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Tygodnik
Krótkofalowca       9Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową 
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi 
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego.

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioama-
torskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 15/2017

SPOTKANIE W JANIKOWIE
Relacja ze spotkania w Janikowie, 
na którym pokazano kilka ciekawych 
polskich wytworów.

OMEGA+ 
Wszystko co chcielibyście wiedzieć  
o nowym TRX-ie polskiej produkcji.

SP8NR QRV EME
Andrzej SP8NR z Białej Podlaskiej został 
dopisany do krótkiej listy stacji 
SP aktywnych „przez Księżyc”.

HURAGAN 2017
Michał SO5BC, Daniel SP5CWC, 
Adrian SQ5AM i Marcin SP5QWE
pracują w ćwiczeniach łączności
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Technika łączności radiowej przy wykorzystaniu Księżyca 

jako pasywnego reflektora znana jest od około 70 lat, ale 

nadal jest to trudne do zrealizania w warunkach amator-

skich. Potrzebne są zaawansowane urządzenia, spora moc 

i niemal profesjonalna wiedza w tej dziedzinie. Nowe emi-

sje cyfrowe obniżyły wymagania dotyczące wielkości anten 

i mocy, w wyniku czego coraz więcej radioamatorów próbu-

je tej formy komunikacji.

Do krótkiej listy stacji SP aktywnych „przez Księżyc” został 

ostatnio dopisany Andrzej, SP8NR z Białej Podlaskiej. An-

drzej znany był ze swoich osiągnięć w zawodach na falach 

krótkich i gdy odwiedziłem go jakiś czas temu, byłem trochę 

zdziwiony, że przygotowuje długie anteny Yagi na 144 MHz. 

Łączności EME są powolne i mozolne - czasami jedna wy-

miana informacji trwa kilka minut, podczas gdy w zawodach 

KF robi się nawet kilka QSO na minutę.

Stacja SP8NR wyposażona jest obecnie w zestaw czterech an-

ten dwunastoelementowych Yagi na 144 MHz i wzmacniacz 

mocy 500 W. Używa najczęściej emisji JT65, choć jest dosko-

nałym telegrafistą. Trudniej jest przeprowadzić łączności EME 

na telegrafii z odbiorem na słuch z kilku powodów: coraz mniej 

radioamatorów zna telegrafię, a stosunek sygnału do szumu 

musi być lepszy niż przy odbiorze przez komputer.

Tekst i fotografie: Henryk SM0JHF

SP8NR QRV EME

Najserdeczniejsze życzenia na 

zbliżające się święta Wielkiejnocy. 

Dużo zdrowia, radości, pogody 

ducha, smacznej święconki  

i mokrego poniedziałku! 

Życzą:
Polski Związek Krótkofalowców

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca
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Koszta wyprawy

Po dokonaniu wyboru danego kraju, lokatora, czy IOTA, 

przechodzimy do rzeczy najważniejszej, a mianowicie okre-

ślenia przewidywanych kosztów wyprawy i sposobu jej fi-

nansowania (własny wkład, sponsorzy itd.) I tutaj nie da się 

określić dokładnie jaki będzie ostateczny koszt wyprawy. 

Zależy to od samego uczestnika, jak również od kosztów 

niespodziewanych, jakie wystąpią podczas podróży, czy ak-

tywności. Nie zagłębiając się w zagadnienie bardziej można 

przyjąć bardzo orientacyjnie minimalne koszty wypraw dla 

1 osoby analizując oferty różnych biur podróży w różne za-

kątki świata (przejazd, pobyt, aprowizacja).

Jeśli chodzi o Pacyfik, jest teraz okazja do powtórzenia wy-

prawy na Kanton T31. Są poszukiwani operatorzy na DX 

World. Wpisowe to 9000 USD na osobę. Myślę, że koledzy 

chętnie komentujący T31T z pewnością pokażą klasę i spró-

bują swoich sił na tej wyprawie: www.dx-world.net

Do tego dojdą tylko „minimalne” koszty:

• Ubezpieczenia siebie i ubezpieczenie sprzętu: około 

1000 pln

• Szczepienia profilaktyczne (międzynarodowa żółta 

książeczka szczepień) i zakup różnych leków: około 

1200 pln.

• wejścia do rezerwatów, muzeów, parków, przewodni-

cy, obserwatorzy, pozwolenia na zejście na ląd(dotyczy 

rezerwatów), pozwolenie na nadawanie, pozwolenie na 

pracę agregatów itp. to kolejne kwoty.

Poszukiwanie sponsorów naszych wypraw

Obecnie zarówno w kraju, jak i zagranicą, jest bardzo trud-

no zainteresować kogoś naszym hobby, czy wyprawą oraz 

pozyskać od niego jakiekolwiek fundusze. Myślę, iż możemy 

od ewentualnych sponsorów liczyć na maksymalnie 10-15 

procentowy zwrot poniesionych kosztów wyprawy. Inaczej 

sytuacja przedstawia się w USA, gdzie występuje bardzo 

duża liczba klubów i fundacji. Tam niektórzy organizatorzy 

wielkich wypraw pozyskują ogromne pieniądze uzyskując 

niejednokrotnie całkowity zwrot poniesionych kosztów. 

WYPRAWY Z RADIEM 003
Mek SP7VC

Poradnik

Zawsze możemy przewertować loga producentów, czy fun-

dacji na kilkudziesięciu kartach QSL z różnych ekspedycji i 

spróbować do nich napisać o wsparcie naszej planowanej 

ekspedycji. Uzyskując wsparcie należy upewnić się, czego 

nasz sponsor może życzyć sobie w zamian. Oczekiwania 

mogą być różne:

• przeprowadzenie określonej liczby QSO

• fotografia w koszulkach uczestników wyprawy

• fotografia flagi, czy baneru wyprawy, na tle anten, czy 

jej uczestników

• napisanie raportu z wyprawy

• nagranie filmu z wyprawy

• umieszczenie informacji o nim na karcie QSL, czy stro-

nie wyprawy

• bezpłatne wysłanie kart QSL dla członków tego klubu 

czy fundacji.

http://www.dx-world.net/ops-wanted-central-kiribati
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W Janikowie koło Oławy, w świetlicy 

wiejskiej odbyło się kolejne spotka-

nie krótkofalowców. Od pięciu lat, z inicjaty-

wy Rady sołeckiej Janikowa, Szkolnego Klubu 

Krótkofalowców „Antenka” SP6PYP z Bystrzy-

cy i Zarządu OT 01 PZK, w każdą pierwszą 

niedzielę po SP DX Conteście spotykają się tu 

krótkofalowcy Dolnego Śląska i części Opolsz-

czyzny. Na liście obecności znalazło sie 57 na-

zwisk uczestników. 

Typowe elementy spotkania jak praca stacji 

klubowej, giełda sprzętu, wymiana doświadczeń DX-owych 

oraz konstruktorskich zostały tym razem mocno wzbogaco-

ne. Krzysztof SP6JIU, prezes stowarzyszenia SP-QRO za-

prezentował modułowy transceiver produkcji polskiej o na-

zwie „Omega +”. Jego bardzo dobre parametry elektryczne, 

oraz jakość i funkcjonalność, mimo niewielkich rozmiarów 

wzbudziły uznanie wśród obecnych uczestników spotkania. 

Rozmowom i dyskusjom nie było końca. Rada sołecka Janiko-

wa przygotowała pyszne placki ziemniaczane po meksykań-

sku oraz pierogi ruskie. Rodzice najmłodszych członków klu-

bu przygotowali ciasta. Przygotowano także gorące napoje, 

kawę i herbatę. 

W trakcie spotkania miała też miejsce pierwsza publiczna 

prezentacja książki SP6T pt. „Marna Głowa Jednozakreso-

wa”, opisująca nasze hobby w przystępny sposób nawet dla 

osób niewtajemniczonych.

Tomek SP6T – TEKST I ZDJĘCIA

JANIKOWO 2017
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OMEGA+ PREZENTACJA

OMEGA+ SPECYFIKACJA

• wersja 1 pasmowa - 790 zł. (z filtrem czterokwarcowym)

• wersja 3 pasmowa - 950 zł. 

• wersja 9 pasmowa - 1100 zł. 

opcje:

• kompresor dynamiki - 90 zł. 

• podstawka - 80 zł. 

• moduł s-metra - 50 zł. 

• moduł pomiaru mocy - 40 zł. 

• filtr p.cz. 8 kwarc - 190 zł. 

• encoder optyczny - 180 zł. 

• moduł do emisji cyfrowych - 300 zł. 

CENY OMEGI+
Foty: 3Z6AEF
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W sobotę 8 kwietnia odbyły się ćwiczenia łączności 

kryzysowej pod kryptonimem Huragan 2017. Po-

goda w piątym okręgu dopisała, huraganu na szczęście 

nie było, więc mogliśmy skupić się na uruchomieniu stacji. 

Tradycyjnie już jako MASR staramy się pojechać w teren 

bez względu na warunki atmosferyczne i pracować gdzieś 

w terenie przygodnym za miastem. W ten sposób możemy 

sprawdzić rozwiązania z których korzystamy i elementy 

wyposażenia radiostacji.

HURAGAN 2017

W składzie Michał SO5BC, Daniel SP5CWC, Adrian SQ5AM 

i gościnnie odwiedził nas Marcin SP5QWE pojechaliśmy na 

północ od Warszawy. Stację rozłożyliśmy w niecałą godzinę 

z montażem podwójnej obsady anten, skrzynek antenowych 

i TRXów. Staramy się zawsze mieć wszystkie elementy sta-
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cji zdublowane aby w przypadku awarii jakiegoś elementu 

można było szybko zastąpić go elementem zapasowym. Po-

ziom zakłóceń mieliśmy praktycznie zerowy. Do dyspozycji 

pasma od 160 m do 70 cm we wszystkich emisjach włącznie 

z D-Star i na 70 cm DMR. W okręgu 5 aktywność w ćwi-

czeniach nie była tak duża jak w poprzednich edycjach, ale 

sprawnie zbieraliśmy raporty od stacji, które zgłaszały nam 

sytuację w swojej okolicy.

Z racji zasilania akumulatorowego staraliśmy się operować jak 

najmniejszą mocą, ale jak sygnał przestawał być stabilny kilku-

krotnie musieliśmy przekazywać komunikaty z mocą 150W. 

Organizator ćwiczeń - stacja SP1KRF nadała nam status 

stacji NET Control 1. Koordynowaliśmy wszystkie zdarze-

nia w rejonie okręgu piątego i raport podsumowujący prze-

kazywaliśmy do stacji EmCom organizatora. Na każdych 

kolejnych ćwiczeniach widać postęp w pracy stacji i coraz 

wyższy poziom korzystania z procedur, które opracowuje-

my w ramach sieci SP EmCom. Cieszy też fakt, że przy każ-

dych kolejnych ćwiczeniach coraz więcej kolegów buduje 

stacje przenośne a na ćwiczenia wybiera się w teren, gdzie 

mogą w boju przetestować swoje pomysły i rozwiązania.

Adrian SQ5AM – TEKST I ZDJĘCIA
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CQ-DATV to bezpłatny miesięcznik wyda-

wany elektronicznie, przeznaczony dla 

radioamatorów zainteresowanych nada-

waniem i odbiorem amatorskiej telewizji 

(ATV) – jednej z wielu dziedzin amatorskiej 

radiokomunikacji. Skrót DATV oznacza co 

prawda amatorską telewizję cyfrową, ale 

treści w miesięczniku dotyczą także tele-

wizji analogowej, wciąż wykorzystywanej 

przez amatorów do przesyłania obrazu (wi-

deo). W czasopiśmie, oprócz aktualności ze 

świata DATV/ATV oraz artykułów technicz-

nych znajdziecie wiele odniesień do innych 

czasopism z dziedziny amatorskiej telewizji, 

jest to więc doskonały punkt wyjścia dla 

tych wszystkich, którzy jeszcze nie intere-

sowali się tą dziedziną aktywności krótko-

falarskiej. 

Wszystkie dotychczasowe wydania CQ-

-DATV (oraz inne publikacje) są dostępne 

na stronie www.cq-datv.mobi  w formatach: 

ePub, mobi, ezw3 oraz tradycyjnym pdf.

Możliwości zastosowań przesyłania obrazu 

w krótkofalarstwie są naprawdę szerokie: 

począwszy od „zwykłych” łączności, po-

przez zastosowania w EmCom, przesyłanie 

obrazu z balonów amatorskich, aż po odbiór 

obrazów telewizyjnych ze stacji kosmicznej 

(ISS HamTV) – zobaczcie np. tutaj:  www.

hamtv.com.

Szukając w Internecie zagadnień związa-

nych z amatorską telewizją, nie wpisujcie 

w wyszukiwarkę „ATV”, gdyż w powszech-

nym obiegu skrót ten oznacza raczej All 

Terrain Vehicle, czyli po prosu... quady, po-

pularne na całym świecie. Zatem szukajcie 

raczej według fraz: „amateur television”, 

„DATV” itp.

Waldek 3Z6AEF

CQ DATV

     
     

 

     

 

      

     

  

  

   

   

   



 

     
  

     
     

 

     

 

      

     

  

  

   

   

   



 

     
  

http://cq-datv.mobi/ebooks.php
http://www.hamtv.com/info.html
http://www.hamtv.com/info.html
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TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem 
Polskiego Związku Krótkofalowców.

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtor-
ku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: 
sp2jmr@pzk.org.pl, tygodnikpzk@gmail.com. W przypadku przesła-
nia później mogą znaleźć się w następnym numerze, czyli za tydzień.

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze in-
formacje o nich. Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników 
w poprzednich edycjach, informacje o sponsorach i o nagrodach oraz 
działający link do aktualnego regulaminu zawodów.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczo-
ne przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Pliki tekstowe powinny być w formacie .doc lub docx. (Proszę nie 
nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nade-
słanych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 

ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania re-
klam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób 
trzecich, w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz infor-
mację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób 
małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych. Materiał 
fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych nie-
zależnych od opisu tekstowego (osobne pliki)Nazwa zdjęcia ma 
być pierwszym słowem tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski 
Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autor-
skie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszech-
niania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektro-
niczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie 
tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek.

okładka: Przedni panel TRXa OMEGA+  Fot: Waldek 3Z6AEF. 

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały wszystkim auto-
rom tekstów oraz grafik.

ARISS – INFO Z ORBITY
Na piątek 14 kwietnia na godzinę 15:20 UTC zaplano-

wano łączność bezpośrednią pomiędzy astronautą 

ESA T. Pesquet (KG5FYG) a College Roger Martin Du Gard 

w Bellême (Francja). Operatorzy będą odpowiednio posłu-

giwać się znakami: FXØISS oraz F6KCO. Końcową część 

łączności (odpowiedzi astronauty) powinno być słychać 

z terenu Polski.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

Z inicjatywy Jacka SP1NKF, Krzyśka SP1BEZ, Kuby 

SP1APK powstał klub Pasjonatów Radia SP1KJK w Cha-

rzynie. Nasze ogólne założenia są opisane w statucie Sto-

warzyszenia. Chcemy zrobić „coś” ciekawego dla lokalnej 

społeczności Charzyna i regionu. Dobrze się bawiąc naszym 

hobby pragniemy być otwarci zapraszając całą brać krótko-

falarską do współpracy. Poza samą 

zabawą pragniemy organizować 

spotkania pokazujące technikę 

radiową, z czasem może w formie 

kursów na egzamin krótkofalarski. 

Ponadto, promując nasz region we 

współpracy z lokalnymi władzami 

pokażemy że jesteśmy przydatni 

i nie zamykamy się w małym gro-

nie, pokazując prawdziwego ducha 

krótkofalarstwa. Mamy nadzieję że 

czas pozwoli i wkrótce reaktywuje-

my nasze komunikaty.

SP1 Kuba Jacek Krzysiek  
– Team SP1KJK

NOWY KLUB W CHARZYNIE
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Podsumowanie

Dolecieliśmy na miejsce. Odespaliśmy trudy podróży i nie-

dosyt snu na miejscu. Zaraz potem przyszedł czas na ob-

gadanie całej tej wycieczki. Ojciec przywitał wszystkich 

krótkim: „Zapraszam na podsumowanie”. Na to Maładiec 

natychmiast odpowiedział:

- jak ty dziwnie wymawiasz słowo „piwo”.

Mój ojciec już niestety swoje lata ma i alkoholu w nadmiarze 

pić nie powinien. Jeden oszroniony kufelek się jednak znalazł.

- A wiesz, że ja już słyszałem tamten klub? Mają znak H51A, 

dostali trzy pasma: 3,5, 7 i 14, nadają tylko na fonii. Nawet w 

miarę ich słychać, wołają głównie wujców, Europę i Japoń-

czyków. Zdjęcia wystawili, widać, że dbają.

- No ja myślę, dobry sprzęt im zostawiliśmy. A jak wnioski 

po zawodach?

- Grupa klubowiczów była bardzo zawiedziona, że nie mogli 

was zdyskwalifikować za dwa sygnały. Protest złożyli zaraz 

po zakończeniu zawodów. Komisja jednak powiedziała im, 

że nie można zdyskwalifikować kogoś, kto daje log do kon-

troli, bo nie ma już niższej kategorii.

- Widać, że maść im była potrzebna i to bardzo.

- Ból mieli konkretny. Za to pierwszy raz zdyskwalifikowali 

zawodnika za nadawanie ze stacji zdalnej bez prefiksu kraju.

- A kogo tak zrobili?

- Tego z dziewiątego okręgu. Zapodawał z amerykańskiej 

stacji do wynajęcia, ale nie łamał się tak, jak powinien.

Coś mi w głowie świta… 

- Aaa to ten, co nas wołał na 160m prawie w południe! 

Podobno z Polski.

- Właśnie ten. Nasi go nagrali z jednego z amerykańskich 

SDRów, poprawili z dwóch europejskich SDRów i od razu 

było wszystko jasne. A może przy okazji nam powiecie jaki 

my mieliśmy tam sygnał.

- W tamtych warunkach przeciętny. Najmocniej było na 

dwudziestce. W nocy dodatkowo czterdziestka i osiem-

dziesiątka. Ładne brzmienie, słychać tę moc i jakość syg-

nału, ale propagacji nie przeskoczysz. Włosi i Hiszpanie 

mieli tu sygnał prawie do końca skali. Powinniśmy się prze-

prowadzić gdzieś w okolice Morza Śródziemnego.

Może nie byłoby to takie głupie? Korzystne nie tylko ze wzglę-

du na propagację fal radiowych. Tylko jak to zrealizować?

EKSPEDYCJA NA H5

POPRZEDNIE NUMERY TK DO POBRANIA

Marcin SP5XMI
Felieton

KONIEC
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PASMO 5 MHZ
Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

ARISS HAM TV
Łączność z Thomasem Pesquetem FX0ISS

KOMPUTERY DLA KLUBÓW
OT50 pozyskało komputery dla klubów

REAKTYWACJA PZK
13 lutego mija 60 lat od reaktywacji PZK

NOWA GIEŁDA
Nowa internetowa giełda krótkofalarska
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50-LECIE SP3ZAC „WILDA”
WIOSENNY PIKNIK KRÓTKOFALARSKI

7 WSPANIAŁYCH Z SP5PRF
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WYPRAWY Z RADIEM
Mek SP7VC opowiada na swoim 
przykładzie jak organizować 
wyprawy radiowe

ŁOŚ 2017
Tegoroczna edycja „ŁOSIA” została objęta 
patronatem przez Marszałka  
woj. opolskiego

SPDX CONTEST, 55-LECIE
W 1962 r. władze wydały zgodę 
na zorganizowanie „Milenium SP Contest”

JEZIORA KASZUBSKIE
Minęło 10 lat od pierwszej wyprawy nad 
jezioro Karlikowskie w ramach programu 
dyplomowego

100 LAT HRW
Z okazji 100-lecia HRW radioklub 
Krobia będzie pracował 1.04–30.07 
pod znakiem HF100HRW
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OBÓZ SZKOLENIOWY
Szkolenie z telegrafii z titawa.pl

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC
Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum

SQ2SM Z GRAWERTONEM
Sebastian SQ2SM odznaczony grawertonem

ŚWIAT RADIO
Zaproszenie do lektury miesięcznika ŚR

AKTUALNE INFORMACJE ARISS
Planowana łączność z KG5FYG

RATUJMY RADIOSTACJĘ BABICE
Wirtualne zwiedzanie zabytkowej Radiostacji
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POLAK W CQDL
O polskim krótkofalowcu 
w niemieckim CQDL

D4C Z SAÕ VICENTE
Piotr SQ9D oraz Massimo IZ4DPV 
ze stacji D4C

SP DX CONTEST 2017
SP DX Contest to jedne z najstarszych 
zawodów w krótkofalarskim kalendarzu

655 LAT MIASTA KOŁA
Kolski Klub SP3PGZ wydaje  
dyplom z okazji 655 lat miasta Koła

ŁOWY NA LISA
kolejne spotkanie w ramach 
Akademii OT-27

30 LAT SP8ZIV
Podsumowanie akcji dyplomowej 
„30 lat SP8ZIV”
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AKADEMIA OT 27 
ZAWODY JAROSŁAWSKIE
ARISS
NAJNOWSZE AKTYWNOŚCI
ZAKOŃCZENIE AKCJI 
1050 LAT CHRZTU POLSKI

60 LAT OZ7IGY

PRZEMIENNIK SR9E
EKSPEDYCJA NA H5 Z SP5XMI

MIMO
NIEPOŻĄDANA TECHNOLOGIA

Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień   14/2017   | 01

Tygodnik
Krótkofalowca 008Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową 
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi 
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego.

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioama-
torskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.

Tydzień 14/2017

GŁOWA TOMKA SP6T
„Głowa” Tomka jest już wydrukowana,  
rozpoczęła się sprzedaż  
i kolportaż

PÓŁMARATON PABIANICKI 
Krótkofalowcy poproszeni o wsparcie  
w zabezpieczeniu łączności podczas  
półmaratonu w Pabianicach

PZK NAGRADZA
PZK odznacza kilku kolegów  
Złotą Odznaką Honorową  
i medalami

ZJAZD SPDXC 2017
Zjazd SPDXC odbędzie się  
w Janowie Podlaskim  
15 – 17.09.2017 
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