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Tygodnik
Krótkofalowca 015Polski 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 21/2017
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NIE TYLKO WSPOMNIENIA
Wywiad z Ryszardem SP4BBU

RESKO W ETERZE
Wyprawa zamkowa Bałtyckiego  
Stowarzyszenia Krótkofalowców

TROJAK
Nowa synteza do transceiverów

W POGONI ZA LISEM
Międzynarodowe Mistrzostwa  
Polski oraz I Puchar Bolka i Lolka  
w Radioorientacji Sportowej
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TYGODNIK, TECHNIKA I TY

Dzieci mają to do siebie, że ro-

sną. A jak rosną to się zmie-

niają. Nasze dziecko – Tygodnik 

Krótkofalowca wszedł właśnie 

w swój piętnasty tydzień i mo-

żecie zauważyć kolejną poważną 

zmianę. Dzisiaj po raz pierwszy 

pojawia się w Tygodniku artykuł 

techniczny. I to artykuł niebanal-

ny – jest to bowiem opis ciekawej syntezy do transceive-

rów. Syntezy o bogatych możliwościach konfiguracyjnych, 

która pozwala na łatwe dopasowanie jej do dowolnej wła-

snej konstrukcji. Sercem jest słynny już generator ze stajni 

Silicon Labs – SI5351. Konstrukcję opracował, przygoto-

wał i przetestował duet Piotr SP2DMB i Witek SP3JDZ. 

Wierzymy, że artykuł się Wam spodoba i że stanie się in-

spiracją do własnych projektów. Mamy nadzieję, że uka-

zanie się w Tygodniku pierwszej technicznej publikacji 

nieco Was ośmieli i będziecie nam regularnie nadsyłać 

materiały do Działu Technicznego. Liczymy na zróżnico-

wanie Waszych pomysłów – od prostych konstrukcji dla 

początkujących, po skompli-

kowane, nowatorskie może 

nawet rewolucyjne idee dla 

zaawansowanych konstruk-

torów. Chcielibyśmy, by nie 

tylko były powielane, ale by 

stawały się inspiracją dla ko-

lejnych fascynatów Home 

Made.

Nadchodzi Łoś 2017. Oczywiście będziemy tam, będzie-

cie mieli okazję spotkać i poznać nasz redakcyjny team. 

Będziecie mieli również możliwość porozmawiać z nami 

i może uda się Was przekonać, że pisanie do gazety nie jest 

tak strasznym zajęciem jak na pierwszy rzut oka wydawać 

się może. Cały czas czekamy na nowych autorów, nowe 

zdjęcia, nowe reportaże i nowe pomysły. Przypominamy 

o naszej akcji „POKAŻ NAM TWOJĄ RADIOSTACJĘ” - 

czekamy na zdjęcia Waszych Radio Shacków. 

Do spotkania na Łosiowej Górce.

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

WERYFIKACJA LOTW I DXCC NA ŁOSIU
Ta informacja już była, ale powtarzamy ją, ponieważ Le-

szek SPCIK będzie weryfikował LOTW i DXCC na najbliż-

szym Łosiu. Pamiętajcie – do weryfikacji LOTW konieczne 

jest posiadanie przy sobie dokumentu ze zdjęciem (nieko-

niecznie dowodu) i Pozwolenia Radiowego.

DXCC zdecydowało się powierzyć DXCC Card Checkerom 

weryfikację pozwoleń radiowych osób ubiegających się 

o pierwszy certyfikat LoTW. Dotychczas amatorzy spoza 

USA musieli wysłać kopię pozwolenia i dowodu tożsamo-

ści do DXCC. Oczywiście wiązało się to, z pewnymi nie-

bezpieczeństwami związanym z otwarciem listu. Od roku, 

taką weryfikację może przeprowadzić DXCC Card Checker 

z danego kraju. Procedura jest jednak trochę odmienna. 

Weryfikacja musi nastąpić podczas spotkania np. zjazdu 

i powinna być zrealizowana – jak to ładnie określono „face 

to face”. DXCC Card Checker sprawdza pozwolenie ra-

diowe i porównuje dane z dowodem tożsamości. Nie robi 

jednak żadnej kopii tych dokumentów, jedynie zapisuje na 

listę znak wnioskującego i jego adres e-mail. Tę listę wysy-

ła do wyznaczonej osoby w DXCC. 

W chwili, gdy do DXCC dotrze wniosek o certyfikat np. 

SP0XXX.tq5, zostanie on niezwłocznie wydany. Wniosek 

musi zostać przygotowany w programie TQSL wyłącznie 

przez osobę ubiegającą się o certyfikat LoTW.

Chętnym mogę umożliwić weryfikację dokumentów pod-

czas najbliższego spotkania Krótkofalowców ŁOŚ 2017.

Leszek SP6CIK – DXCC Card Checker 
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PIERWSI GOŚCIE NA ŁOSIU

Chociaż do Łosia jeszcze parę dni, to na Łosiowej Górce 

pojawili się pierwsi uczestnicy naszej imprezy. Właśnie 

przed momentem (wtorek, 17.30) otrzymaliśmy od Stasia 

SQ7JHW pierwsze zdjęcia z tegorocznej imprezy.

Dwie pierwsze zalogowane na łące ekipy to Stanisław 

SQ7JHW i Łukasz SQ7KHX oraz silna grupa z SP5, która 

szykowała się do wyjazdu już od grudnia: Piotrek SP5MG, 

Jacek SQ5AAG i Łukasz SQ5RWU. W ostatniej chwili do 

grupy pierwszych gości dołączył Adrian SQ5AM, Tomek 

SP5XMU i Czesio SP7JSG. Dotarły do nas również infor-

macje o sporej liczbie krótkofalowców wpadających prze-

jazdem sprawdzić czy ci radioaktywni pasjonaci naprawdę 

tam już mieszkają. 

Nie dość, że mamy świadków, to również mamy tam swo-

ich ludzi, którzy przesłali nam niepodważalne dowody, 

którymi się z wami dzielimy.

Pogoda jest piękna, lato w pełni – a dla was mamy optymi-

styczną prognozę na nadchodzący weekend.

Zdjęcia SQ5AM i SQ7JHW
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TAMA 2017
Przypominamy o zbliżającym się terminie spotkania 

TAMA 2017 r. Miejsce jak zawsze: u Zbyszka SP3BTT 

w okolicach Bornego Sulinowa. Termin 17 czerwca 2017 r.

Tegoroczne spotkanie będzie zebraniem sprawozdawczo-

-wyborczym naszego klubu. Oprócz podsumowania dzia-

łalności klubu w latach ubiegłych, próbie odpowiedzi na 

odwieczne pytanie „dokąd zmierzamy?”, odbędą się także 

wybory do Zarządu klubu PG APRS. Proszę członków klubu 

o rozważne przemyślenia i propozycje kandydatur. Zgłasza-

ne osoby muszą być aktualnymi członkami Polskiego Związ-

ku Krótkofalowców, zdeklarowanymi członkami PG APRS 

oraz muszą potwierdzić chęć kandydowania. Propozycje, 

najlepiej przedstawić za pomocą formularza „Wiadomości 

do Zarządu” na stronie klubowej www.pgaprs.pl.

Dzień rozpoczniemy oficjalnym przywitaniem o godzinie 

10.00. Następnie przewidywana jest dyskusja o sprawach 

EXPLO

Wysiłkiem członków Bydgoskiego Oddziału PZK na 

terenie DAG Fabrik Bromberg odbędzie się promo-

cja krótkofalarstwa dla mieszkańców miasta oraz regionu. 

Podczas wydarzenia pracować będzie okolicznościowa 

stacja HF0DAG, która promuje Exploseum w Bydgoszczy 

i przeprowadzane przez nie Explo Niedziele. Pod nazwą 

Explo Niedziela kryje się cykl spotkań popularno-nauko-

wych organizowanych na terenie powojennej fabryki dy-

namitu DAG Fabrik Bromberg. Najbliższe spotkanie tj. 

28 maja 2017 r. organizowane jest przy współpracy z krót-

kofalowcami z Bydgoszczy i dotyczy wszystkich dziedzin 

krótkofalarstwa. Prezentowany będzie sprzęt krótkofalar-

ski, łączności SSB, CW, DIGI, FM. Każdy uczestnik będzie 

miał szansę dowiedzieć się wszystkiego o naszym hobby. 

 Jako, że chcemy zaprezentować nasze hobby jak najlepiej 

i najefektywniej, prosimy o czynny udział poprzez nawią-

zywanie łączności z naszą stacją w dniu 28 maja 2017r.

Krzysiek SQ2JK

klubowych, później odbędą się prelekcje na tematy 

techniczne:

• Arduino TNC – Ryszard SQ9MDD przedstawi nową 

wersję TNC do APRS;

• Na „legalu” – Krzysztof SQ5NWI opowie o amator-

skich balonach w ramach przygotowań do startu i uzy-

skania niezbędnych pozwoleń;

• dsTNC ver 2. – Tomasz SP9UOB zaprezentuje coś wię-

cej niż tylko TNC do APRS;

• Per Aspera ad Astra – czyli jak załatwić rozmowę 

z gwiazdami w programie ARISS opowie Włodek 

SQ6NLN.

Na koniec prezentacji przewidujemy podsumowujący eg-

zamin/quiz internetowy z nagrodami w oraz ogłoszenie 

wyniku wyborów. Serdecznie zapraszamy do położonego 

w sercu lasu, malowniczego zakątka naszego kraju. Orga-

nizatorzy zachęcają do zarejestrowania się na stronie klu-

bowej http://pgaprs.pl/?event=tama-2017 

Informacja SP6VWX
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XII PIKNIK SP-OK-OM

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy, użytkownicy  

CB-radia, a także sympatycy naszego wspaniałego 

hobby. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą spędzić 

mile czas w gronie pasjonatów radia i fal eteru serdecz-

nie zapraszamy do Koniakowa na dwunaste już spotkanie 

krótkofalarskie. Spotykamy się od ponad 10 lat w Domu 

Wypoczynkowym „Koronka” w Koniakowie w otoczeniu 

uroczego beskidzkiego krajobrazu. Piknik Eterowy jest im-

prezą towarzyszącą kolejnym Dniom Gminy Istebna.

Udział w imprezie jest bezpłatny, zarówno dla wystawców 

jak i odwiedzających. Istnieje możliwość zorganizowania wła-

snego stoiska dającego możliwość zaprezentowania swojego 

klubu, firmy handlującej sprzętem radiowo-krótkofalarskim,  

zarówno nowym jak i używanym. Oczekujemy również na 

dalsze ciekawe propozycje wykładów oraz prezentacji inte-

resujących brać krótkofalarską.

Rejestracja i przywitanie pierwszych gości: sobota od godz. 

9-tej. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy identyfikator, 

będący niejako potwierdzeniem udziału w Pikniku. Startujemy 

o godz. 10-tej, pewnie jak zwykle hucznie.

W sąsiedztwie parkingu udostępnione będą bezpłatne miej-

sca na przyczepy kempingowe oraz namioty. Bliższe informa-

cje dotyczące szczegółowego programu dostępne będą na 

stronie www.sp9psb.prv.pl oraz www.pzk.katowice.pl oraz 

na FB. Impreza odbywa się prawie w całości „pod dachem”, 

więc nie jesteśmy zależni od aktualnej pogody.

Serdecznie zapraszamy w dniach 15 i 16 lipca 2017 (sobo-

ta, niedziela) na: XII Piknik Eterowy SP, OK i OM – Konia-

ków 2017. 

Miejsce: Gospoda i Pensjonat „Koronka” w Koniakowie, obok 

wzniesienia Koczy Zamek (wysokość 846 m n.p.m.) oraz punk-

tu widokowego. Ze względów organizacyjnych zachęcamy do 

rejestrowania się poprzez wysłanie maila potwierdzającego 

swoje uczestnictwo na adres organizatora: sp9fhz@gmail.com

Do kolejnego zobaczenia w Koniakowie, gdzie zaprasza w imie-

niu współorganizatorów: Śląskiego Oddziału Terenowego PZK 

oraz Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB,

Henryk SP9FHZ
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RESKO W ETERZE
Nie wiem czy znasz smak tego miasta…

Resko, niewielkie miasteczko w Zachodniopomorskiem. 

Na pozór nic ważnego. Jednak okazało się, że znalazło 

się na naszej mapie miejsc pozytywnie zakręconych i oczy-

wiście radioaktywnych.

Niby cztery i pół tysiąca ludzi, niewielka rzeka, cisza i spo-

kój. Jeżeli jednak popatrzymy na kalendarz kulturalny – to 

„dzieje się”.

W te działania włączyli się nasi Koledzy z Bałtyckiego Sto-

warzyszenia Krótkofalowców i biorąc za pretekst Zawody 

Zamkowe (a trzeba wiedzieć, że w mieście był zamek) wy-

brali się w ostatni weekend do Reska na przeszpiegi. Pro-

wodyrami i pomysłodawcami całej eskapady byli Wojtek 

SP1WW, Rafał SQ1JGV i Sylwek SQ1TAT. Po przyjeździe 

na miejsce okazało się, że grupa radiowców liczy 12 nadaw-

ców nie licząc osób towarzyszących. Niezła wycieczka. Dla 

zachowania historycznej prawdy wymienię resztę załogi: 

Marek SP1TJ, Waldkowie SP1RED i SP1NZ, Irek SQ6PLE, 

Zbyszek SP1F, Andrzej SQ1GU, Arek SQ1MNE, Krzysiek 

SQ1MWE i last, but not least Witek SP1TMD.

Efekty były niezwykle pozytywne. Radiowe aktywowanie 

Zamkowej Górki dało w efekcie około 300 QSO. SQ1GU 

i SP1MWK wystartowali w Zawodach Zamkowych, Stacja 

Kołobrzeskiej Sieci Ratunkowej wzięła udział w Polsko-

-Niemieckich ćwiczeniach „Błyskawica” a nad wszystkim 

czuwała dzielna załoga klubu SP1PAN.

Wzgórze Borków stało się areną radiowych zmagań po raz 

pierwszy – ale z pewnością nie ostatni.

Naszym Kolegom udało się nawiązać przyjacielskie sto-

sunki z Władzami Miasta – w szczególności z Panem Bur-

mistrzem Arkadiuszem Czerwińskim i Panią Dyrektor Cen-

trum Kultury Jolantą Furman.

Z tego powodu już dzisiaj możemy Was z radością poinfor-

mować, że Resko ponownie pojawi się w eterze 24 czerwca 

w czasie Dni Reska i Nocy Świętojańskiej. Jesteśmy prze-

konani, że Resko będzie stałym celem wypadów członków 

Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.

A Wy? Jak będziecie przejeżdżać przez Resko – nawet bez 

radia, to warto się tam na moment zatrzymać. A może na-

wet warto specjalnie tam wpaść na moment. 

Powód? Na pozór banalny – odpocząć, pozwiedzać. Ale 

przede wszystkim dlatego, że to miłe miejsce i fajni ludzie. 

A przecież właśnie to jest najważniejsze.

Maciek SP9MRN



Tygodnik Krótkofalowca   Tydzień 21/2017   | 07

BOLEK I LOLEK W POGONI ZA LISEM

W dniach, 24-25 czerwca br. w Bielsku-Białej odbędą 

się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz I Pu-

char Bolka i Lolka w Radioorientacji Sportowej. W trakcie 

imprezy przewidziano wiele atrakcji dla rodzin m.in.: 

• Koncert laureata programu „Must Be the Music”.

• Aktywność pokazową radiostacji HF90TM.

Radiostacja będzie aktywna na pasmach 80-2 m, z okazji 

upamiętnienie 90-tej rocznicy pierwszej łączności krótkofa-

larskiej przeprowadzonej w województwie śląskim przez Ta-

deusza Matusiaka. Łączność została nawiązana 16 listopada 

1927 r. na tx i rx własnej konstrukcji kol. Tadeusza z krótko-

falowcem ze Szwecji. Fakt ten został potwierdzony kartami 

QSL. Radiostacja pod znakiem HF90TM będzie obsługiwana 

przez operatorów Beskidzkiego Radio Klubu SP9KAT.

Inne atrakcje to:

• Konkursy dla dzieci i młodzieży z udziałem żywego 

pierwowzoru postaci Bolka z bajki o Bolku i Lolku.

• Będzie można posłuchać o historii powstania bajki 

w Bielsku-Białej,

Relację z imprezy będzie można oglądać i słuchać na żywo 

w Internecie za pośrednictwem telewizji Sfera TV oraz Ra-

dia Bielsko. Relacjonowany będzie również konkurs poszu-

kiwania wartościowych nagród przy użyciu odbiorników 

z antenami kierunkowymi na 144 MHz. 

UWAGA – krótkofalowcy spoza Bielska-Białej!

Jeśli przyjedziecie 24 czerwca na TR „Błonia” okazując 

własną kartę QSL w biurze zawodów zapewnicie w ten 

sposób wstęp swoim „harmonicznym”, czytaj dzieciom...:) 

na wiele dodatkowych atrakcji za darmo !!!.

Zapraszamy do Bielska-Białej wszystkich pasjonatów fal 

radiowych oraz radioorientacji sportowej wraz z rodzinami.

Jak do nas trafić:

24 czerwca godz. 11.00-13.00. Tereny Rekreacyjne „Bło-

nia” ul. Pocztowa 43, Bielsko-Biała, przy torze pump track 

(lokalizacja mety, miasteczka zawodów oraz wszelkich 

atrakcji dla całej rodziny),

25 czerwca godz. 10.00-12.00. Przy schronisku na Górze 

Dębowiec (tam będą zlokalizowane meta, miasteczko dru-

giego dnia mistrzostw). Na miejsce można wjechać kolejką 

krzesełkową - wysokość ponad 500 m n.p.m. - piękne wi-

doki na Bielsko-Białą, Śląsk i Beskid Mały!!!. Z tego miejsca 

można wybrać się dalej na górską wędrówkę w kierunku 

Klimczoka 1117 m n.p.m.

W celu bliższego poznania dyscypliny sportowej, jaką jest 

radioorientacja sportowa zapraszamy do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=tl4HztSY8Mo

Do zobaczenia 24 i 25 czerwca w Bielsku-Białej.

Darek SP9ETE, Bielskie Stowarzyszenie  
Radioorientacji Sportowej. 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz I Puchar Bolka i Lolka w Radioorientacji Sportowej

https://www.youtube.com/watch?v=tl4HztSY8Mo
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NIE TYLKO WSPOMNIENIA – DIE NADEL NADAJE Z SP
W cyklu wywiadów z krótkofalowcami niebanalnymi dzisiaj rozmowa z Ryszardem SP4BBU  

na temat jego książek, w tym najnowszej powieści pt. „Agent nadaje”.

— Ryszard, w 2009 roku pojawił się pierwszy tom wspomnień 

krótkofalowców „Krótkofalarstwo moją pasją”. Jednak pracę 

nad książką rozpocząłeś dwa lata wcześniej. W tym roku mija 

10 rocznica, mamy zatem znakomity pretekst do dokonania 

podsumowania. Zacznę od najbardziej oczywistego pytania:-

skąd wziął się pomysł spisywania wspomnień krótkofalowców?

— Będąc w 2007 r. w Borkach na zjezdzie OTC Klubu 

Seniora PZK usłyszałem opowieści przy ognisku starych 

krótkofalowców.Postanowiłem więc następnego dnia 

(w sobotę) podczas spotkania plenarnego zaproponować 

kolegom zebranie wspomnień seniorów i opublikowa-

nie ich w postaci ksiązkowej. Pomysł przyjęto owacyjnie. 

Większość kolegow zapewniała mnie, że napisze swoje 

wspomnienia. Rzeczywistosc okazała się bardziej proza-

iczna niż zapewnienia. Z trudem zebrałem tylko 25 opo-

wieści seniorów. Tak powstała książka „Krótkofalarstwo 

moja pasją”. Opublikowałem ją w formie PDF-u na mojej 

stronie domowej. W ciągu pół roku moją stronę odwie-

dziło ponad 15 tysiecy internautów. Od kolegi z Kanady 

dowiedziałem sie, że dziesiatki krótkofalowców-Polaków 

ma na swoich stronach domowych moją publikację. Tych 

stron na całym globie było blisko 150. Przy okazji dodam, 

że moja książka ukazała się też w formie drukowanej w 

skromnym nakładzie. Ten sukces mnie oszołomił.

— Ktoś, kto nie zna Ryśka SP4BBU mógłby pomyśleć, że to ci 

wystarczy. Zrobiłeś swoje, wypełnileś podjęte wobec Kolegów 

i siebie zobowiązania. Można wrócić do robienia Dx-ów. Oka-

zało się jednak, że potrzeba spokoju przegrała z kronikarską 

pasją. Ile wytrzymałes czasu zanim zacząles zbierać wspo-

mnienia do kolejnej książki?

— Niespodziewany sukces oraz presja kolegów abym 

kontynuował wydanie ksiazki wspomnieniowej sprawiły, 

że niemal natychmiast zaczałem zbierać opowieści kole-

gów nie tylko z Polski, ale także USA, Kanady, Ameryki 

Południowej i Europy. Trwało to ponad dwa lata. Musia-

łem prosić kolegów, niektorych błagać lub wręcz zakli-

nać, aby mi coś napisali. Wreszcie w 2011 r. ukazało sie 

„Wywołanie ogólne” w parotysięcznym nakładzie. I znowu 

kolejny sukces. Moja książka, w której jest 65 wspomnień 

powędrowała do kilkudziesieciu krajów świata, tam wszę-

dzie gdzie sa Polacy – krótkofalowcy. Jak się dowiadywa-

łem od kolegów w różnych krajach podobnych książek 

o tematyce wspomnieniowej nie ma na świecie. Zupełnie 

więc przypadkowo wpadłem w niszę wydawniczą w litera-

turze krotkofalarskiej.

— Niszę, która cały czas pozostawała niewypełniona – co 

oznaczało, że upragniony spokój nie nadejdzie... Koniec okazał 

się nowym początkiem.

— Zarzekałem się że juz nic wiecej nie napiszę. Pod pre-

sją kolegów, ktorzy zasypywali mnie mailami z pytaniem 

kiedy ukaże sie II tom „Wywołania”, podjałem decyzje o 

napisaniu skróconej historii krotkofalarstwa światowego, 

europejskiego i oczywiście polskiego. Dodałem w tej pu-

blikacji kolejne wspomnienia kolegów. Książka pt. „Z kart 

historii krótkofalarstwa” ukazała sie w 2014 r. Ostatnia 

skrócona historia krótkofalarstwa ukazała sie pół wieku 

temu i młodsze pokolenia krótkofalowców nie znały histo-

rii swojego hobby.

— Takie wspomnieniowe monografie to ogrom pracy. Najpierw 

trzeba dotrzeć do ludzi, potem namówić ich, żeby swoje wspo-

mnienia przelali na papier. Czy ktoś pomagał Ci w zdobywaniu 

materiałów do Twoich książek?

— Robiłem to głównie samodzielnie. Pomoc okazali mi też 

„starzy” krótkofalowcy, m.in. SP2IW, SP8TK, SP8BWR, 

SP3FCO i SP2DX (sk). Przysłali mi nie publikowane dotąd 

wspomnienia nieżyjących kolegów.

— Samodzielne wydanie książki to również poważne koszty. 

Krótkofalarstwo jest niszowym hobby, nie można liczyć na to, 

że tematem zainteresują się wielkie, poważne wydawnictwa. 

Jak sobie poradziłeś z tym problemem?

— Pomoc finansową okazało mi zaledwie kilku kolegów, 

mimo że w mailach prosiłem wiele osób o skromne datki. 
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Wielu kolegów nie odpowiedzialo w ogóle na mój apel. 

Znaczącą pomoc otrzymałem od Wojtka SP9PT. Koszty 

druku ponosiłem więc głównie sam, a są one ogromne jak 

na kieszeń emeryta. Nakład kilku tysiecy egzemplarzy to 

wydatek ponad 20 tysiecy zł. Gdyby nie pomoc finansowa 

rodziny, to sam nie mogłbym wydać swoich książek. Przez 

kilka kolejnych lat jeździłem na spotkania krótkofalowców 

w północnej Polsce i sprzedawałem swoje książki, aby 

zwróciły mi się koszty druku. Pozostała mi satysfakcja, że 

po wielu latach posuchy wydawniczej w literaturze krótko-

falarskiej w Polsce zaistniałem na tym rynku .

— Zawsze jak ma się do czynienia ze wspomniniami to poja-

wiają się przemycane nie do końca cenzuralne historyjki, plot-

ki, ploteczki... Czy jest coś, czego w Twoich książkach nie ma 

z jakiegoś powodu? Mówiąc wprost – wyciąłeś coś?

— Niektórzy koledzy pisali teksty pokazując w nich kole-

gów w frywolnych sytuacjach. To musiałem pominąć, aby 

nie kompromitować opisanych osób. Część tekstów była 

napisana fatalną polszczyzną. Musiałem więc napisać ich 

wspomnienia ponownie używając języka autorów tek-

stów. To żmudna robota. Dodam, że miałem przypadki, że 

autorzy przysyłali mi po tygodniu kolejną skróconą wersję 

swoich wspomnień. Okazało sie, że przysłaną mi wersję 

przeczytały po kilku dniach od wysyłki żony i córki krót-

kofalowców. Domowa cenzura stanowczo zabroniła swo-

im mężom i ojcom wspominanie o robieniu przez nich np. 

nalewek alkoholowych i przytaczania opisów biesiad kole-

żeńskich. Nie miałem wyjścia - zamieszczałem w książkach 

skrócone wersje.

Z kilku opowieści zrezygnowałem, bo ich autorzy forsowa-

li w nich swoje idee polityczne i nadmiernie eksponowali 

swoje osiągnięcia i dokonania społeczne. Dosyć radykalnie 

przestrzegam zasady apolityczności krótkofalarstwa, dla-

tego teksty zwrociłem autorom. 

— Zapytam teraz o kolejną, ostatnią Twoja książkę, Na-

gle z książek wspomnieniowych, dokumentalnych wszedłeś 

w świat literatury sensacyjnej. „Agent nadaje” to klasyczny 

Ryszard SP4BBU ogląda w internecie na You Tube swoją prelekcję w Inowrocławiu wygłoszoną w maju br.  

na temat krótkofalarstwa oraz książki „Agent nadaje”. 

https://youtu.be/B_3V-oXAq5Y
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kryminał osadzony w krótkofalarskich realiach. Od czasu 

„Pożegnania ze szpiegiem” minęło ponad 50 lat, więc można 

z czystym sumieniem powiedziać, że krótkofalarstwo po pó-

wieczu wraca do literatury

— Moje dotychczasowe książki, były z założenia skierowane 

do krótkofalowców. Okazało się jednak że czytelnikami mo-

ich książek byli nie tylko radioamatorzy, ale także ich rodzi-

ny i grono znajomych.  Wszyscy oni narzekali na hermetycz-

ność krótkofalarskiego języka, na „rafy” w postaci skrótów 

takich jak VFO, PA, Long Wire, G5RV, czy RBM1. Te nazwy 

im nic nie mówiły i rozpraszały uwagę przy czytaniu. Wła-

ściwie potrzebowali do czytania słownika lub tłumacza.

Wtedy właśnie wpadł mi do głowy szatański plan napi-

sania powieści osadzonej w krótkofalarskich realiach, ale 

posługującej się językiem potocznym, zrozumiałym dla 

każdego odbiorcy – nawet takiego, który nie ma pojęcia o 

radiotechnice. Ckliwa opowieść o urokach krótkofalarstwa 

zaintersowałaby jednak niewielu. Ponieważ zgadzam się 

z twierdzeniem, że nic tak nie ożywia fabuły jak niebosz-

czyk, dołożyłem do książki zdrady, pościgi i morderstwa. 

W ten sposób powstała powieść pokazująca środowisko 

radioamatorów w którym grasuje szpieg obcego wywiadu.

Z jednej strony otrzymaliśmy książkę w której pokazano 

piękno naszego hobby, opisy wypraw Dx-owych, wypraw 

latarniowych w Polsce czy przykłady przyjaźni krótko-

falowców. Sa także elementy Radioreaktywacji wśród 

mlodzieży, nie zapomniałem o tym. Po prostu udało się 

przemycić treści mówiące o tym, na czym polega krótko-

falarstwo.  Z drugiej zaś strony mamy dynamiczną akcję, 

wciągający solidny kryminał, który potrafi pochłonąć każ-

dego czytelnika i nienachalnie pokazać mu nasze hobby 

będące tłem dla sensacyjnych wydarzeń.

— Już za parę dni spotkamy się na Łosiu, gdzie będziesz pro-

mował i przede wszystkim podpisywał swoją książkę. 

Mam już sporo maili kolegów, ktorzy proszą o „Agenta” 

dla siebie i znajomego, który lubi powieści sensacyjne 

i jest sympatykiem krótkofalarstwa. To dobra propagan-

da naszej pasji wsród społeczeństwa. To jest podstawowa 

zaleta książki – oprócz oczywiście pościgu za szpiegiem. 

Ma ona jednak i sporą wadę. Jest nią nikły, śladowy wręcz 

nakład książki. To tylko 300 egzemplarzy. Problem w tym, 

że mnie emeryta nie stać na kolejny wydatek na druk paru 

tysiecy książek, ktore na pewno by się rozeszły szybko 

wśród nadawców i sympatyków naszego hobby.  

Bardzo proszę zainteresowanych aby deklarację zakupu 

nadsyłali mi mailem na adres: sp4bbu@wp.pl. W dniach 

od 1 do 10 czerwca br. będę za granicą, a więc w tym cza-

sie nie będę czytał maili i wysyłał książek.

— Dziękuję za rozmowę i w imieniu kolegów proszę o kolejne 

książki Twojego pióra. 

Maciek SP9MRN 

Rosyjski kosmonauta Fiodor Jurczichin, posługując się 

znakiem RSØISS, w sobotę 27 maja o godz. 18:35 

UTC ma przeprowadzić łączność ARISS. Sądząc po pla-

nowanej godzinie rozpoczęcia połączenia, głos kosmo-

nauty nie będzie słyszalny w Polsce, ponieważ stacja 

kosmiczna będzie już poza naszym zasięgiem radiowym. 

Na czas łączności wyłączony będzie APRS z modułu 

rosyjskiego.

Osoby pasjonujące się satelitami i ich nasłuchem infor-

muję, że w zeszłym tygodniu w dniach 16, 17 i 18 maja, 

z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostały 

wypuszczone satelity typu cubesat. Jest to część pro-

jektu międzynarodowej sieci satelitów 2U i 3U o nazwie 

QB50. Więcej informacji można uzyskać na stronie:  

https://www.qb50.eu. Następne satelity mają opuścić 

pokładISS w dniach 25 i 26 maja 2017 roku.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

ARISS – INFO Z ORBITY

mailto:sp4bbu%40wp.pl?subject=
https://www.qb50.eu
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WYPRAWY Z RADIEM 009 – PORÓWNANIE PA
Mek SP7VC

Poradnik

Osobiście polecam na wyprawy wzmacniacze lampowe 

z zasilaniem bezpośrednio z sieci, w których stosuje się 

układy podwajaczy i potrajaczy napięcia z sieci, w celu 

uzyskania napięcia anodowego rzędu 1200-1800 Voltów. 

Do ich zalet należą:

• niska waga od 5,2 do-6,5kg,

• odporność na silne sygnały z anten umieszczonych 

w bliskiej odległości, które promieniują sygnał na in-

nym paśmie(równoległa praca na kilku pasmach przez 

kilku operatorów),

• w przeciwieństwie do PA tranzystorowych PA lam-

powe zachowują czysty sygnał przy pełnej mocy. Ki-

lowatowe PA tranzystorowe „śmieci” już przy mocy 

600W zatem i tak nie wykorzystamy tego deklarowa-

nego kilowata, bo nasz kolega w tym czasie na innym 

paśmie nie popracuje.

• odporność na spadki napięcia z sieci PA, które posia-

dam na 4XGU50przy spadku napięcia sieci do 160 

Voltów oddaje jeszcze 300W mocy,

• w przypadku wyjazdu do kraju z napięciem 100-120V 

zabieram ze sobą 800-watowy autotransformator 

110/220 V o wadze 4kg,

• niska cena lamp GU50 - 12pln/szt., czyli komplet lamp 

kosztuje 50pln.Dla porównania komplet 3 lamp (8874) 

do Alpha 76A to koszt 1200USD, lampa 8875 do 

Dentrona to koszt 700USD. Koszt tranzystora mocy 

w PA tranzystorowym to 1000pln,

• uzyskanie mocy wyjściowej 500-600W przy mocy 

sterującej 65-90W (Lampy rosyjskie są lepsze od 

polskich),

• sterowanie w katodzie, wzmacniacz zachowuje się 

stabilnie, nie ma możliwości jego przesterowania,

• odporność przy nadawaniu bez anteny, czy nadawaniu 

na antenie z innego pasma. We wzmacniaczu tranzy-

storowym to nam się może nie udać,

• odizolowanie napięcia sieciowego od obudowy (nie 

ważne jak włożymy wtyczkę do sieci).

• różne zachowania zasilaczy sieciowych do PA tranzy-

storowego na ekspedycji gdzie korzystamy z agregatu 

prądotwórczego z inverterem a nie z sieci.

Projekt i wykonanie wzmacniacza 4x GU50 na pasma  

1,8-28MHz oraz 3x GI7B na pasmo 50MHz należy do An-

drzeja SP8BRQ który uzyskał mały gabaryt PA i jego wagę. 

Dziękuję.

PA tranzystorowe PA lampowe
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Regulamin Dyplomu Jubileuszowego

1.  Organizatorem jubileuszowych obchodów jest Komitet 

Organizacyjny, składający się z przedstawicieli Oddzia-

łów Terenowych PZK: OT-06, OT-29, OT-31 i OT-50.

2.  Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii 

krótkofalarstwa na Śląsku.

3.  Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności 

(nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu wojewódz-

twa śląskiego (G).

4.  Do Dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przepro-

wadzone od 1.06 do 30.06.2017 na dowolnym paśmie i 

dowolną emisją. Do Dyplomu liczy się tylko jedną łącz-

ność z daną stacją (nasłuch stacji), bez względu na pa-

smo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łącz-

ność z, co najmniej, jedną stacją okolicznościową. Nie 

są zaliczane łączności przez przemienniki i Echolink oraz 

cross-band i modulacją mieszaną.

5.  Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator 

ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pu-

charów i Dyplomów:

• nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla uczestnika 

spoza Górnego Śląska, za zdobycie największej liczby 

punktów; 

• nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla stacji indywi-

dualnej, pracującej z województwa śląskiego (G), za 

przeprowadzenie największej liczby QSO;

• nagroda rzeczowa, Dyplom i puchar dla nasłuchowca, 

bez względu na miejsce zamieszkania, który zaloguje 

największą liczbę stacji śląskich;

• Dyplomy dla wszystkich uczestników, za zdobycie 

określonej liczby punktów;

• w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zosta-

je stacja, która najszybciej przeprowadzi łączności ze 

stacjami okolicznościowymi organizatora.

6.  Punktacja dyplomowa

Za łączność ze stacją okolicznościową organizatorów (HF90GLI, 

HF90GOT, HF90ROP, HF90SOT, HF90TM): 20 pkt. 

Za łączność ze stacją pracującą z województwa śląskiego: 5 pkt.

Aby zdobyć Dyplom, należy uzyskać następującą liczbę 

punktów:

Stacje SP – 90 pkt.; EU – 60 pkt.; DX – 40 pkt. 

8.  Dyplom jest wydawany bezpłatnie w wersji elektronicznej. 

9.  Zgłoszenia do Dyplomu prosimy przesyłać drogą elek-

troniczną do końca lipca na adres: SQ9V@wp.pl. Zgło-

szenie powinno zawierać następujące dane: znak ko-

respondenta, data i czas QSO; znak, imię i adres e-mail 

wnioskodawcy. 

90 LAT KRÓTKOFALARSTWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU
Prekursorem rozwijającej się dynamicznie na Śląsku radioko-

munikacji amatorskiej był Tadeusz Matusiak TPTM (później-

szy TPXA, SP6XA). Tadeusz w 1926 r., jako 14-letni uczeń, 

zbudował nadajnik, na którym 16 listopada 1927 r. nawiązał 

pierwszą na Śląsku, potwierdzoną kartą QSL, dwustronną 

łączność z krótkofalowcem szwedzkim SMUA z Goeteborga. 

W związku z tym, górnośląskie Oddziały Terenowe (OT-06, 

OT-29, OT-31, OT-50) postanowiły uświetnić ten wyczyn: 

aktywną pracą w eterze, w czerwcu br. oraz wydaniem ju-

bileuszowego dyplomu. Regulamin dyplomu zamieszczamy 

poniżej. Koledzy z Górnego Śląska zapraszają do łączności 

i współzawodnictwa w uzyskaniu ww. dyplomu. 

mailto:SQ9V%40wp.pl?subject=
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10.  Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania 

Dyplomów nastąpi 1.09.2017.

11.  W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regu-

laminu należy do Kol. Marka SP9HTY, który jest Koor-

dynatorem Komitetu Organizacyjnego, a jego decyzje 

będą ostateczne.

Gienek SQ9HZM

Z ostatniej chwili…

Wojewoda Śląski objął honorowym patronatem jubileusz 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku. 
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Ciąg dalszy…

Szybko zbliża się zima. Do kompletu wyposażenia masztu 

brakuje jednego odciągu więc jeszcze jeden wyjazd, tym 

razem we dwójkę. W drodze na szczyt spotykamy jednak 

Marka OK2VVD i wszystko jest zrobione w ekspresowym 

tempie, zostaje trochę czasu na utrwalanie czesko-pol-

skiej przyjaźni! Jak zwykle nie może obyć się bez przygód, 

rano nieco zgłodniały sięgam do plecaka po przywiezioną 

z domu kiełbasę. Szukanie nie przynosi żadnych efektów 

i muszę obudzić Tadka… Nie wiesz gdzie jest nasza kiełba-

sa… nie wiem, ale w mojej torbie jest chleb. Kolejna zagad-

ka chleba też nie ma… za to obudzony już nieco bardziej  

SP6MRC przypomina sobie, że chyba w nocy był tu lis, 

tak widzieliśmy go siedząc przy ognisku. Wygląda na to, 

że mimo niedzieli będziemy pościć. Tego jeszcze na Kopie 

nie było! Znowu śmiechu co niemiara. Wszyscy zgodnie 

stwierdzają, że jak Tadek trochę schudnie to nic się nie sta-

nie, gorzej ze mną… Tak, tak, na Kopie zawsze było wesoło! 

Mirek solidarnie dzieli się z nami swoim śniadaniem a po 

godzinie jego żona Daniela powiadomiona o przygodzie 

z lisem przez CB radio, przywozi znakomitej jakości czeski 

gulasz. Śmierć głodowa na pewno nam nie grozi a przy-

jaźń zyskuje całkiem nowy wymiar. Wszyscy razem docho-

dzimy też do wniosku, że teraz do prac na wysokości jest 

potrzebny człowiek nazywany w języku naszych sąsiadów 

horolezec, my takiego mamy w osobie Tomka SQ6ACM. 

Tomek wchodzi tam, gdzie diabeł nie może i żadna wyso-

kość nie jest mu straszna. Zostawił nawet na szczycie swo-

ją wspinaczkową uprząż, ale jak na razie nie było odważne-

go żeby ją założyć, o wchodzeniu nawet nie wspominam. 

W samo południe dociera na szczyt Szymon SQ6LZM wraz 

ze swoją świeżo poślubioną małżonką, śliczną Eweliną 

SQ6IUW. Zajęty inną robotą z daleka obserwuję jak wraz 

Tadkiem przez dłuższą chwilę chodzą i coś mierzą, dyskutu-

jąc przy tym zawzięcie. Dopiero później dociera do mnie, że 

Szymon buduje u siebie konstrukcje naszego nowego dom-

ku radiowego, który ma tu stanąć w przyszłym roku a teraz 

właśnie ustalane są szczegóły tej budowli. Jak widać prace 

mamy zapewnioną i to na cały rok, ciekawe co na to nasze 

rodziny, ale może lepiej na razie nic nie mówić?! Na koniec 

zostałem zobowiązany do zamieszczenia informacji, że 

wszystko co powstaje na szczycie Biskupiej Kopy jest prze-

znaczone dla szerokiego ogółu naszej krótkofalarskiej braci, 

każdy kto tylko zechce będzie tu mógł przyjechać nadawać, 

odpoczywać i bawić się na całego. Przecież nie samą pracą 

człowiek żyje. Pozdrawiamy zatem z samego szczytu Bisku-

piej Kopy: Do usłyszenia i Do zobaczenia!

BISKUPIA KOPA I INNE GÓRKI 2014

Tamtego lata przygoda z Kopą zaczęła się dla mnie nieco 

później niż zwykle. W pierwszy weekend maja przebywa-

łem wraz z rodziną na greckiej wyspie Korfu. Leżąc na plaży, 

oglądając wspaniałe widoki na wynurzające się z morza skały 

usłyszałem dzwonek telefonu. Dostałem mms-a, i… znajomy 

widok… Na namiotach rozstawionych przez klubowiczów 

SP9KDA na szczycie Biskupiej Kopy zalega gruba warstwa 

śniegu, śmiać się czy płakać? Tu gorący piasek, morze i słońce 

a tam… Zrobiło mi się zimno, brrrr. To przecież moi koledzy, 

ale im się dostało. W zawodach jednak wystartowali. 

Zaraz po moim powrocie zorganizowaliśmy kolejny wyjazd 

na Kopę. Nasz czeski przyjaciel Mirek kontynuuje budowę 

schroniska na szczycie góry i trzeba mu pomóc przy zalewa-

niu kolejnego stropu. Który to już raz jedziemy tam poma-

gać - nie wiadomo, nikt liczy, ale to nasze podziękowanie za 

pomoc przy budowie masztu i domku dla krótkofalowców. 

O godzinie 14.00 jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi – koniec 

pracy i można skosztować czeskiego piwa. Dzięki Mirkowi 

WSPOMNIENIA SP9KDA – BISKUPIA KOPA 2010 CZ 2.

Historię najnowszą SP9KDA można by podzielić na kilka grup bo całości w jednym pliku chyba jednak zmieścić się 
nie da… Tym bardziej że ciągle dzieje się coś ciekawego a my choć coraz starsi i górki coraz wyższe (hi) pomysłów 

na nowe przygody mamy całkiem sporo i ciągle ich przybywa. Z okazji 50 lecia naszej działalności  
postanowiliśmy się z nimi podzielić i choć wielkim skrócie opisać. Zapraszamy do kolejnej części:

Marek SP9UO
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wjechały też na górę dwa grube, okazyjnie zakupione przez 

nas materace i teraz w naszym domku wygody jak w hotelu 

z gwiazdkami. Śpi się znakomicie, każdy może sprawdzić!

Wizytacja. Dostałem kilka dni urlopu – można odpocząć. 

W domu przepustka, więc plecak, radio i w drogę na Kopę. 

Wszedłem tam o ludzkiej porze to znaczy jak jeszcze było 

widno, miałem czas żeby się zorganizować: ułożyć spanie, 

zjeść kolację a potem już tylko do radia i rozmów z kolegami. 

Zrobiło się ciemno a ja przy radiu już ze dwie godziny… Nagle 

mówiąc do mikrofonu widzę, że w okrągłym otworze w stole 

przez, który wchodzą wszystkie kable wystaje głowa jakiegoś 

zwierzęcia. Powiedziałem o tym kolegom i zaczęły się żarty… 

A co piłeś…? Ile tego było…? Moje zwierzątko tymczasem 

weszło po kablu na stół, oparło się łapkami o radio i z zacieka-

wieniem zaczyna mi się przyglądać nie bojąc się mnie wcale. 

Trochę większe od wiewiórki ale inaczej ubarwione. Przyzna-

ję, widziałem to zwierzę po raz pierwszy. Przez dłuższą chwi-

lę przyglądamy się sobie nawzajem nie wykonując żadnych 

gwałtownych ruchów i ku mojemu najwyższemu zdziwieniu 

spostrzegam, że w otworze na kable pojawiła się druga gło-

wa takiego samego zwierzaka tyle. W eterze żartuje już ze 

mnie chyba pół Polski a jakie słychać komentarze, to chyba 

nie trzeba powtarzać. Moi goście za to czują się jak u siebie 

i rozpoczynają harce po całym domku, w pewnej chwili nali-

czyłem w sumie cztery osobniki, które nic sobie nie robiły ze 

mnie i mojego gadania. 

Efekty tej wizyty odkryłem dopiero następnego dnia. Po 

chińskiej zupce, którą miałem zjeść na obiad został tylko 

papierek z opakowania a bochenek chleba został poważ-

nie napoczęty. Od miejscowych ludzi dowiedziałem się, że 

to popielica, zwierzę które tylko trzy miesiące w roku jest 

aktywne, a pozostałe miesiące przesypia. W nocy jedna 

skakała mi po plecach a inną bardzo interesował mikrofon. 

Dopiero jak zastukałem w podłogę pozwoliły mi zasnąć. 

Ciekawe czy je jeszcze kiedyś spotkam?

Żeby nie nadwyrężać naszych domowych budżetów lip-

cowe zawody postanawiamy spędzić na łosiowej górce. 

Mamy mnóstwo anten ponieważ wyspecjalizowany w ich 

produkcji Andrzej SP9EKF ciągle przywozi coś nowego. 

Dopisuje pogoda i atmosfera jest nadzwyczajna, aż się chce 

pracować. Odwiedzają nas przyjaciele z SP7KED. Spraw-

dziliśmy nasz nowy klubowy nabytek, którym jest agregat 

firmy Honda, sprawował się znakomicie i na dodatek nie 

za wiele palił. We wrześniu też tu przyjedziemy dlatego, 

że „żelaznego” zawodnika z Włoch i nasz odx, IK5ZWU/6 

robimy bez problemu a na Kopie niestety różnie bywało.

W tym roku czas płynie wyjątkowo szybko. Kolejny wyjazd 

na Kopę – przecież to już sierpień i tradycyjne spotkanie 

krótkofalowców na szczycie góry, w którym swoją obec-

ność zapowiada Piotr SP2JMR. Zgodnie z obietnicą Piotr 

zjawia w naszych stronach w piątek rano i postanawiamy 

odpowiednio wykorzystać jego wizytę odwiedzając wójta 

gminy Rudniki. Omawiamy sprawy organizacyjne Łosia, za-

kupu nowej działki na nasze potrzeby itd. Wszystko zostało 

załatwione pozytywnie dzięki zdolnościom negocjacyjnym 

Piotra SP2JMR. Zaraz po powrocie z Rudnik pakujemy mój 

samochód i ruszamy w góry od czeskiej strony. Na miejsce 

docieramy już o zmroku. Nic to, przecież mamy latarki i mu-

simy dać radę. Po krótkim marszu, słyszymy przez radio, że 

Mirek dowiedziawszy się kto idzie, odpalił swojego tere-

nowca i już po nas jedzie. Powitanie na górze bardzo uro-

czyste a po godzinie niespodzianka i ogromne zaskoczenie, 

od polskiej strony dociera pieszo, zmęczony ale szczęśliwy 

Paweł SP7NJR. Paweł przyjechał prosto z Rzeszowa i na 

jego cześć rozlegają się brawa. Przecież wejście na szczyt 

o tej porze trwa ok. 3-4 godziny i wcale nie jest łatwe. 

Tak to już jest z naszą Kopą. Kto tu raz zawita, nie może się 

bez niej obyć i każda okazja jest dobra żeby wracać. Rano 

prosto z Łodzi, dociera też Kuba SQ7OVV, tym razem na 

motorze. Wszyscy uczestnicy zjazdu podziwiali jego hamak 

z daszkiem, który rozwiesił blisko obozowiska. Zapewne 

dzięki wspanialej pogodzie przyjechała rekordowa liczba 

uczestników, niektórzy z odległych zakątków OK i DL. Na 

pamiątkę wszyscy otrzymali okolicznościowe breloczki z logo 

PZK. W niedzielę zeszliśmy z góry dość wcześnie. Piotr JMR 

jeszcze tego dnia chciał dojechać do Bydgoszczy – to wcze-

sne zejście nas uratowało. Pozostałych uczestników w dro-

dze złapało oberwanie chmury. Nie dosyć, że zmokli to nie 

mogli wjechać na rondo w Prudniku wszystko było zalane. 

Ale przecież powszechnie wiadomo, że nas kochają przygody.

Ale o tym następnym razem
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TROJAK – NOWA SYNTEZA DO TRANSCEIVERÓW
Witek SP3JDZ – software Piotrek SP2DMB – hardware, dokumentacja

Kącik techniczny

http://witec.pl  witold.buszkiewicz@gmail.com www.sp2dmb.cba.pl  sp2dmb@gmail.com

Po kilku miesiącach prac i testów przedstawiamy wielopasmowe VFO VLF-HF-VHF – „TROJAK”.

Sercem układu jest generator Si5351. Ma wiele zalet. 

Przede wszystkim trzy niezależne generatory. Ponadto sy-

gnał jest czysty, stabilny i pracuje do 160 MHz (205 MHz). 

Elementy potrzebne do budowy są typowe, łatwo dostęp-

ne a przede wszystkim tanie.

Wraz z Witkiem SP3JDZ chcieliśmy stworzyć jak najbar-

dziej uniwersalne VFO, aby każdy mógł dostosować je 

do swoich potrzeb. Bez problemu możemy je użytkować 

w odbiornikach, transceiverach z pośrednią częstotliwo-

ścią, w homodynach oraz urządzeniach SDR. 

W wyniku prób, testów powstał nowoczesny, w pełni 

funkcjonalny generator – „TROJAK”. Układ to kompakto-

wa, zwarta konstrukcja, bez zbędnych elementów: prze-

wodów i krosów. Umieszczony jest na dwustronnej, me-

talizowanej płytce z soldermaską oraz opisem elementów, 

wejść i wyjść. Wymiary płytki 118 x 64 mm. 

Do prezentacji niezbędnych informacji służy kolorowy, gra-

ficzny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala. Wokół wy-

świetlacza rozmieszczone zostały przyciski do obsługi VFO.

Podstawowe funkcje TROJAK-a:

• pasma od 1,8 – 144 (do wyboru z MENU, pasmo 1,8 

obsługuje ponadto pasma: 9,1 kHz, 73 kHz, 137 kHz 

oraz 470 kHz, płynnie od 8 kHz)

• maksymalna ilość pasm – 16

• klucze tranzystorowe do przełączania filtrów 

pasmowych

• klucz CW manualny

• elektroniczny klucz CW z 3 pamięciami i wieloma 

opcjami

• SPLIT

• RIT

• załączanie tłumika

• krok 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz

• LSB/USB/CW

• graficzny wskaźnik S-metr

• graficzny wskaźnik mocy wyjściowej FWD

• graficzny wskaźnik mocy odbitej SWR

• tryb SDR

• tryb homodynowy

• tryb z pośrednią częstotliwością

• dwa VFO A i B

http://witec.pl
mailto:witold.buszkiewicz%40gmail.com%20?subject=
http://www.sp2dmb.cba.pl
mailto:sp2dmb%40gmail.com?subject=
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• załączanie filtra np. mcz CW

• podsłuch CW

• pomiar napięcia w układzie (do 50 V)

• ustawienie opóźnienia BK

• kalibracja Si5351

• ustawianie częstotliwości BFO – odstępu pilotów

• możliwość wyłączenia BFO

Pracą VFO steruje mikroprocesor Atmega32. Jego pamięć 

została wykorzystana prawie w 100 procentach. Wejścia 

procesora zostały zabezpieczone diodami Zenera (5,1 V) 

przed pojawieniem się za dużego napięcia. Spowodowało 

to powiększenie płytki, ale zyskaliśmy pewność, że proce-

sor w wersji SMD nie zostanie przypadkowo uszkodzony.

Do budowy użyto elementów SMD. Rezystory są wielko-

ści 1206, a kondensatory 0805. Najmniejszymi elementa-

mi są nowoczesne tranzystory DTC123JET1G – obudowa 

SC75. W swej strukturze posiadają dwa rezystory, co po-

zwoliło pominąć je na płytce !

Z uwagi na ewoluowanie programu, na płytce znajduje się 

złącze CANDA. Dzięki temu można szybko wgrać nowe 

oprogramowanie. Jest ono dostępne (hex), w dwóch wer-

sjach językowych: polskiej i angielskiej.

Układ zasilania rozdzielono na wszelki wypadek, aby po-

minąć ewentualne zakłócenia. Wykorzystano stabilizatory 

w obudowie TO220. Stabilizator 3,3 V należy dodatkowo 

chłodzić stosując pastę. Złącze CANDA jest zgodne ze 

standardami panującymi w programowaniu procesorów. 

Układ CD74HC4050, to typowy translator napięć. Dosto-

sowuje poziom TTL +5 V z procesora do wymaganego dla 

wyświetlacza LCD  +3,3 V.

Wejścia, które pełnią rolę pomiarową (np. pomiar napię-

cia), bądź wskaźnikową (SWR, FWD), dodatkowo mają PR-

-ki do regulacji napięcia sterującego.

Układ CD4514 wraz z tranzystorami wykonawczymi pełni 

rolę przełącznika filtrów. Dla każdego pasma, na kolekto-

rach pojawia się masa. Nie potrzeba więc, dodatkowych 

układów do przełączania filtrów.

Tranzystory fet 2N7002 spełniają taką samą funkcję jak 

HC4050, czyli translatora napięć. Znajdują się w torze I2C 

pomiędzy procesorem Atmega32 a generatorem Si5351.

Na wyjściach generatora Si5351 są tłumiki z rezystorów. 

Bardziej służą do dopasowania mieszaczy diodowych niż 

do tłumienia sygnału. 

Do obsługi VFO służy 13 przycisków tact-switch.

Kilkumiesięczna praca nad oprogramowaniem i funkcjonal-

nością VFO, pozwala w szybki i prosty sposób konfiguro-

wać urządzenie do własnych potrzeb. W SETUP-ie niektóre 
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klawisze mają inną funkcję. Standardowo po zaprogramo-

waniu i włączeniu, VFO ustawia się na pasmo 80 m.

MENU

Zmiana IF
Mamy do dyspozycji kilka kroków o różnych skokach, aby 

w szybki sposób uzyskać daną wartość pośredniej w za-

kresie 4-30 MHz. Częstotliwość VFO jest zawsze dodawa-

na do pośredniej częstotliwości. VFO pracuje zawsze „od 

góry”. To znaczy, że do częstotliwości pracy jest dodawana 

pośrednia częstotliwość. 

 Np.  3,5 MHz + 9 MHz = 12,5 MHz VFO

  144 MHz + 9 MHz = 153 MHz VFO itd.

Pasma
VFO pracuje od 1,8 do 146 MHz (od 8 kHz – 205 MHz). 

Można dowolnie wybrać, na jakich pasmach ma pracować 

VFO, oraz jakie pasmo ma pojawić się na początku po włą-

czeniu zasilania (pasmo domyślne). Pasma aktywne – krzy-

żyki w lewej kolumnie, a pasmem domyślnym jako pierw-

sze ma być 80 m – krzyżyk w drugiej kolumnie. Pozwala to 

uzyskać VFO jednopasmowe lub wielopasmowe.

Tryb pracy
Do dyspozycji mamy 3 tryby pracy:

• „0” - praca z pośrednią IF, programowana w „Zmiana IF”

• „1” - praca bezpośrednia – homodyna, dla urządzeń 

z bezpośrednią przemianą częstotliwości. Wskazania 

VFO to częstotliwość pracy

• „2” - praca SDR, gdzie VFO musi pracować 2 razy wy-

żej od pokazywanej na wyświetlaczu (podział przez 2)

• „4” - praca SDR. W tym przypadku VFO pracuje 4 razy 

wyżej niż pokazywana na wyświetlaczu (Piligrim itp., 

podział przez 4)

UWAGA! Zmiana ta oraz inne zapisują się po wyjściu 

z MENU i ponownym włączeniu VFO

Czas opóźnienia BK
Enkoderem zmieniamy w zakresie od 0 do 990 ms, z kro-

kiem 10 ms. Działa przy CW i SSB.

Rezonator Si5351
Bardzo ważna funkcja, która kalibruje częstotliwość gene-

ratora kwarcowego. Pozwala ustawić pracę VFO z dokład-

nością do kilku herców. Kroki do zmian są takie same jak 

w przypadku ustawień pośredniej częstotliwości. 
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Odstęp pilotów
Ustawiamy częstotliwość, na której ma pracować BFO. 

Można ją zmieniać enkoderem w zakresie od 0 do 2500 Hz.

Wł/wył BFO
Sygnał BFO jest niezbędny do urządzeń z przemianą. Na-

tomiast dla urządzeń homodynowych i SDR jest zbędne. 

Dlatego można sygnał ten wyłączyć. Klawiszem ENT zmie-

niamy pracę BFO. „x” - włączone, brak oznaczenia – wyłą-

czone. ESC – wyjście.

Elektroniczny klucz CW 

Jest to adaptacja klucza YACK – http://yack.sourceforge.

net/. Klucz ma spore możliwości. 

Po zmianie modulacji na CW (klawisz MOD), mamy dostęp 

do kluczowania „kropek” i „kresek”. Klucz CW ma możli-

wość zaprogramowania 3 banków pamięci. Programowa-

nie jest proste. Podłączmy słuchawki do pinu MONI oraz 

manipulator CW. Naciskamy przycisk CMD – zmieni się 

kolor tekstu. Po naciśnięciu usłyszymy znak zapytania „?”. 

Jeśli nadamy kluczem cyfrę jeden „1”, to oznacza że chce-

my programować bufor pierwszy, cyfrę „2” – chcemy pro-

gramować bufor drugi i analogicznie bufor numer 3. 

Po nadaniu danej cyfry, program odpowie nam numerem 

programowanego bufora. Potem nadajemy tekst, który 

ma być w danym buforze. Po nadaniu całego tekstu, pro-

gram  odtworzy w słuchawkach cały tekst. Potem usłyszy-

my „OK”. Następnie czekamy aż usłyszymy krótki sygnał. 

Oznacza on zaprogramowanie danego bufora, a podświe-

tlenie CMD zniknie. 

Jeśli źle zaprogramujemy bufor, powtarzamy całą proce-

durę od nowa. 

Oprogramowanie klucza YACK umożliwia dostęp do in-

nych funkcji po naciśnięciu CMD i nadaniu odpowiedniej 

litery. Podam kilka z nich. Reszta na stronie autora: http://

yack.sourceforge.net/

V – Version – wersja oprogramowania

P – Pitch – niedostępna w naszym VFO

R – Reset – resetuje wszystkie ustawienia klucza

U – Tune mode – nadaje nośną przez 20 sekund

A – IAMBIC A – klucz A

B – IAMBIC B – klucz B

X – Paddle swapping – zmiana miejsc kropek i kresek

S – Sidetone toggle – włączenie/wyłączenie podsłuchu

W – Query current WPM speed – aktualna prędkość 

nadawania

1, 2 lub 3 – Record internal messages – programowanie 3 

buforów pamięci 

N – Automatic Beacon – tryb bikonowy

0 zero – Lock configuration – zablokowanie konfiguracji

C – Callsign trainer – trenażer znaków wywoławczych

Pełen opis VFO „TROJAK” znajduje się na mojej stronie in-

ternetowej www.sp2dmb.cba.pl, w zakładce „PROJEKTY”. 

Na YouTube umieściłem dwa filmy prezentujące VFO:

https://www.youtube.com/watch?v=0MOJx0X_-Js

https://www.youtube.com/watch?v=Whb3mF8Ouu4

W razie pytań proszę pisać na sp2dmb@gmail.com.

Piotrek SP2DMB

http://yack.sourceforge.net
http://yack.sourceforge.net
http://yack.sourceforge.net
http://yack.sourceforge.net
http://www.sp2dmb.cba.pl
https://www.youtube.com/watch?v=0MOJx0X_-Js
https://www.youtube.com/watch?v=Whb3mF8Ouu4
mailto:sp2dmb%40gmail.com?subject=
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TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego Związku Krótkofa-
lowców.

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy 
je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, tk-redakcja@pzk.org.pl. W przy-
padku przesłania później mogą znaleźć się w następnym numerze, czyli za tydzień.

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze informacje 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 dostarczone 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 nadesłanych tekstów. Redak-
cja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do nie-

publikowania reklam, które mogą być kontrowersyjne lub naruszać prawa osób trzecich, 
w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw 
autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów 
prawnych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych nieza-
leżnych 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 Krótkofalow-
ców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz 
jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna 
i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 
z jego opublikowaniem.

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w każdy czwartek.

okładka: fot: Tomek SP7Q w ramach akcji #POKARADIO

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

7/2017

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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Tydzień 11/2017

50-LECIE SP3ZAC „WILDA”
WIOSENNY PIKNIK KRÓTKOFALARSKI

7 WSPANIAŁYCH Z SP5PRF

XXVI SPOTKANIE INTEGRACYJNE WOT PZK  
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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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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
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Tydzień 18/2017

50 LAT SP6PAZ
Opis aktywności okolicznościowych
stacji klubu SP6PAZ Czarnowąsów 
koło Opola

ER0PL Z MOŁDAWII
Relacja z wyprawy ekipy SP9KAT 
do Mołdawii, część pierwsza

RBM DZIAŁA I NADAJE
RBM-ka odpalona po ponad 60 latach
przez ekipę klubu SP3KWA

ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE
Relacja ze zlotu na Sośnej Górze 
mikołowskiego klubu SP9PKS
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PIKNIK W CHARZYNIE
Nowo powstały Klub Pasjonatów Radia 
organizuje piknik rodzinny w Charzynie

ZAWODY WARSZAWSKIE
Z okazji 226. rocznicy uchwalenia  
Konstytucji RP, odbędą się zawody
krótkofalarskie

50 LAT SP9KDA
Z okazji 50-lecia klubu SP9KDA 
publikujemy serię anegdot 
z życia klubu

NIEZATAPIALNI
Nowa pozycja historyczna opisująca
Dzieje braci Rodowiczów i ich Łodzi 
Podwodnej
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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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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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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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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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NASZE SWIĘTO
18 kwietnia radioamatorzy z całego świata 
obchodzą Światowy dzień Krótkofalow-
ców.

IV ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE
IV Radiozlot na Sośniej Górze odbędzie się  
1 maja 2017 r. w godz. 12.00 -18.00, W Ślą-
skim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.

SP7KZK JAKO SN42RP
Do 25 kwietnia sieradzki klub SP7KZK 
jest aktywny jako SN42RP, promując 
ideę rajdu powstańców styczniowych.

AGENT NADAJE
Nowa powieść sensacyjna Ryszarda 
SP4BBU o radiu i nie tylko już od 
czerwca.

mailto:sp2jmr%40pzk.org.pl?subject=
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-001_2017-07.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-005_2017-11.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-003_2017-09.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-002_2017-08.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-004_2017-10.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-012_2017-18.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-006_2017-12.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-007_2017-13.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-011_2017-17.pdf
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https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-009_2017-15.pdf
https://tk.pzk.org.pl/2017/PZK_TK-010_2017-16.pdf


022 |   Tydzień 21/2017    Tygodnik Krótkofalowca

W dniu 20 maja br. w wieku 63 lat odszedł nagle  
do krainy wiecznych DX-ów Kolega 

Marek Świtka SP8UX 
członek Lubelskiego OT PZK.  

Pierwsze zezwolenie ze znakiem SP8JUX otrzymał w 1977r.  
Do ostatnich dni był bardzo aktywny w eterze.  

Przez wiele lat był nauczycielem w Zespole Szkół Nr. 4  
w Tomaszowie Lubelskim. Był działaczem społecznym  

i wychowawcą wielu krótkofalowców. 
Cześć Jego pamięci !!!

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 18 maja 2017  
po ciężkiej chorobiezmarł nasz Kolega  

Cezary Przygodzki SP7DXT.
Cezary znany był z wielu nowatorskich konstrukcji, często powstających, 
jako rozwiązania doraźne, ale w praktyce skutecznych i długowiecznych.  

Wielu naszym kolegom, budującym swoje własne urządzenia chętnie służył 
pomocą, zarówno od strony materiałowej jak i pomiarowej.  

Ostatnio był mało aktywny na pasmach amatorskich ze względu  
na częste zagraniczne wyjazdy służbowe. 

Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

SP8UX s.k.

SP7DXT s.k.

Jerzy

SP8TK

Koledzy

OT 15


	Next 1: 
	Page 1: Off
	Page 31: Off
	Page 52: Off
	Page 73: Off
	Page 94: Off
	Page 115: Off
	Page 136: Off
	Page 157: Off
	Page 178: Off
	Page 199: Off
	Page 2110: Off

	5 Mhz: 
	LOS: 
	Wywiad: 
	LOTW: 
	Prev: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 104: Off
	Page 125: Off
	Page 146: Off
	Page 167: Off
	Page 188: Off
	Page 209: Off
	Page 2210: Off

	Next: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 104: Off
	Page 125: Off
	Page 146: Off
	Page 167: Off
	Page 188: Off
	Page 209: Off

	Prev 1: 
	Page 3: Off
	Page 51: Off
	Page 72: Off
	Page 93: Off
	Page 114: Off
	Page 135: Off
	Page 156: Off
	Page 177: Off
	Page 198: Off
	Page 219: Off



