Tygodnik
Krótkofalowca
Polski 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 radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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RADIOWA TAMA
Co roku, przy tamie na rzece Piławie
zbierają się miłośnicy APRS
z całej Polski

RASPI MDD
Krótki opis konfiguracji stacji domowej z
funkcjonalnością digipitera pomocniczego
oparty o programowe TNC
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ZAKUPY U CHIŃCZYKA
Chińczyk, zwany czasem majfrendem
za pomocą sklepów internetowych
sprzedaje rozwiązania techniczne

SP5AUC W IRAKU
Tomek SP5AUC opisuje swój pobyt
w Iraku w latach 1991 – 1996. Cz. 2
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Darek SP9ETE

DAJ RADIU NOWE ŻYCIE
U większości z nas w zakamarkach

Adeptom młodym stażem –

szaf kryją się urządzenia, których

ale niekoniecznie wiekiem.

kiedyś używaliśmy. Czasem są

Do naszego krótkofalarskiego

to stare fabryczne radia, czasem

grona powraca bowiem coraz

jakieś

homemade,

więcej Koleżanek i Kolegów,

czasem niedokończone projek-

którzy mieli w przeszłości

ty, których realizacja zajmowała

kontakt z Ham Radio, ale kole-

nam kolejne wieczory i nigdy nie

je losu zmusiły ich do dłuższej

została ukończona. Leżą cichutko

lub krótszej przerwy w zaba-

odbiorniki

na półkach i wspominają swoje dni świetności. Opowieść

wie. Przypomnijcie sobie jak ważnym dla początkującego

jednego z takich transceiverów znajdziecie w „historii jed-

radioamatora jest siąść wieczorem przy własnym biurku

nego transceivera” na stronie 16.

i przez chwilę posłuchać albo zrobić pierwszą łączność z domowego QTH. Taki klubowy sprzęt, który adept może sobie

Czas, by te zakurzone urządzenia znowu przemówiły. Pro-

wypożyczyć na jakiś czas jest mocniejszym argumentem

ponujemy, byście je odnaleźli, przeglądnęli, dolutowali bra-

ZA pozostaniem przy krótkofalarstwie niż kursy, tłumacze-

kujące elementy, uruchomili i przekazali tam, gdzie ich ge-

nia, książki i wykłady. Przeglądnijcie szafy i zastanówcie się

neratory znowu zaczną pracować. Warto znaleźć jakiś klub,

gdzie Wasz sprzęt może ponownie przemówić. Nie będzie-

grupę kolegów, miejsce, w którym takie radio sprawi wiele

cie żałować.

radości i pozwoli młodym adeptom naszego hobby na zro-

Remek SQ7AN i Maciek SP9MRN

bienie pierwszych nasłuchów, pierwszych łączności.

Z KART HISTORII PZK

M

ija 60 lat od drugiej, powojennej, reaktywacji PZK, co

administracyjnym kraju na województwa, jak i z okręga-

nastąpiło 11 stycznia 1957. W dniu 23 czerwca 1957 r.,

mi wywoławczymi SP. Oddziały umiejscowiono tam, gdzie

odbył się Walny Zjazd PZK dokonując podsumowania do-

wówczas istniały silne ośrodki krótkofalarskie. I już następ-

tychczasowych osiągnięć związanych z reaktywacją. Na Pre-

nego dnia tj. 24 czerwca 1957 r. grupka 10 członków-założy-

zesa został wybrany przedwojenny krótkofalowiec Wacław

cieli powołała do życia Warszawski Oddział PZK. Wśród nich

Ponikowski SP5FD ex SP1FD. Walny Zjazd porządkując spra-

byli: SP5AY, SP5AR, SP5BQ, SP5BR, SP5CM, SP5FD, SP5FM,

wy organizacyjne Związku. Podzielił Polskę na 20 oddziałów

SP5GX, SP5HS i SP5YL.

terenowych, co nie pokrywało się z ówczesnym podziałem

Jerzy SP8TK

ARISS – INFO Z ORBITY

Na

piątek, 23 czerwca zaplanowano dwie łączności

Druga, bezpośrednia łączność ma się rozpocząć o 14:25

ARISS. O godz. 08:25 UTC ma się rozpocząć bez-

UTC, gdy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie w za-

pośrednia łączność radiowa, w czasie której kosmonauta

sięgu radiowym NA8SA w Brook Park stan Ohio, USA.

Fiodor Jurczichin RN3FI ma odpowiadać na pytania zada-

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

wane z miejscowości Ufa w Rosji. Kosmonauta będzie posługiwał się znakiem RS0ISS, a jego odpowiedzi będą nadawane na częstotliwości 145.800 MHz NFM.
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DESZCZOWA TAMA 2017
Ja wybrałem drogę z Bornego Sulinowa, o którego historii
najlepiej świadczą zdjęcia umieszczone na jednym z murów
wzdłuż drogi prowadzącej do celu. Obywatele zmotoryzowanymi byli w lepszej sytuacji, ponieważ na nich czekała
dobrze oznakowana trasa już od skrzyżowania w Bornem.
Należy jednak przyznać, że oznaczenia były porozstawiane
rzetelnie i jednoznacznie. Ponieważ przybyłem dosyć wcześnie zastałem dosyć senną atmosferę. Było nawet nieco
pustawo. Gdyby nie napis na banerze, nie wiedziałbym, na
jakiej imprezie się znalazłem. Niektórzy koledzy nie obudzili
się o świcie, a inni po prostu nie zgromadzili się wczesnym
rankiem czekając z imprezą na poprawę aury. Na szczęście, po kontemplacji widoków okolicy i samej tamy zaczęło

J

ak co roku, grupa miłośników Automatic Packet Reporting System spotkała się w jedynym, niepowtarzalnym

miejscu jakim jest tama na rzece Piławie. To miejsce spotkań
entuzjastów podawania własnej pozycji oraz innych komunikatów przesyłanych za pomocą fal radiowych i modulacji AFSK/FSK. Na tamę dostać się można w różny sposób.
się wreszcie coś dziać. A zrelaksowani i już obudzeni koledzy zaczęli wykazywać się aktywnością, co zaowocowało
postawieniem namiotów oraz uruchomieniem rejestracji
uczestników imprezy. Od tego momentu nasze spotkanie
zaczęło nabierać tempa. Tomek zaprezentował pracę odbiornika SSB na pasmach KF. Nie zabrakło także kolegów,
którzy jako jedni z pierwszych korzystali z emisji D-STAR
jak np. Andrzeja SP1WSR, czy też kolegi SP1BHK, oraz prezentującego rozwiązania DV kolegi Andrzeja SP9UXY – administratora BM.
Ponieważ byliśmy z lekka zmarznięci i zniechęceni siąpiącym deszczem podjęto decyzję o pokrzepieniu ciała
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grochówką i kiełbasami pieczonymi nad ogniskiem. W mię-

funkcję i wszyscy poznaliśmy nowe możliwości tych radio-

dzyczasie przeprowadziliśmy wspólnie warsztaty polega-

telefonów. Wystarczy powiedzieć, że spodobała się nam

jące na ustaleniu jak zachowuje się Group Manager w ra-

funkcjonalność GM_FUSION. Na koniec mojego pobytu

diach Yaesu Fusion. Grzegorz SP8NTH wraz z kolegami,

w ramach akcji „polowanie na lisa” rozesłano w las grupy

w ramach warsztatów FUSION przećwiczył wspomnianą

do zadań specjalnych. Radio ręczne z anteną kierunkową

04 |

Tydzień 25/2017 Tygodnik Krótkofalowca

miało pomóc w wyszukaniu lisów, którymi były nadające
znamiennik CW przerobione sondy meteo. Podsumowując
impreza była udana. Gdyby jeszcze dopisała pogoda sądzę,
że przyjechałoby na nią o wiele więcej kolegów.

Adam SP9ACQ
Zdjęcia dzięki uprzejmości:
SP3VSS, SQ6NTI, SP6VWX, SQ6NLN
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APRS NA TAMIE

Z

niepokojem już na kilka dni przed imprezą, obserwowaliśmy prognozę pogody na nasz tamowy dzień. Radar

pogodowy był chyba najczęściej odwiedzaną stroną internetową.. Tama generalnie odbywa się na wolnym powietrzu
i pogoda ma dla uczestników kluczowe znaczenie. Mimo
fatalnej aury, lista uczestników Tamy zamknęła się liczbą
94 Osób. Dla porównania w 2014 r. było 95 gości, w 2015
r. przybyło sto osób, a w 2016 przyjechało 85 Kolegów.
Tak więc, mimo deszczowej pogody koleżanki i koledzy nie
zawiedli.
Sobotni program rozpoczął się z opóźnieniem. Nie doczekawszy się dziury w chmurach zaczęliśmy od naszych klubowych spraw, czyli wcześniej zapowiedzianej dyskusji

z SP6 i SP5 pod wodzą Ryśka SQ9MDD i komentarzem

o PG APRS i nałożonych nań obowiązkach, przechodząc

na żywo Krzyśka SQ5NWI. Nie chcę, ale muszę napisać, iż

następnie do głosowania nad uchwałami. Całość trwała po-

pierwsze miejsce zajęła ekipa z Włodkiem SQ6NLN na cze-

nad dwie godziny, zainteresowani koledzy mieli możliwość

le. Miejsca decydowały tylko o kolejności wyboru nagród,

wypowiedzenia swego zdania, a opinie były podzielone

bo patrząc na miny uczestników wszystkie ekipy bawiły się

i bardzo wyrównane.

doskonale. W tym roku formuła zabawy przewidywała łowy
na lisa z nadajnikami pozyskanymi z sond meteo zaprogramo-

Po biurokratycznej części do życia przywróciła nas pysz-

wanymi kodem naszych kolegów: Piotra SQ7FJB i Łukasza

na grochówka. Dzięki niej, z nowymi siłami mogliśmy wziąć

SQ5RWU. O pracy i śledzeniu drużyn dzięki APRS nawet nie

udział w zabawie terenowej zorganizowanej przez kolegów

wspominam, bo to się rozumie samo przez się.
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Tama, to też warsztaty czysto techniczne. Te mniej oficjalne

wspaniałymi warunkami do uprawiania sportów wodnych lub

jako bezpośrednia wymiana doświadczeń między kolegami

wędkowania. A dla „goroli” z głębi lądu wybranie się na wybrze-

i te bardziej oficjalne w formie prelekcji. W tym roku mogli-

że i rybka w smażalni jest też ciekawą alternatywą. Oczywiście

śmy wysłuchać Tomka SP9UOB demonstrującego nam ko-

nie da się tego wszystkiego ogarnąć w jeden dzień, dlatego za-

lejną wersję rozwojową swojego modemu dsTNC, Włodka

praszamy w przyszłym roku. Nocleg na tamie lub w jednym

SQ6NLN i Piotra SQ6VY prezentujących jak można przejść

z pensjonatów w Bornem (także z rosyjskim folklorem).

„ciernistą drogę” (Per aspera ad astra – przez ciernie do gwaizd)

Robert SP6VWX

w programie ARISS. Własną koncepcję trackera na bazie Arduino opisał i do niej zachęcał Rysiek SQ9MDD. O aspektach
prawnych związanych z legalnym sondowaniem atmosfery mówił Krzysiek SQ5NWI. Aby już późnym popołudniem
rozruszać zmęczone nową wiedzą mózgi, Krzysiek SQ5NWI
przeprowadził interakcyjny quiz internetowy z zagadnień
poruszanych przez prelegentów. I to był prawdziwy „hit sezonu”, za który Krzysiek zebrał wiele pochwał, a zwycięzcą
został tajemniczy Kopytko – Paweł SQ9PPR. Swojej lokaty,
bardziej ze wstydu niż przez skromność nie ujawnię.
W kuluarach pod namiotami i przy ognisku koledzy spontanicznie wymieniali się doświadczeniami z pracy z pracy
radiowej i obsługi oprogramowania. W ramach infrastruktury dostępny był przemiennik FM, digipeater APRS, dwa
hotspoty do łączności GV, Internet.
Nie tylko „nudne” sprawy techniczne przyciągają nas co roku
na Tamę. Okolice Bornego Sulinowa to nieprzebrane lasy z ich
tajemnicami Wału Pomorskiego, poradziecką bazą wojsk rakietowych, schronami na głowice atomowe, czy wreszcie
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MEJD IN CZAJNA

W

ielokrotnie spotykamy się z koniecznością zbudowania
jakiegoś urządzenia, ale tak naprawdę mamy na wy-

konanie tej pracy niewielką ochotę. Robimy ją, bo jest nam
potrzebna z jakiegoś powodu, ale ponieważ jest nudna albo
banalna najchętniej skorzystalibyśmy z czegoś gotowego lub
przynajmniej zastosowalibyśmy jakieś gotowe półprodukty.
W takich sytuacjach przychodzi nam z pomocą znajomy Pan
Chińczyk, zwany czasem majfrendem, który za pomocą wielu
portali aukcyjnych i sklepów internetowych sprzedaje niewyobrażalną ilość gotowych rozwiązań technicznych. To, że je
sprzedaje jest rzeczą w miarę normalną, ale fakt, że sprzedaje
swoje wyroby niezwykle tanio musi wzbudzać zainteresowanie.
wypadku numeru pozwalającego na śledzenie przesyłki.
Ja, w swoich rozważaniach skupiłem się na przedmiotach

W niektórych przypadkach możemy sobie zażyczyć prze-

kosztujących od kilku do kilkunastu dolarów, ponieważ

syłki poleconej, co zwykle kosztuje nie więcej niż 3 dolary.

w zdecydowanej większości przypadków docierają do adre-

Tylko, czy warto kupować coś za 2 dolary a następnie do-

sata bez większych problemów i bez żadnych dodatkowych

płacać kolejne 3 za przesyłkę? Często można zażyczyć so-

opłat. Co więcej, najczęściej przesyłka jest bezpłatna.

bie przesyłkę kurierską, ale ta przyjemność kosztuje zwykle
o wiele więcej. Decyzja należy do Was.

Ja przyzwyczaiłem się do korzystania z dwóch podstawowych źródeł: ebay.com i aliexpress.com. Pierwszym z nich

Podkreślam, że skupiam się w niniejszym tekście na towa-

to portal aukcyjny, drugi klasyczny sklep internetowy.

rach za parę dolarów, a nie na rzeczach o poważnej wartości. Nawet, gdybyśmy mieli ponieść stratę, to będzie ona

Na ebayu płacę za pomocą paypal, w aliexpresie systemem

nieznaczna. Mi się taka przygoda nigdy nie zdarzyła.

przelewy24, który automatycznie przekierowuje mnie na
stronę banku. Oba systemy uznawane są za bezpieczne.

A teraz przejdźmy do konkretów. Zachciało mi się trawiarki

No właśnie, kwestia bezpieczeństwa, czyli przysłowiowej

do płytek PCB. Akwarium wyciął szklarz, pokleił je siliko-

cegły w przesyłce. Otóż na kilkaset zakupów dokonanych

nem. Pompka i grzałka przybyły ze sklepu dla akwarystów,

przeze mnie i moich znajomych NIGDY nie zdarzyło się, że

pozostał problem termostatu. Ponieważ, jak dobrze wiecie,

próbowano mnie oszukać. Kilkakrotnie przyszedł towar

jestem leniwy, zajrzałem do chińskiego dostawcy i znalazłem

uszkodzony, ale nie było najmniejszych problemów z otrzy-

gotowy termostat W1401. Jest to maszynka zrobiona na ja-

maniem „zamiennika” lub zwrotem gotówki.

kimś STM-ie z trzema polami po dwa wyświetlacze siedmiosegmentowe i czterema przyciskami. Oczywiście czujnik jest

Jest tylko jeden problem. Jeżeli zdecydujemy się na zakupy

w komplecie. Jedną parą ustawiamy temperaturę załączenia,

u Pana Chińczyka, musimy mieć świadomość, że przesyłki

drugą temperaturę wyłączenia (od razu mamy histerezę),

“idą” długo. Ja szacuję, że średni czas transportu wynosi

podłączamy czujnik, zasilanie, obciążenie i gotowe.

około 30 dni. Czasem są to dwa tygodnie, rekordem było
5 dni. Ale przesyłka idąca 45 czy 60 dni nie jest niczym

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że taki termostat kupi-

zaskakującym. To nie są zakupy dla nerwusów. Większość

łem za 3 dolary 30 centów (ok. 13 zł) wraz z przesyłką do

towarów może być wysłana bezpłatnie, nie mamy, w tym

Polski. Gdybym miał projektować i trawić płytkę, kupować

08 |

Tydzień 25/2017 Tygodnik Krótkofalowca

elementy, zapewne nie zamknąłbym się w 50 zł, nie licząc

UWAGA – zakupy w Chinach wciągają jak najgorszy nałóg.

kosztów przesyłek i kilku godzin pracy. Ponieważ robienie

Nie pokazujcie domownikom, bo listonosz będzie pukał co

termostatów nie jest rzeczą, która mnie przesadnie kręci

chwilę, a Wam zabraknie miejsca na kolejne damskie zegar-

zdecydowałem się na wydanie w Chinach 10 zł i poświęce-

ki, pędzle do makijażu, naszywki na kurtki, okulary przeciw-

nie czasu na wymyślanie rzeczy zdecydowanie ciekawszych.

słoneczne i inne bardzo ważne rzeczy za dolara.

W kolejnych odcinkach postaramy się pokazać Wam kolej-

Przykładowy przedmiot wystawiony na aliekspresie: [Link].

ne, podobnie ciekawe i kompletnie nieprzydatne przedmioty zakupione na chińskich portalach. Czekamy też na Wasze

Film z recenzją [Tutaj]

listy opisujące doświadczenia w wymianie handlowej z Pań-

Maciek SP9MRN

stwem Środka i na recenzje nabytych tam przedmiotów.
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TADEUSZ SP6XA – KOLEJNA POPRAWKA
QSL-ki odkrywają tajemnice Czytając TK-016 przeoczyłem
informację o tym, że Tadeusz SP6XA nigdy nie pracował fonią w paśmie 2 m. Uzupełnienie tej informacji nadesłane do
Was przez Zbyszka SP9LDB, a zwłaszcza skan QSL-ki przypomniało mi, że ja mam taką QSL-kę w moich specjalnych zbiorach. Jak ją obejrzałem okazało się że Tadeusz w paśmie 2 m
pracował, nie tylko SSB (jak pisze Zbyszek), ale też FM. Dla
udokumentowania tego załączam skan QSL-ki, którą posiadam za dwie QSO zrobione z Tadeuszem SP6XA/9 emisją FM.
Łączności przeprowadzone były via SR9E i tropo w dniach 17
i 18.09.1988 r., w czasie trwania uroczystości z okazji 50-lecia

dziękuję za piękne wydania TK, teraz czyta się nasze pismo

Śląskiego Krótkofalarstwa. Widać z tego, jak niezbadana i peł-

z przyjemnością. 73!

na zaskoczeń może być historia krótkofalarstwa. Przy okazji,

Andrzej SP9CPU

INFORMACJE Z ZACHODNIOPOMORSKIEGO OT PZK

G

rupa 3Z0LH klubu SP1PBW w dniach 21.06.28.06.2017 r. będzie po raz dziesiąty pracowała spod

znaków nawigacyjnych toru wodnego Szczecin-Świnoujście

Z

arząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego
PZK w Szczecinie zaprasza do udziału w zawodach „Dni

Morza’’, które odbędą się 25 czerwca 2017 r. (niedziela) od

uznanych przez ARLHS i WOLTA. Polo 069 Police Rangr

05.00 do 07.00 UTC. Więcej: www.dnimorza.ot14.pzk.org.pl

Front i Polo 070 Police Range Rear. Więcej: www.sp1pbw.pl

Janusz SP1TMN

SEKRETARIAT ZG PZK NIECZYNNY

I

nformuję, że w dniach 22 – 26 czerwca włącznie sekretariat

oraz 784-479-407 także za pomocą WhatsApp.

ZG PZK nie będzie czynny. W tym czasie, w sprawach pil-

Piotr SP2JMR

nych będę dostępny wyłącznie przez telefony: 602-248-182

ZAWODY ANDRYCHOWSKIE 2017

K

lub Łączności „Delta” SP9KUP zaprasza do wzięcia

i nasłuchowców w kraju i za granicą, a także popularyzacja

udziału w VI edycji Krajowych Zawodów ANDRY-

sportów łączności radiowej.

CHOWSKICH. W czwartek, 22 czerwca w godz. od 15.00

UWAGA! Koniecznie zapoznaj się z regulaminem, lecz przed,

do 17.00 UTC odbędzie się część HF, a w sobotę, 24 czerw-

a nie po zawodach. Regulamin zawodów dostępny jest na stro-

ca w godz. od 17.00 do 18.00 UTC część VHF. Celem za-

nie: www.sp9kup.andrychow.eu

wodów jest trening i doskonalenie umiejętności operator-

Na uczestników czekają nagrody. Zapraszamy

skich, promocja miasta Andrychów wśród krótkofalowców

Mariusz SP9O
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ZJAZD TECHNICZNY UKF ORAZ 56 ZJAZD PK UKF

Z

apraszamy na 19 Zjazd Techniczny UKF oraz 56 Zjazd

15:00 – 17:00

Gril

Stowarzyszenia PK-UKF, który odbędzie się w dniach 18

03:00 – 18.00

Praca EME

– 20 sierpnia 2017, Morawa, JO80KG.

17:00 – 18:00	Referat SP6JLW „Problematyka sumowania 8 wzmacniaczy mocy na pasmo 5,7 GHz

Organizatorzy: Sudecki Klub Mikrofalowy SP6KBL,
Stowarzyszenie Polski Klub UKF

na przykładzie 8 PA 4-stopniowych”
18:00 – 19:00	Referat SP6GWB „Problematyka sumo-

Patronat medialny: Redakcja „Świat Radio”

wania 8 wzmacniaczy mocy na pasmo 5,7

Miejsce zjazdu:

GHz na przykładzie 8 PA 2-stopniowych”

Hotel Morawa, Stara Morawa 11a, 57-550 Stronie Śląskie

19:00 – 20:30

Obiadokolacja

Przedstawiciele organizatora:

20:30 – 21:15	Referat SP5XMU „Multi-beacon SR5TDM”

Stanisław Ziemczonek SP6GWB, Andrzej Matuszny SP6JLW,

21:15 – 22:00

Jacek Masłowski SP6OPN

22:00 – 23:30	Spotkania

Dyskusja
i

dyskusje

w

grupach

zainteresowań
Niedziela 20 sierpnia 2017
Program Ramowy

08:00 – 09:30

Śniadanie

Piątek 18 sierpnia 2017

09:30 – 10:30

Pomiary

16:00 – 18:00

10:00 – 13:00	Wycieczka na Czarną Górę (Provozni aktiv)

Rejestracja uczestników zjazdu

lub do Jaskini Niedźwiedziej

18.00 – 18:30	Otwarcie 19 Zjazdu Technicznego UKF
04:30 – 19:00

przez SP6JLW
16:00 – 22:00

Giełda krótkofalarska

16:00 – 18.00

Praca EME – budowa stacji SP/OK1DFC

18:30 – 19:00	Referat SP5CCC „Historia amatorskiego
19:00 – 20:30

Koszty:
- Doba hotelowa ze śniadaniem – 117 zł

Uroczysta kolacja

- Obiadokolacja (szwedzki stół) – 45 zł

OK1DFC

„PA

tranzystorowe

- Uroczysta kolacja (piątek) – 90 zł

1 kW na 23 cm”

- Grill/BBQ (sobota) – 35 zł

Referat OK1FPC i OK1UFL „TRV 47 GHz”

-W
 ycieczka do Jaskini Niedźwiedziej – 25 zł (lub na Czar-

21:30 – 22:00	Referat OK1AIY „4 generacje TRV na 24 GHz”
22:00 – 23:30

Szczegóły organizacyjne

ruchu UKF w Polsce cz. 1”
20:30 – 21:00	Referat
21:00 – 21:30

Praca EME

Spotkania w grupach zainteresowań

ną Górę – 20 zł)
Koszt pobytu 2-dniowego bez obiadokolacji i BBQ: dzieci

Sobota 19 sierpnia 2017

do 15 lat – 165 zł.

08:00 – 09:30

Do dyspozycji uczestników zjazdu (bezpłatnie) – basen,

Śniadanie

09:30 – 09:45	Otwarcie Zjazdu Wyborczego PK-UKF

sala konferencyjna, parking, Wi-Fi. Wcześniejszy przyjazd

Prezes PK-UKF, SP7TEE

lub przedłużenie pobytu należy uzgadniać indywidualnie

10:00 – 12:30

Obrady Zjazdu Wyborczego PK-UKF

w recepcji hotelu.

10:00 – 22:00

Giełda

12:30 – 13.30	Referat SQ5JQI „Radio programowalne
13:30 – 14:00

– SDR”

Matuszny. Termin zgłoszeń i wpłat: 30.06.2016 – ze względu

Dyskusja

na konieczność wpłaty zaliczki. Przy przelewie proszę podać:

14:00 – 14:30	Referat SP5CCC „Historia amatorskiego
15:00 – 15:10

Konto do wpłat: 67 1090 2327 0000 0001 3261 9529, Andrzej

znak, liczbę osób, za jaki okres, za co wpłata. Zgłoszenie proszę

ruchu UKF w Polsce cz. 2”

wysyłać mailowo na: sp6gwb@netgate.com.pl

Zdjęcie grupowe uczestników zjazdów

Stanisław SP6GWB
Tygodnik Krótkofalowca
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RASPI MDD

Po

przetestowaniu skuteczności działania oprogra-

sudo apt-get remove --purge pulseaudio

mowania DireWolf postanowiłem przygotować

sudo apt-get autoremove

krótki opis konfiguracji stacji domowej z funkcjonalnością

rm -rf /home/pi/.pulse

digipitera pomocniczego, który będzie wykorzystywał to
programowe TNC. Jest to bardzo tania możliwość urucho-

Ściągamy źródła DireWolfa do katalogu domowego użyt-

mienia się w sieci APRS i wspomożenia jej pracy.

kownika pi:

Do uruchomienia będziemy potrzebować dodatkowej karty

cd

muzycznej na USB, w innych opisach w sieci znalazłem po-

git clone https://www.github.com/wb2osz/direwolf

lecany model za niecałe 6 dolarów [Tutaj]. Ja użyłem czegoś
przypadkowego z Allegro.
Następnie wchodzimy do katalogu (utworzył się pod nazwą
direwolf w katalogu /home/pi) ze źródłami i rozpoczynamy
kompilację, wydając po kolei następujące komendy:
make
sudo make install
Na początku rozpoczynamy prace od przygotowania karty

make install-conf

SD z obrazem RaspberyPi. Użyjemy obrazu Raspbian Jessi Lite, a do wgrania obrazu na kartę SD, posłuży program

Po skompilowaniu przechodzimy do katalogu /home/pi

Win32DiskImager. Po zalogowaniu się do RaspberryPi (lo-

a gdzie możemy skonfigurować DireWolfa.

gin: pi, hasło: raspberry) musimy uaktualnić system,

Zanim zaczniemy konfigurację wato sprawdzić czy karta

komendy poniżej:

dźwiękowa jest widoczna w systemie:

sudo apt-get update

aplay -l

sudo apt-get upgrade
Powinniśmy zobaczyć mniej więcej coś takiego:
Warto uruchamić serwer ssh tak, by mieć dostęp zdalny do
naszego digi:

pi@raspberrypi:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devi-

sudo /etc/init.d/sshd start

ces ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0:

Rozpoczynamy procedurę instalacji DireWolfa, na początek
instalujemy niezbędne pakiety:

bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0

sudo apt-get install libasound2-dev

Subdevice #1: subdevice #1

sudo apt-get install git

Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3

Ważne też jest usunięcie pakietów pulseaudio, który według

Subdevice #4: subdevice #4

opinii twórców DireWolfa może powodować komplikacje:

Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
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Subdevice #7: subdevice #7

Konfiguracja DireWolfa jest zasadniczo ukończona, gdyż

card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1:

w naszym scenariuszu wykorzystujemy ten pakiet tylko

bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]

jako TNC w trybie KISS.

Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

Przechodzimy do instalacji i konfiguracji APRX-a. Na początek

card 1: Device [USB PnP Sound Device],

musimy ściągnąć paczkę instalacyjną najnowszej wersji APRX-

device 0: USB Audio [USB Audio]

-a którą znajdziemy na stronie www.thelifeofkenneth.com.

Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

Dla ułatwienia robimy to z poziomu raspberrypi :

pi@raspberrypi:~ $
wget
Używamy karty muzycznej podłączonej do portu USB. I to

http://thelifeofkenneth.com/aprx/

debs/aprx_2.9.0_raspi.deb

tę kartę należy skonfigurować w pliku konfiguracyjnym który po instalacji DireWolfa znajduje się w /home/pi/direwolf.

Następnie uruchamiamy instalatora:

conf. Konfigurujemy także pin GPIO, który będzie naciskał
PTT w radiu za pomocą dodatkowego układu wykonawcze-

sudo dpkg -i aprx_2.9.0_raspi.deb

go. Na kolejnym pinie GPIO możemy także ustawić sygnalizację dekodowania ramki. :

Po pomyślnej instalacji w katalogu /etc znajdziemy plik konfiguracyjny aprx.conf, który powinniśmy edytować.

ADEVICE plughw:1,0
PTT GPIO 25

Na początek wykonamy jego kopię (będzie do czego wracać

DCD GPIO 24

w razie problemów)

Dzięki takiej konfiguracji DireWolf będzie korzystał z urzą-

sudo cp /etc/aprx.conf /etc/aprx.conf.oryg

dzenia 0 na karcie 1.
A następnie uzywając prostego i przyjaznego edytora “pico”
Wydając polecenie direwolf możemy uruchomić TNC

rozpoczynamy edycję pliku konfiguracyjnego. W oknie put-

i przetestować dekodowane ramek. Jednocześnie na por-

ty lub bezpośrednio w terminalu raspberrypi wpisujemy:

cie 8001 jest aktywna usługa TNC w trybie KISS. Podczas
dekodowania DireWolf podaje także siłę sygnału audio

sudo pico /etc/aprx.conf

i ostrzeżenia o przesterowaniu jest to dobry moment by
ustawić sobie odpowiedni poziom sygnału audio.

By uzyskać przejrzystość pliku wykasowałem z niego
wszystkie informacje i skonfigurowałem wszystko pokolei.
Na początek mój znak podstawowy i koordynaty. Znak
podstawowy można później używać jak zmiennej w innych
miejscach w pliku a koordynaty podane w konfiguracji służą
podczas używania fitrów odległości.
mycall SQ9MDD-3
myloc lat 5215.02N lon 02055.59E

Pracujący sound modem DireWolf

Tygodnik Krótkofalowca
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Następnie konfiguruję interface do sieci APRSIS tak, by

Ostatnia sekcja, to konfiguracja digipitera, który będzie ob-

przekazywać automatycznie do niej wszystkie usłyszane

sługiwał tylko ramki usłyszane bezpośrednio i nie powtórzo-

ramki. Interfejsu tego będę mógł także użyć jako źródła da-

ne przez regularne digipitery dzięki temu, tak skonfigurowa-

nych w sekcji digi, ale o tym później.

na stacja domowa będzie bardzo dobrym wypełnieniem na

<aprsis>
login $mycall
passcode 29666
server sp.aprs2.net 14580
filter m/5
</aprsis>
Następna sekcja dotyczy logowania, w moim przypadku
normalnie podczas pracy używam tylko pliku aprx-rf.log,
w którym mogę na bieżąco podglądać stan pracy stacji.
<logging>
pidfile /var/run/aprx.pid
rflog /var/log/aprx/aprx-rf.log
#aprxlog /var/log/aprx/aprx.log
</logging>
Następnie konfigurujemy interface radiowy, czyli w naszym
przypadku połączenie z DireWolfem:
<interface>
tcp-device 127.0.0.1 8001 KISS
callsign $mycall
tx-ok true
telem-to-is false
alias WIDE,WM,SP

mapie białych plam. Jest to szczególnie przydatne dla obsługi
ruchu stacji ręcznych pracujących małą mocą:
<digipeater>
transmitter $mycall
<wide>
maxreq 3
maxdone 3
keys WM,SP
</wide>
<trace>
maxreq 3
maxdone 3
keys WIDE
</trace>
<source>
source $mycall
relay-type directonly
viscous-delay 5
ratelimit 60 120
filter m/5
</source>
</digipeater>

</interface>
Ostatnia czynność konfiguracyjna to dopisanie do pliku /
Konfigurujemy własny beacon. Mile widziane jest popraw-

etc/rc.local (na samym końcu ale powyżej “exit 0”) komend,

ne skalkulowanie w nim parametru PHG oraz wpisanie czę-

które sprawią, że będzie można się zdalnie zalogować do

stotliwości lokalnej dla naszego rejonu tak, aby podróżujący

raspberrypi za pomocą ssh. A także zapewni nam automa-

koledzy wiedzieli, gdzie mogą nawiązać łączność.

tyczny start usług DireWolf i APRX:

<beacon>
beaconmode radio
cycle-size 30m

/etc/init.d/ssh start
su -l pi -c direwolf > /dev/null &amp;
aprx

beacon interface $mycall via WIDE2-1

Tak skonfigurowane RaspberryPi możemy podłączyć do

symbol “/-” lat “5215.02N” lon “02055.59E”

radia za pomocą interfejsu, który opiszemy w przyszłym

comment “PHG1004 145.575MHz Rysiek”

tygodniu.

<beacon>
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TRX
144.800 MHz
lub
432.500 MHz

Interfejs
separujący

Karta
muzyczna
USB

Raspberry PI

Sterowanie TX Połączenie z GPIO pin 25

Stacja domowa z funkcją digi pomocniczego jest już gotowa,

Konfiguracja ip/port

i będzie działać automatycznie po uruchomieniu. Wskazując
naszą lokalizację, dając innym kolegom informacje na temat lokalnej częstotliwości. Możemy też wystawiać jakieś przydatne
obiekty, na przykład podczas imprez z naszym udziałem itd.
Jednakże terminal linuksowy nie jest atrakcyjnym interfejsem
do podglądania ruchu w sieci, obserwowania przejeżdżających
stacji mobilnych czy też do wysyłania wiadomości. Dlatego
użyjemy oprogramowania APRSIS32 http://aprsisce.wikidot.
com jako interfejsu użytkownika. DireWolf w takiej konfiguracji jaką zrobiliśmy udostępnia dwa porty komunikacyjne.
Jeden już wykorzystaliśmy do komunikacji z APRX-em a drugi

APRSIS32 podłączony do DireWolf

port typu AGW możemy użyć do połączenia z oprogramowaniem APRSIS32, które możemy mieć zainstalowane na innym

Na koniec jeszcze drobne spostrzeżenie. Testy porównaw-

komputerze, laptopie albo tablecie. Konfiguracja sprowadza

cze na specjalnym pliku testowym WA8LMF, które wykona-

się do ustawienia po stronie APRSIS32 nowego portu typ

łem, mocno mnie zaskoczyły. Wynik testu nie jest referen-

AGW i wpisaniu adresu IP oraz portu: 8000.

cyjny gdyż moje źródło sygnału to kiepski laptop, jednakże
w porównaniu do wyników uzyskanych w tym samym środowisku DireWolf okazał się zadecydowanie skuteczniejszy niż inne przetestowane przeze mnie rozwiązania.
Arduino TNC – 450 zdekodowanych poprawnie pakietów.
Arduino TNC+ – 710 zdekodowanych poprawnie pakietów.
DireWolf 1005 – zdekodowanych poprawnie pakietów.

Konfigurujemy nowy port

Oznacza to. że taka konfiguracja to nie jest produkt zastępczy ale całkiem fajne, dobre i stabilne rozwiązanie.
Przydatne linki:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
https://github.com/wb2osz/direwolf
http://aprsisce.wikidot.com/
Najnowsze informacje i ewentualne update:
http://tech4.pl/SQ9MDD/?p=626

SQ9MDD 20 czerwca 2017
Konfiguracja portu agw
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HISTORIA JEDNEGO TRANSCEIVERA
w Burzeninie, bo wymyślił i zrobił jakieś niezwykle przydatne urządzenie dla krótkofalowców. Też je dziwnie nazwał,
ale ponieważ wszyscy klaskali i mu gratulowali, to widocznie On miał rację a nie ja.
Pomieszkałem trochę u Leszka, spoko facet, ale pewnego
dnia popatrzył na mnie i powiedział „stary, no przecież cię
nie sprzedam”. Ustaliliśmy, że przydałby mi się nowy dom,
w którym byłbym bardziej przydatny niż tylko jako przedmiot do podziwiania. Miejsce, gdzie kilkadziesiąt WPM-ów

S

rozgrzeje moją duszę.
evierville, Tennessee – tam się urodziłem. Chciałem
się nazywać jak moi starsi bracia – Orion, może Eagle.

W ostateczności Patriot albo Rebel. Los jednak sprawił, że
jako jedyny z całej rodziny dostałem debilne cyfrowe imię.
1380, tysiąctrzystaosiemdziesiąt, kto chciałby się tak nazywać? Przecież jestem mały, miły, oszczędny i nie żrę dużo
prądu… Co prawda jestem trochę kanciasty, i nie mam kociego futerka – ale naprawdę można mnie polubić. Nie jestem do końca normalny. Pomyślcie jaką duszę musi mieć
ktoś, kto urodził się koło Nashville. Na drugim końcu stanu
jest Chattanooga a po przekątnej Memphis… Country we
mnie gra od narodzin.
Jako pierwszy z pudełka wyjął mnie Leszek SP6FRE. Wyjął,
pogłaskał, polutował i po raz pierwszy zabiło moje VFO. Le-

Ponieważ ja tylko titam a Leszek całkiem sprawnie pisze,

szek dostał mnie jako nagrodę w konkursie PUK na zjeździe

to napisał na forum Home Made - „Chciałbym przekazać komuś bezpłatnie posiadany przeze mnie transceiver
Ten-Tec 1380”. Nie musiał pisać, że chodzi o przekazanie
w dobre ręce, bo jak ktoś chce pracować na telegrafii, to
ręce musi mieć niezłe.
Dzięki kolegom Leszka wybrano mi nowy dom a ja poczułem się dumny jak paw. Poczta nadała mi numer i wyruszyłem w drogę do stolicy. Trochę mną porzucali, ale ja jestem
odporny, można mnie zabierać w góry, więc Poczta Polska mi nie straszna. Nagle poczułem płaską powierzchnię,
troję szumu, zamieszania i przez uchylone wieko pudełka
zobaczyłem trochę wpadającego światła. I czerwień…
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Trochę się przestraszyłem, że ja wytwór kapitalizmu wpa-

O Leszku a raczej harcmistrzu Leszku, Druhu, miernikach

dłem w łapy czerwonych ale nagle zobaczyłem na półce

i kawałku dobrej roboty napiszemy już niebawem.

napis „Radioreaktywacja”, który wtedy niewiele mi mówił,

W roli TenTec’a 1380 – Maciek SP9MRN

oraz drugi – krótszy – SP5PRF, który wyjaśnił mi wszystkie
wątpliwości. Polska, Warszawa, klub, PZK.
Same dobre rzeczy. Delikatnie wyjęto mnie z pudełka i wtedy zrozumiałem – trafiłem do klubu, którego podstawowym
celem jest przekazywanie krótkofalarskiej pasji dzieciom
i młodzieży. Lepiej być nie mogło. A Radioreaktywacja to
idea, która tym działaniom nadaje treść i sens.
I w ten sposób od Leszka SP6FRE, człowieka, który od samego początku swojej krótkofalarskiej działalności robił
coś dla innych, trafiłem do SP5PRF i znakomitej grupy młodych ludzi, którym pomogę w opanowaniu coraz większych
prędkości na telegrafii.
Tacy już jesteśmy – ja – TenTec 1380, Leszek SP6FRE i moi
nowi kumple z Warszawy. Ciągle musimy robić coś nowego.

Paweł SQ5STS Bogdan SP5WA Marcin SP5IOU
Xawery so5xbp, Hubert so5da, Karol so5ks, Grzegorz so5g, Mikołaj
i Stasiek którzy czekają na pozwolenie... i Dwa Franki przygotowujące się
do egzaminu
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SP5AUC – MOJE IRACKIE LATA, 1991 – 1996 CZ.2
Ciąg dalszy…
Mimo używania prostej anteny, lecz zapewne dzięki otwar-

sprzętu. Mój IC737 wyraźnie źle znosił trudy intensywnej

tej po horyzont przestrzeni (brak wieżowców w okolicy),

pracy i po niespełna dwóch latach zaczął odmawiać posłu-

byłem dobrze słyszany w Europie, Japonii i Ameryce Połu-

szeństwa. Kilkugodzinne włączenie transceivera i wzrost

dniowej. Gorzej było z Ameryką Północną. Z wymienionej

temperatury urządzenia powodowały zrywanie synchroni-

wyżej liczby QSO, tylko 1500 to łączności z USA (głównie

zacji VCO, a po kolejnym roku używania połowa wyświetla-

zachodnie wybrzeże) i Kanadą. Miałem mnóstwo sytuacji,

cza LCD przestała działać i byłem zmuszony posługiwać się

w których byłem świadom tego, że jestem dobrze słyszany

dedukcją oraz miernikiem częstotliwości, aby określić czę-

na wschodnim wybrzeżu Stanów, sam nie mogąc wydobyć

stotliwość nadawania. W ostatnim roku mojej aktywności

sygnałów z tamtej strony świata z przykrywającego je szu-

z Iraku używałem transceivera SGC SG-2000.

mu. Podobne niepowodzenia dotyczyły zawodów ARRL,
których przebieg wywoływał we mnie zasadnicze wątpli-

Od początku zdecydowałem o samodzielnym wysyłaniu

wości dotyczące funkcjonowania stacji. Zwykle nie byłem

kart QSL. Szybko jednak zrozumiałem, że była to niewła-

w stanie dowołać się do znanych silnych stacji, które mnie

ściwa decyzja i poprosiłem o pomoc SP5ELA i SP5JTF (SK),

nie odbierały, pracując w tym samym czasie z innymi sta-

którym jestem wdzięczny za wsparcie. Łącznie przez te lata

cjami z Azji. Te rozczarowujące doświadczenia wynikały

odpowiedziałem na 12000 kart skierowanych bezpośred-

poniekąd z właściwości anten pionowych, jednak główną

nio i przez biuro. Część kart nie dotarła jednak do mnie, co

przyczyną niepowodzeń musiała być propagacja. Czasa-

wyszło na jaw dopiero po pewnym czasie. Reasumując, ob-

mi pomagało posługiwanie się jednopasmowymi antena-

sługa wysyłki kart QSL była ciężkim i absorbującym zada-

mi dipolowymi. Praca latem w ciągu dnia była praktycznie

niem, o którym nie mogę powiedzieć, że zostało do końca

niemożliwa ze względu na wysoki poziom zakłóceń atmos-

należycie wykonane.

ferycznych. Pozostawało kilka godzin przed i po zachodzie
słońca oraz kilka po jego wschodzie. Nieco lepiej było zimą,

Blisko cztery lata mojej radiowej aktywności pod znakiem

która w Iraku nie oznacza wcale mrozów i śniegu. Odczułem

YI9CW umożliwiły nawiązanie niemal 50000 QSOs, z cze-

też na własnej skórze jak ważne jest posiadanie zapasowego

go absolutna większość to łączności telegraficzne. Przy
czym moja aktywność radiowa była realizowana „obok”,
towarzysząc obowiązkom zawodowym. Nie była ona
w żadnej mierze ekspedycją dx-ową, pozostając jednoosobowym, ograniczonym w czasie i środkach indywidualnym
przedsięwzięciem.
Świetna lokalizacja
Dla nie zainteresowanych krótkofalarstwem mieszkańców
Bagdadu sprawa świetnej lokalizacji klubu YI1BGD w budynku Obserwatorium Astronomicznego nie była czymś
oczywistym, gdyż wiedzieli oni, iż po drugiej stronie ulicy
Al-Mansour, przy której mieści się miejski park Saura i klub
znajduje się siedziba irackiego wywiadu wojskowego zajmująca znaczny obszar w środku miasta. Dla Irakijczyków
instytucja ta, zwana Mukhabarat’em, to raczej potencjalne
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atak pocisków samosterujących wymierzony w siedzibę
wywiadu opodal. Obserwowałem lecące nisko i szybko rakiety oraz dziwny odgłos pracy ich napędu, przypominający dźwięk silnika samochodowego na wysokich obrotach.
Pojawiały się z różnych stron i nad ośrodkiem nabierały
wysokości, aby pionowo uderzyć w cel. W parku nie było
nikogo w pobliżu, gdyż temperatury rzędu 40 i więcej stopni o tej porze roku skutecznie odstręczały spacerowiczów
i mieszczuchów, spragnionych kontaktu z przyrodą. Nieliczne w porze sjesty przejeżdżające ulicą samochody zatrzymywały się, a jadący porzucali je i biegli w kierunku drzew
w poszukiwaniu iluzorycznego schronienia. Wkrótce nie byfragment Starówki Bagdadu (Rashid street), do wojny Iraku z Izraelem w 1967 r.

łem sam i razem z grupką osób w milczeniu obserwowałem

zamieszkałej w części przez ludność żydowską

surrealistyczny spektakl. Atak trwał ok. 15 minut, później

źródło traumy i jej bliskość dla niewielu mogła stanowić po-

rozpoczęła się kanonada irackiej artylerii. Dopiero wtedy

żądane sąsiedztwo. Było to miejsce mało widoczne od stro-

do mojej świadomości dotarło poczucie zagrożenia, gdyż

ny ulicy i przysłonięte zielenią. Przy czym podziemne bu-

wokół zaczęły spadać odłamki amunicji przeciwlotniczej.

dowle i umocnienia ośrodka znajdowały się w głębi, z dala

Obraz tego bezosobowego misterium współczesnej sztuki

od ludzkich oczu i ulicznego ruchu. Przypadek sprawił, że

wojennej zapisał się mocno w mojej pamięci.

w pewne późne popołudnie lata 1993 roku znalazłem się
w klubie i korzystając z niezłych warunków propagacyjnych

Rakiety Tomahawk z ładunkami kumulacyjnymi wystrze-

pracowałem na CW. Miłe mojemu uchu odgłosy aktywności

liwane były z amerykańskich okrętów znajdujących się na

pasma przerwało potężne tąpnięcie, nagła cisza w słuchaw-

Morzu Czerwonym, by po pokonaniu ponad 1000 km ude-

kach, i brzęk pękających szyb w oknach na korytarzu. Przez

rzyć w wyznaczone cele w centrum Bagdadu. Atak był re-

moją głowę przebiegła myśl – trzęsienie ziemi. W pośpie-

akcją USA na niedoszły do skutku zamach na prezydenta G.

chu wydostałem się na zewnątrz budynku, biegnąc w kie-

Bush Sr. składającego oficjalną wizytę w Kuwejcie, przygo-

runku drzew usłyszałem następną eksplozję, ziemia pod

towany przez iracki wywiad.

nogami zafalowała ponownie, a ze stylowego dachu Planetarium zaczęły nadlatywać ceramiczne dachówki. Nie było

Muzyka, QSO przez satelity i fizyka atomowa w tle

to jednak trzęsienie ziemi, lecz jak się za chwilę okazało,

Wśród moich ówczesnych i obecnych zainteresowań poczesne miejsce zajmuje muzyka. Brakowało mi w Bagdadzie kontaktów z jej żywą odmianą, lecz ze zrozumiałych
powodów nie liczyłem na wiele z racji czasu i miejsca w jakim się znalazłem. Punktem zwrotnym okazało się jedno
ze spotkań, na którym poznałem Mohammada, dyrygenta
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Iraku. Zespół został
właśnie reaktywowany po wojennej przerwie, rozpoczynał próby i poszukiwał muzyków. Za radą szefa orkiestry zgłosiłem się na przesłuchanie instrumentalistów
i w rezultacie zostałem zaakceptowany jako skrzypek
(bez wynagrodzenia). Zasiadłem przy trzecim pulpicie

Od prawej: LA5TFA Asmund, LA9YBA Aage – członkowie YI1BGD

drugich skrzypiec (w orkiestrze symfonicznej obowiązuje
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Fragment murów Babilonu (pozostałości starożytnego miasta królestwa
Mezopotamii, później Asyrii), obecnie doszczętnie zniszczonych przez ISIL.

odwiedzaliśmy się i miałem okazję poznać jego rodzinę,
a także podziwiać konstrukcyjne osiągnięcia, takie jak transverter 10m/70cm na GaAsFet’ach, czy PA 70 cm na lampie
QQE06/40. Mohammad był naukowcem z dziedziny fizyki
Mohammad z małżonką

atomowej.

hierarchia i obowiązuje generalna zasada, im dalej od dy-

Epilog

rygenta, tym niższa pozycja muzyka). Ciekawy był skład

Z perspektywy współczesnych wydarzeń w świecie arab-

zespołu, który składał się głównie z przedstawicieli rodzin

skim, proklamowaniu tzw. Państwa Islamskiego (ISIL) przez

elit władzy, a więc ich dzieci oraz bliższych i dalszych krew-

sunnickich fundamentalistów, rozpadzie Libii i katastrofalnej

nych, ale także irackich chrześcijan i członków mniejszo-

sytuacji w Syrii, hekatombie Aleppo – Irak lat dziewięćdzie-

ści etnicznych i religijnych. Orkiestra istniała z przerwami

siątych ubiegłego wieku wydaje się być oazą spokoju. Mimo

od 1959 roku, swoją egzystencję w pierwszej połowie lat

strat poniesionych podczas wojny z Iranem i przegranej woj-

90‑tych. zawdzięczała muzycznym fascynacjom Husse-

ny o Kuwejt, która przyniosła dotkliwe sankcje gospodar-

in Kamal Al-Majida, zięcia i dalekiego kuzyna prezydenta

cze i polityczny ostracyzm, państwo to przeżywało okres

Saddama Hussaina, z wykształcenia lekarza po studiach

pokoju i względnej stabilności. Dopiero wojna w 2003 roku

w Wielkiej Brytanii. Był on wówczas ministrem przemysłu

przyniosła katastrofę i spowodowała zniszczenie kruchej

obronnego i nadzorował m.in. program rozwoju irackiej

równowagi religijnej i etnicznej, a kraj ogarnięty ogniem

broni atomowej i chemicznej. Pojawiał się na próbach, pod-

wojny domowej znalazł się na równi pochyłej, na której zda-

czas których recenzował grę zespołu i przekazywał swoje

je się pozostawać nadal. Ciosem dla irackiej państwowości

uwagi dyrygentowi. Zapamiętałem go, jako wielbiciela mu-

oraz integralności terytorialnej okazały się konflikty religij-

zyki europejskiej XVIII-XIX wieku…

ne i plemienne. Nie ominęły one klubu YI1BGD, w którym
wcześniej zgodnie współpracowali z sobą sunnici, szyici

Moim kolegą przy pulpicie nutowym był skrzypek, kolej-

i chrześcijanie. Z docierających do mnie cząstkowych wieści

ny przedstawiciel popularnego w krajach muzułmańskich

wynika, iż m.in. konflikty na tym tle doprowadziły klub do

imienia Mohammad, z którym wymieniałem uwagi związa-

upadku. Równolegle ustała aktywność krótkofalowców-cu-

ne z wykonywaną muzyką, gawędziliśmy również w prze-

dzoziemców będących żołnierzami lub cywilnymi pracowni-

rwach. Wkrótce okazało się, że dzielimy wspólne zainte-

kami organizacji pozarządowych wspierających nowy rząd.

resowania, także pozamuzyczne. Ku mojemu zaskoczeniu

Aktywność ta zakończyła się wraz z formalnym wyjściem

Mohammad był członkiem klubu YI1BGD zainteresowa-

z Iraku armii USA i innych państw NATO, w tym Polski. Wła-

nym komunikacją przez amatorskie satelity, głównie w pa-

dze nie tolerują funkcjonowania krótkofalowców w czasie

smach 10m/2m, ale także 2m/70cm. Był aktywnym i chyba

działań wojennych, wygląda więc na to, że znak YI zniknie

jedynym krótkofalowcem irackim uprawiającym to hobby

„z eteru” na dłużej.

w ten sposób. Utrzymywałem z nim przyjazne kontakty,

Tomasz Rogowski SP5AUC
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Akademii OT-27

MIMO
NIEPOŻĄDANA TECHNOLOGIA

ZAWODY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

Pilski Klub SP3YAC na nowe lokum
Tygodnik Krótkofalowca |

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

ŁOWY NA LISA

60 LAT OZ7IGY

SP YL CONTEST

NOWA SIEDZIBA KLUBU SP3YAC

Nowa internetowa giełda krótkofalarska

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

ZAKOŃCZENIE AKCJI
1050 LAT CHRZTU POLSKI

eQTC MAGAZYN KRÓTKOFALOWCÓW

AKTUALNE INFORMACJE ARISS

13 lutego mija 60 lat od reaktywacji PZK
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Piotr SQ9D oraz Massimo IZ4DPV
ze stacji D4C

SP DX CONTEST 2017

30 LAT SP8ZIV

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
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ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE

Mek SP7VC opowiada na swoim
przykładzie jak organizować
wyprawy radiowe

Relacja ze zlotu na Sośnej Górze
mikołowskiego klubu SP9PKS

RBM DZIAŁA I NADAJE

Z okazji 100-lecia HRW radioklub
Krobia będzie pracował 1.04–30.07
pod znakiem HF100HRW

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

SPDX CONTEST, 55-LECIE

50 LAT SP6PAZ

W 1962 r. władze wydały zgodę
na zorganizowanie „Milenium SP Contest”

Krótkofalowcy poproszeni o wsparcie
w zabezpieczeniu łączności podczas
półmaratonu w Pabianicach

PZK NAGRADZA
Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 13/2017 |

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

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

Tydzień 19/2017

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

Piotr Oleksy SQ2NUD w ramach akcji #POKARADIO

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych,
krajowych i zagranicznych.
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Zjazd SPDXC odbędzie się
w Janowie Podlaskim
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień 14/2017 |
15 – 17.09.2017

SP8NR QRV EME

Polsko-Niemieckie Ćwiczenia Łączności
Kryzysowej organizowane przez
SP EmCom PZK oraz DARC EmCom

QUO VADIS 2017
Zawody trwają 1 godzinę i możesz
upamiętnić wielkiego polaka, nowelistę,
i publicystę Henryka Sienkiewicza

IV ZLOT NA SOŚNEJ GÓRZE

HURAGAN 2017

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

Tydzień 20/2017

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

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

SP7KZK JAKO SN42RP

IV Radiozlot na Sośniej Górze odbędzie się
Do 25 kwietnia sieradzki klub SP7KZK
1 maja 2017 r. w godz. 12.00 -18.00, W Śląjest aktywny jako SN42RP, promując
skim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Tygodnik Krótkofalowca
ideę rajdu powstańców
styczniowych.
Tydzień 16/2017
|
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Tygodnik
Krótkofalowca

AGENT NADAJE

18 kwietnia radioamatorzy z całego świata
obchodzą Światowy dzień Krótkofalowców.

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

Andrzej SP8NR z Białej Podlaskiej został
Michał SO5BC, Daniel SP5CWC,
dopisany do krótkiej listy stacji
Adrian SQ5AM
i Marcin
SP5QWE
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
15/2017
|
SP aktywnych „przez Księżyc”.
pracują w ćwiczeniach łączności

01

014

BŁYSKAWICA 2017

NASZE SWIĘTO

SPOTKANIE W JANIKOWIE

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

ZJAZD SPDXC 2017

PZK odznacza kilku kolegów
Złotą Odznaką Honorową
i medalami

01

OMEGA+

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

01

015

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

Tydzień 21/2017

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

HACKERSPACE KRAKÓW

Heathkit S-line własność Salvatore Romano IW4BOZ

Opis aktywności okolicznościowych
stacji klubu SP6PAZ Czarnowąsów
koło Opola

PÓŁMARATON PABIANICKI GŁOWA TOMKA SP6T

Tygodnik
Krótkofalowca
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PIKNIK W CHARZYNIE
ZAWODY WARSZAWSKIE
Z okazji 226. rocznicy uchwalenia
Konstytucji RP, odbędą się zawody
krótkofalarskie

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

Tydzień 22/2017

Nowa pozycja historyczna opisująca
Dzieje braci Rodowiczów i ich Łodzi
Podwodnej

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

50 LAT SP9KDA

Zwracamy się do wszystkich o pomoc
w odnalezieniu numerów Krótkofalowca
Polskiego z lat 2001–2004

GRILL KRUSZWICA 2017

1 i 2 lipca odbędzie się spotkanie krótkofalarskie pod hasłem „KRÓTKOFALARSKI GRILL KRUSZWICA 2017”

O Omedze+ i nie tylko, w krótkiej
rozmowie z Pawłem Janusiakiem

TNX

01

FARNA GÓRA
6 - 7 maja br. grupa dolnośląskich krótkofalowców startowała w zawodach
„II Próby Subregionalne” w paśmie 2 m

HARCERZE Z RADIEM
13 maja w lesie pomiędzy Łodzią
a Zgierzem Harcerze uczyli się
o ARDF, PMR i nawiązywali QSO

Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 20/2017 |

01

W POGONI ZA LISEM

RESKO W ETERZE

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

ŁOŚ NATURALNIE

Wyprawa zamkowa Bałtyckiego
Stowarzyszenia Krótkofalowców

Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 21/2017 |

01

D4C

Osobiste refleksje z ŁOSIA Remka
SQ7AN

Wywiad z Ryszardem SP4BBU

EXPLOSEUM – WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienie odnośnie tekstu
z poprzedniego numeru TK
o fabryce DAB Fabrik Bromberg
Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 22/2017 |
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3 czerwca przedstawiciele MASR
wzięli udział w II Ogólnopolskim
Zjeździe SP EmCom w Inowrocławiu

01

Fot: Adam SP6EBK

WYWIAD Z SP7NJ
SP7NJ
Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień 19/2017 |

NIE TYLKO WSPOMNIENIA

Nowa synteza do transceiverów

Fot: Adam SP6EBK

Przedstawiamy program ramowy Łosia
oraz prośbę od ekipy filmowej obecnej
podczas zjazdu

Tomek SP7Q w ramach akcji #POKARADIO

PROGRAM ŁOSIA 2017

TROJAK

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

II ZJAZD SP EMCOM

Zachęta prezesa PZK do uczestnictwa
w spotkaniach ŁOŚ

DXCC decydowało się powierzyć
Card Checkerom weryfikację
pozwoleń radiowych

Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla
rozwoju własnego i dobra społecznego.
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Tydzień 24/2017

Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa
PZK wzięła udział w ćwiczeniach
RENEGADE-SAREX 17/1

ŁOŚ 2017 – I JUŻ PO

LOTW BLIŻEJ NAS

Tygodnik
Krótkofalowca

RATUJMY NASZĄ HISTORIĘ

Klub Łączności SP9PBH wraz z Stowarzyszeniem „Razem Głośniej” zapowiada
aktywność na Pasmach

5 POWODÓW NA ŁOSIA

Rozporządzenie zostało przekazane
do podpisu Prezesa Rady Ministrów
pani Beaty Szydło

do Mołdawii,Tydzień
część pierwsza
Tygodnik Krótkofalowca
18/2017 |

RENEGADE-SAREX

SP9PBH I 3Z9SRG

Zawody z okazji Dnia Dziecka
organizuje i rozlicza Zespół
Radioreaktywacji oraz klub SP5PRF

Relacja z wyprawy ekipy SP9KAT

01

Tydzień 23/2017

Stowarzyszenie Krótkofalowców
i Radioamatorów Delta zaprasza na VII
Galicyjskie Spotkanie Krótkofalowców

ZAWODY DZIEŃ DZIECKA

ER0PL Z MOŁDAWII

Z okazji 50-lecia klubu SP9KDA
publikujemy serię anegdot
z życia klubuTydzień 17/2017 |
Tygodnik Krótkofalowca
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DELTA ZAPRASZA

SP9KGP i SP9HACK w nowej
siedzibie Hackerspace

NIEZATAPIALNI

Nowo powstały Klub Pasjonatów Radia
organizuje piknik rodzinny w Charzynie

Relacja Piotra SP2JMR – jednego
z organizatorów imprezy

5 MHz CORAZ BLIŻEJ

01

Tydzień 18/2017

100 LAT HRW

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

O polskim krótkofalowcu

Tygodnik Krótkofalowca
Tydzień
w niemieckim
CQDL12/2017 |
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WYPRAWY Z RADIEM

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

Podsumowanie akcji dyplomowej
„30 lat SP8ZIV”

POLAK W CQDL

Znak D4C, który identyfikuje zespoł
stworzony do contestingu
„Monteverde Contest Team”

SP EMCOM NA ŁOSIU

Podczas tegorocznego ŁOSIA odbyła
się prelekcja Michała SP9XWM,
Prezesa SP EmCom Klubu PZK
Tydzień 23/2017 |

Tygodnik Krótkofalowca
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INDUSTRIADA
To święto pasjonatów techniki.
28 miejscowości, 47 obiektów Szlaku
Zabytków Techniki woj. śląskiego.

GAJÓW
Gajów gościł uczestników Sympozjum
Integracyjnego, pasjonatów
radiokomunikacji amatorskiej.

FALENICA
Połączone siły SP5POT i SP5MASR,
wraz z przyjaciółmi uczestniczyły
w pikniku naukowym w Falenicy.

SP5AUC W IRAKU
Tomek SP5AUC opisuje swój pobyt
w Iraku w latach 1991 – 1996.
Tygodnik Krótkofalowca Tydzień 24/2017 |
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Fot: Darek SP9ETE

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję oraz materiały wszystkim autorom tekstów oraz grafik.

Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego Związku Krótkofalowców.
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 przypadku 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.

cja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 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 niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki). Nazwa zdjęcia ma być pierwszym słowem
tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

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

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (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.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Redak-

Tygodnik Krótkofalowca ukazuje się w czwartki. okładka Fot: Darek SP9ETE

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

Tygodnik Krótkofalowca

Tydzień 25/2017 |
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SP1DFZ s.k.
16 czerwca 2017 r. zmarł nagle nasz Kolega
Zenon Mallek SP1DFZ
członek Środkowopomorskiego Oddziału PZK (OT22).
Szczere wyrazy współczucia składamy na ręce Rodziny.
Drogi kolego Zenonie, żegnają Cię koleżanki i koledzy
ze Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK.

Jurek
SQ2NIA
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