm 

A jak to poslouchá? To skutečně nelze popisovat způsobem – jiné rádio nic a toto ano. To jsou jen 

obchodní triky. Jak jsme říkali již vícekrát, chcete-li dělat jen DXy, pak Vám stačí běžné rádio, které 

vůbec nemusí být špičkové. Chcete-li závodit, pak zpozorněte, chcete-li jezdit závody či expedice na 

světové úrovni, kde se dá předpokládat tvrdý pile up – pak KX3 je skutečně to pravé. Zde Vám snad 

bude vadit jen malý výstupní výkon, který je při napájecím napětí 13,8V defaultně nastaven na 

maximum 12W. PA stupeň je však velice úspěšně chráněn a tak při poklesu napájecího napětí, nebo 

při překročení proudu, či špatném PSV se Vám horní nastavitelná mez skokově sníží např. na 5W. A to 

dokonce i při „přehřátí“ PA stupně (je tam teplotní čidlo). Celá koncepce je založená  na obvodu SI570 

a tak skutečně výstupní signál je šumově a fázově na vysoké úrovni. Opravdu se to nedá např. 

srovnávat s kvalitou např. FT1000MKV, která šumí a kliksá. FT817 např. v pásmu 80m je téměř 

nepoužitelná bez zapnutého ATT (týká se to i typů FT857 a FT897). Zde ATT téměř nikdy nevyužijete. 

Vstupní předzesilovač je samozřejmě vypínatelný. Má však ještě jednu vynikající vlastnost, že jeho 

zisk si můžete pro libovolné pásmo přednastavit a to buď na +10dB, nebo +20dB či +30dB (asi je to 

dobré pro pásmo 6m). Hraní s DSP filtry patří ke krásným zážitkům. Samozřejmostí je nastavení šířky 

filtru a shiftu. Popřípadě máme možnost při CW zapnout ještě speciální APF filtry (Audio Peak Filtr). 

DSP samozřejmě zaručuje to, že výstupní signál „nezvoní“ a skutečně pomáhá eliminovat nežádoucí 

signály (šum). Pokud však něco nastavíte a chcete se rychle vrátit k default hodnotám, pak stačí jen 

stisknout knoflík. Zkrátka velice efektivní a rychlý způsob ovládání. Trošku problematické se mi zdá 

jen použití NR (Noise Reduction), které v poslední versi firmwaru není nastavitelné. Při srovnání s NR 

např. u IC7600 se mi to zdá jako krok zpět. Ale uvidíme, zda v novém firmware to třeba zase nevrátí. 

Zrovna tak nelze u poslední verse nastavovat NB (Noise Blanker). Jeho účinnost i tak je zde však 

vynikající a dokáže si opravdu snadno poradit s různými typy pulsního periodického rušení. Majitelé 

FT817 ví, že funkce NB zde nikdy řádně nefungovala. Co dělalo zapnutí NB u starších TCVR každý ví. 

Ostrá náběžná hrana vyvolávala při CW až nečitelnost přijímaného signálu. Tímto neduhem KX3 

netrpí. Velice efektivně funguje i funkce Notch filtru a to dokonce i při automatické provozu (ne 

http://www.elecraft.com/KX3/kx3.htm
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jenom ručním řízení). Zkrátka algoritmy jsou zde téměř dokonalé. Mluvit o tom, že KX3 umí i full BK 

snad ani nemá smysl. Přesto se dá i semi BK nastavit podle přání operátora. Velice zajímavé je ve 

zvláštních situacích používat předzesilovače. Při zabudovaném roofing filtru dokáže skutečně 

v některých případech zvětšit S/N poměr. KX3 obsahuje možnost zapnutí AGC a to s rychlou časovou 

konstantou a s pomalejší. Mez kdy má AGC zabírat je nastavitelná v menu a to od S3 až do S8. Pokud 

ani to vám nestačí, pak lze AGC úplně vypnout. Sám toto moc nepreferuji a nastavuji si i u ostatních 

TCVR zpoždění AGC tak, abych při silných signálech nepřišel o uši. Není nic horšího, než šílené rány do 

sluchátek. KX3 toto však řeší dalším důmyslným způsobem a to omezením signálu na NF straně tak, 

aby nikdy nebyla překročena nastavitelná hodnota z MENU. Opravdu další velice pozitivní věc. Jak 

nastavit tuto úroveň je však plně v moci operátora. Jestliže ji nastavíte na nízkou hodnotu, pak při 

příchodu silného signálu dochází k jeho zkreslení (distorsion). Měl jsem možnost v pile upu  závodu 

CUC otestovat jak IC7600 (modernější IC756PRO3 s vyšší odolností), tak KX3. Icom s vypnutým AGC 

nebyl tak příjemný, jako KX3 s vypnutým AGC a zapnutým omezovačem. Zkrátka – radost závodit. KX3 

má výstup na stereofonní sluchátka a má možnost zapnutí dvou zvláštních jevů. První se jmenuje 

PITCH a funguje při CW tak, že signály jejichž výška zázněje je nižší, než nastavená, jsou ve svém 

„obraze“ zesilována do levého sluchátka, kdežto signály se záznějem vyšším, jsou více zesilována do 

pravého sluchátka. Posloucháte-li pile up, kde stanice jsou frekvenčně trošku „rozlezlé“, pak 

dostáváte  3D vjem pile upu. Skutečně to funguje a je to další pomocník k rozlišování stanic. 

Popřípadě můžete nastavit funkci DELAY, která vytváří Pseudo quadratický vjem (poslech jakoby 

v koupelně). Mluvit zde o různých equalizérech asi nemá smysl. Jsou koncipovány jak pro příjem, tak 

pro vysílání v 8 frekvenčních oblastech 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 2400 a 3200 Hz. To je velice silný 

nástroj pro „ladiče“ modulací. Opravdu to funguje a dá se nastavit jasná a velice účinná modulace. 

Samozřejmostí je i DSP komprese mikrofonu. I pokud nastavíte vše „naplno“, nedochází ke zhoršení 

modulační průraznosti. Ještě jedna věc stojí za zmínku. V KX3 je zabudován dekodér CW signálu a 

signálů RTTY a PSK. To pochopitelně má např. i IC7600, avšak pro vysílání musíte používat buď textů 

uložených v paměti, či připojené klávesnice do portu USB. KX3 toto řeší rafinovaně a to přes pádlo. 

Tedy chcete-li někomu něco říci na Digi módech, klasicky to zahrajete jako CW a vnitřní kodér to 

převede do Digi signálu. Samozřejmě asi speciální programy využívající PC jsou lepší, pro běžná 

spojení toto však vyhovuje. To co vám protistanice odpovídá, tak to čtete na displeji v módu 

pohyblivého textu ( k dispozici je 8 plovoucích znaků). KX3 používá až 99 pamětí, kde každou z nich si 

můžete popsat jednoduchým „labelem“. Je vybavena i rychlými zápisníkovými paměťmi, které však 

nepracují v režimu FIFO, ale jsou k dispozici pod samostatnou klávesou. Toto řešení je z hlediska 

uživatele daleko výhodnější. K přenému naladění na protistanice (CW provoz) můžete použít buď 

tlačítko automatického naladění, či SPOTU (při stisku SPOT se ve sluchátkách ozývá výška tónu 

odpovídající výšce nastavené v položce PITCH). Tedy ladíme se tak, aby výška tónu zázněje souhlasila 

s výškou zázněje od tlačítka SPOT. Jestliže máte zapnutou funkci RIT, pak automatické naladění 

ovlivňuje jen přijímací kmitočet (vysílací zůstává konstantní). Samozřejmostí je i „vynulování“ RITU 

stiskem CLR. KX3 umožňuje poslech jak na kmitočtu VFO A, tak VFO B a to současně (Dual Watch). 

Jediná podmínka však je, že tyto kmitočty nesmí být od sebe vzdáleny o více než 15kHz. Pak VFO A 

slyšíte např. v levém sluchátku a VFO B v pravém. Zde mi snad vadí jen to, že nelze samostatně 

nastavovat hlasitost vlevo a vpravo zvlášť (Balance). To např. IC7600 lehce zvládá. K dispozici jsou i 

dvě programovatelná tlačítka PF1 a PF2. Pod tlačítkem MON zapínáte funkci vlastního příposlechu. 

Můžete si samozřejmě nastavit i jeho hlasitost. Velice efektivní je tlačítko XMIT (kde po jeho stisku se 

KX3 uvede do stavu vysílání, ale bez aktivace PA stupně). Zkrátka můžete si vysledovat, kde budete 

vysílat. Pokud aktivujete tlačítko TUNE, pak TCVR se uvede do vysílacího režimu a můžete provádět 
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např. naladění antény. To funguje v libovolném módu provozu. Velikost výstupního výkonu v módu 

TUNE si můžete nastavit v MENU. 

 

Samozřejmostí jsou i uložené předpřipravené texty v pamětích. Každá obsahuje až 255 znaků a 

umožňuje se i jejich řetězení. Pokud chcete dávat automaticky výzvu s čekáním, pak tuto čekací dobu 

si můžete nastavit v MENU. Pak opět dojde ke spuštění vysílání. Tato doba čekání je nastavitelná od 0 

do 255 sec. To je výhodné např. při majákovém vysílání. KX3 umí i spousty zajímavých funkcí, jako 

např. omezit výstupní výkon pro externí transvertor, či zařadit další filtr mezi vnitřní oscilátor a 

anténu, aby např. druhý TCVR pracující na stejném kmitočtu nebyl ovlivňován signálem z vnitřního 

oscilátoru. Ale pro studium těchto zajímavostí doporučuji prostudovat manuál volně stažitelný na 

stránce: 

http://www.elecraft.com/KX3/kx3.htm 

http://www.elecraft.com/KX3/kx3.htm
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A jak se KX3 chová na pásmu? Tak to bude výhodnější demonstrovat na zvukových ukázkách, které 

pro vás připravuji. 


