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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Jurek SP3SLU ustawia RBM 140. Fot: Szymon Reiter

FIELD DAY IARU R1

BALON ZP6ZWR V2.0

ZAWODY ARDF BURZENIN

SPOTKANIE OT 22

Polny dzień kierowany jest głównie do
klubów. Samodzielnie, ciężko jest nam się
zmobilizować lub zebrać odpowiedni sprzęt

W czasie VI Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie
rozegrane zostały dwie tury zawodów
wzorowanych na ARDF dla Juniorów i Seniorów

W misji wykorzystaliśmy balon demobilowy
300 gramów napełniony czystym helem (5.0).
Balon osiągnął imponującą wysokość 24 km.

Krótkofalowcy dla społeczeństwa
- otwarte spotkanie krótkofalowców
TygodnikŚrodkowopomorskiego
Krótkofalowca Tydzień 37/2017
OT PZK |
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BURZENIN, I PO BURZENINIE

T

egoroczny Zjazd był rekordowy pod

Ten Zjazd by się nie udał, gdyby nie samoczynne włączenie

każdym względem. Po pierwsze: był

się do pracy kolegów nie będących formalnie w zespole or-

dłuższy od poprzednich bo zaczął się już

ganizacyjnym, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Rów-

w czwartek. Po drugie: w sobotę było

nie serdecznie dziękujemy znakomitym sponsorom: Ham

około 650 osób. Po trzecie: była rekor-

Radio Shop, Cool QSL, Helion, TDM, Merkar, AR-System,

dowa ilość wykładów. Po czwarte: poja-

Firmie Piekarz, Grupie Omega, Gminom Burzenin i Buczek,

wiły się wydarzenia towarzyszące, budzące wśród uczest-

PZK i Oddziałom Terenowym: w Łodzi, Wrocławiu i Gliwi-

ników spore zainteresowanie. Po piąte: ruszyła ponownie

cach. Dziękujemy medialnym sponsorom: Światowi Radio

pomiarownia.

a w szczególności Andrzejowi SP5AHT, AVT. Sami sobie
– czyli Tygodnikowi Krótkofalowca.

Chwilami wydawać się może, że było tego za dużo, ale to
głównie kwestia naszego braku doświadczenia – nie bardzo

Już w tym numerze zaczynamy zamieszczać podsumowania

wiedzieliśmy czego się spodziewać. W przyszłym roku opa-

poszczególnych wydarzeń – i mamy nadzieję, że trochę to

nujemy ten problem , będą większe bufory między wykła-

potrwa. Czekamy też niecierpliwie na listy z Waszymi pod-

dami, damy wam trochę oddechu a jednocześnie będziemy

sumowaniami, krytycznymi uwagami no i oczywiście z po-

podkręcać techniczną atmosferę Zjazdu.

chwałami, które lubimy najbardziej. ;-)

Maciek SP9MRN

ARISS – INFO Z ORBITY
(Pisownia Oryginalna)

Na

najbliższy tydzień nie ma zaplanowanych łączno-

13 września br. ekspedycja 53 pracuje w pełnym, sześcio-

ści ARISS, które byłyby słyszalne w Polsce bezpo-

osobowym składzie.

średnią drogą radiową na 145,800 MHz FM.
Przypominamy, że we wrześniu i październiku 2017 przyjDo przebywającej na ISS trójosobowej Ekspedycji 53

mowane są wnioski na szkolne łączności ARISS w drugiej

w składzie: dowódca - Randy Bresnik (NASA), Paolo Nespo-

połowie 2018 roku. Więcej informacji można znaleźć na

li IZØJPA (ESA) i Sergey Ryazanskiy (Roscosmos), dołączyli:

stronie ARISS Europa, a dalej: School contacts/ARISS Con-

Mark Vande Hei KG5GNP (NASA), Alexander Misurkin (Ro-

tact Application (ariss.pzk.org.pl).

scosmos), Joe Acaba KE5DAR (NASA). Tym samym od dnia

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK

TNX

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

Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego
Związku Krótkofalowców.

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

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.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. Zdjęcia niepodpisane będą publikowane bez informacji o autorze, a fakt ich dostarczenia do redakcji jest równoznaczny ze
zgodą na publikację. 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.

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 przesyłane w formacie .doc lub .docx. (Proszę nie
nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych
tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
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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.
Okładka – Jurek SP3SLU ustawia RBM 140. Fot: Szymon Reiter

2017 – VHF IARU SN7L

E

kipa SN7L w składzie SP7TEE, SP7HKK, SP7MTU,

G4SWX JO02 986 km

SQ7OYG, SO3Z, SQ3SWF, SQ3PCL pojawiła się rano

I1AXE JN34 924 km

w czwartek pod Szrenicą. Gościnnie towarzyszył nam z ka-

F5LJA JO10 915 km

merą SP7FUZ z małżonką. Dzięki wcześniejszemu o dwie

SM6BFE JO68 904 km

godziny przyjazdowi do JO70SS udało się postawić wszyst-

F6HPP/P JN19 889 km

kie 4 systemy antenowe już w czwartek.
Kraj, punkty, ilość QSO
I całe szczęście, gdyż od nocy z czwartku na piątek, aż do

DL: 152519 381, I: 35730 49, PA: 32716 46, SP: 24033 85,

nocy z piątku na sobotę padało. W czasie zawodów tempe-

OK: 23322 162, F: 14010 19, S5: 11317 22, 9A: 8941 15,

ratura oscylowała między 3 a 7 stopniami na plusie, przez

OM: 8786 27, ON: 8573 11, OZ: 8360 13, HB: 6612 10, HA:

większość czasu byliśmy w chmurze, wilgotność sto pro-

6464 14, SM: 6017 9, OE: 5594 17, G: 4989 5, LY: 2948 4,

cent, widoczność 10 metrów.

UR: 2533 4, YU: 2367 3, E7: 2161 3, LA: 1068 1, EU: 580 1

Tym razem, pracowaliśmy na Ten Tec Omni VI (mod SP-

Po tych punktach widać, jak mało stacji z OM, HA, YU,

7TEE), Transwerterze SP7TEE, QRO/LNA, 2 systemach 2x

YO zrobiliśmy i jak bardzo przeszkadza zasłonięty przez

12el YU7EF i 2 systemach 2x 6el DK7ZB.

Śnieżne Kotły horyzont od ok. 100 do 170 stopni, Śnieżkę
i grzbiet tych gór. Jak z powyższego wynika, 6,5 proc. dały

Z racji obecności MUX8 na Śnieżnych Kotłach w torze od-

nam stacje z SP, o których punkty tak zabiegaliśmy. Szkoda,

biornika wstawiony był BPF wycinający częstotliwość 184

że jest tak mała aktywność stacji polskich. Wszystkim bar-

MHz o ponad 70 dB. Logowaliśmy na Tucnaku, który po raz

dzo dziękujemy za łączności z naszym zespołem SN7L, oraz

kolejny sprawdził się doskonale.

przepraszamy tych, którym nie udało się do nas dowołać.
Dyplomy i karty QSL z Karkonoskiego Parku Narodowego

Przed zawodami warunki były korzystne, słychać było

SPFF – 0009, wyślemy do wszystkich stacji z SP, które prze-

bikony LA8VHF 980km, ON0VHF, PI7CIS, SR5TDM z sil-

prowadziły z nami QSO w zawodach.

niejszymi sygnałami niż zwykle. Przed zawodami przeprowadziliśmy kilka dalekich łączności, które można oglądnąć

Niestety, w zawodach nie udało się skompletować łącz-

na stronie Andrzeja SO3Z: www.so3z.com/

ności przez QSB z EW8W KO42 990km i F5RON/p JN15
1038km, F0DMU JO10. Odbierał nas również G4KUX

Nasz dorobek w zawodach:

~1200km (4x8el QRO), UR5LX ~1400km (4x12el 800W)

SN7L JO70SS 1362m n.p.m.

my mieliśmy tylko od nich ślady.

QSO: 901
Punkty: 369640

Udało nam się w 2 godziny zwinąć wszystkie 4 systemy an-

Średnia km/QSO: 410

tenowe, kable, i skrzynki ze wzmacniaczami, zasilaczami.

WWL: 114

Wygląda na to, że tym razem uda się zająć 4 miejsce w Euro-

DXCC: 22

pie za DR9A, DA0FF, DL0GTH, ale przed G8P, 5P5T, OE1W,

TOP 10 DX QSOs:

SN9D, SN6J, SP3KWA, i innymi znakomitymi zespołami

LA0BY JO59 1067 km

w SP i EU.

G8T JO01 1025 km
G0VHF/P JO01 996 km

W imieniu teamu SN7L

G8P JO01 991 km

Wojtek SP7HKK

G4CDN JO02 986 km

Tygodnik Krótkofalowca
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FIELD DAY IARU R1

W

perspektywy. Taka wyprawa jest sporym przedsięwzięciem
logistycznym. Sprawdź swoje umiejętności organizacyjne.

krótkofalarstwie każdego z nas kręci coś innego.

Czas, by sporządzić odpowiednią listę, co mamy w naszym

I to jest piękne. Mnie szczególnie uwiodły działa-

domu, klubie, co mają nasi koledzy. Zastanów się, co może

nia poza radioshackiem oraz zawody. Kwintesencją jednego

pójść nie tak, które elementy na pewno muszą być w dwóch

i drugiego jest Field Day. Wielu z Was nie muszę namawiać

egzemplarzach. Zapasowa antena, zapasowe radio, zapaso-

do uczestniczenia w tym wydarzeniu, ale nie do Was kieru-

wy zasilacz, czy dodatkowy akumulator? Jeszcze nie było za

ję ten tekst, kieruję go do tych, którzy są niezdecydowani,

mną takiego Field Day, który przeszedłby zupełnie gładko.

bądź na samo słowo „contest” reagują skwaszoną miną.

Zerwane linki czy odmawiający posłuszeństwa agregat to
norma.

W świetle ostatnich tragicznych wydarzeń na Pomorzu
wielu z nas zastanawia się jak może się przygotować na taką
ewentualność. Duża liczba grup EmCom potwierdza tylko
silne zainteresowanie tym kierunkiem naszego hobby. Field
Day jest rewelacyjną formą sprawdzenia naszych możliwości. Oczywiście jest szereg pomniejszych ćwiczeń w ciągu
roku, szybkich sprintów, lecz te zawody stawiają nam zupełnie inną poprzeczkę i innego rodzaju wyzwania.
Polny dzień kierowany jest głównie do klubów. Samodzielnie, ciężko jest nam się zmobilizować lub zebrać odpowiedni sprzęt. Więc, jeśli zawody powodują u Ciebie odruch
negacji, spójrz na to z innej strony, wszystko jest kwestią
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To także okazja do zacieśnienia więzi klubowych. Wspólny

Na koniec, nie zapominajmy, że to po prostu świetnie

wypad, ognisko, jeden cel. Nic tak nie jednoczy ludzi, jak gorą-

spędzony czas, który wraz z kolegami będziemy wielo-

ca kawa przy dogasającym ognisku o 5 nad ranem. Możemy

krotnie przywoływać podczas rozmów w klubach.

także lepiej poznać swój region. Znalezienie odpowiedniego
miejsca jest ogromnie ważne. My wybraliśmy polanę nad rze-

Pozdrawiam i do usłyszenia na pasmach.

ką Wartą z kilku powodów. Po pierwsze dorzecze Warty jest

Tomek SP7Q oraz SN7X/p Team

przepiękne, nad samą rzeką jest miejsce na ognisko, bez obawy o pożar, a najważniejsze są naturalne podpory pod anteny
w postaci wysokich drzew. Ostatnim elementem jest sprawdzian naszych umiejętności operatorskich. Niejednokrotnie je przeceniamy. Na początek przeczytajmy sumiennie
regulamin, nie raz, lecz dwa czy trzy razy. Zobaczmy, która
kategoria najbardziej nam odpowiada. Assisted z możliwością pracy na wielu antenach, czy może Non Assisted będąca
esencją zawodów, z tylko jedną anteną bez żadnych wspomagaczy jak DxCluster. Sprawdźmy, jaki jest stan propagacji,
to pomaga. Obecnie są dostępne rewelacyjne narzędzia jak
http://www.voacap.com/p2p/index2.html. Dzięki nim ułożymy odpowiednią strategię, podejmiemy trafniejszą decyzję,
kiedy zmienić pasmo czy dobierzemy lepszą antenę. Jak dobrze znacie swoje urządzenia? Czy znasz WSZYSTKIE opcje?
Czy coś Cię może zaskoczyć? Na jednych z zawodów kolega
niezamierzenie załączył jedną z opcji w TenTec-u Orionie,
nasza nieznajomość urządzenia spowodowała, że przez godzinę szukaliśmy co jest przyczyną dziwnego zachowania radia. Także tu, kiedy musimy być 2 dni na wysokich obrotach
odkryjemy nasze limity. Czy wytrzymamy całe zawody, kiedy
odpoczywać, co ile się zmieniać. To szczególnie ważne w działaniach EmCom, kiedy żywioł nie wybiera, a największą rolę
odgrywają pierwsze 72 godziny. Nie jest to spacerek po parku, czas na prawdziwe wyzwanie!

Tygodnik Krótkofalowca
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BALON ZP6ZWR V2.0 - PODSUMOWANIE

N

adszedł czas na podsumowanie naszej kolejnej misji
radiowo-balonowej. Na wstępie chciałbym podzięko-

wać wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli udział
w tym przedsięwzięciu, pomagali, użyczyli sprzętu, odebrali
sygnały nadawane przez nadajniki. Dziękuję całej ekipie widocznej na zdjęciu (od lewej na dole):
•

Paweł SQ6POG — media & video flight specialist

•

Filip — first flight captain

•

Włodek SQ6NLN — flight manager

•

Piotr SQ6VY — meteorologist flight specialist & communication with flight control

•

Przemek SQ6ODL — Programming and radio communication of the flight

•

Bogdan SP6JAB — flight launch technician

•

Piotr SP6VWH — flight launch technician & Gas and filling specialist

•

Oraz wszystkim pozostałym, którzy nie załapali się na
pamiątkowej fotce.
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W misji wykorzystaliśmy balon demobilowy 300 gramów
napełniony czystym helem (5.0). Balon osiągnął imponującą
(jak na 300 gramowy balonik) wysokość 24000 m (24 km).
Dla zobrazowania lokalizacji balonu podczas lotu wykorzystaliśmy zmodyfikowaną sondę RS41 Vaisala z oprogramowaniem opracowanym przez kolegę Tomasza Brola SP9UOB. Dziękujemy Tomku. Tym razem, w najnowszej wersji,
która nadawała jednocześnie na 3 częstotliwościach:
•

Znak do APRS SP6ZWR-12 częstotliwość 432.500

•

Znak do RTTY SP6ZWR częstotliwość 437.600

•

Znak do D-STAR SP6ZWR częstotliwość 438.025

Dodatkowo pokusiliśmy się o transmisję wideo na żywo,
oczywiście również w paśmie amatorskim na częstotliwości 5.725 GHz. Wykorzystaliśmy lekko zmodyfikowany
azjatycki nadajnik o mocy 200 W. Dzięki sprawnej i doskonale wyposażonej ekipie naziemnej udało się odbierać obraz do wysokości około 10000 m (10 km) nad ziemią. Uważamy, że to doskonały wynik, zwłaszcza, że przed lotem
wiele osób odradzało nam ten pomysł twierdząc, że to się
nie uda. Cóż, jeśli się czegoś nie da zrobić, to ekipa klubu
SP6ZWR to zrobi.

Tygodnik Krótkofalowca
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Po wielu dyskusjach i małym śledztwie przeprowadzonym

Problemem poprzedniego lotu okazała się bateria kamery,

po pierwszym locie, podczas którego były problemy z ka-

której ogniwo wykonane było w foliowej obudowie, która

merą, poprawiliśmy usterki i tym razem, ta sama kamerka,

przy bardzo niskim ciśnieniu zwyczajnie się rozprężyła i ule-

po naszej modyfikacji pracowała bez problemu nawet już

gła uszkodzeniu. Tym razem zastosowaliśmy zewnętrzne

po wylądowaniu. Wykonywała zdjęcia w odstępach 3 se-

zasilanie z ogniwa w metalowej obudowie i do tego o dużo

kundowych. Zrobiła kilka tysięcy zdjęć, z których kilka już

większej pojemności. Podobny system zasilania zastosowa-

opublikowaliśmy.

liśmy do nadajnika TV i on również spełnił swoje zadanie.
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Balon wraz z zawartością wylądował w lesie nieopodal wsi

przyczynili się do sukcesu tej misji i już zapraszamy do udzia-

Maciejew za Krotoszynem, gdzie po kilkudziesięciu mi-

łu w kolejnych, podczas których planujemy dołożyć kolejne

nutach zmagań udało się go zdjąć z kilkunastometrowego

pasma i kolejne emisje.

debu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy

Włodek SQ6NLN & SP6ZWR TEAM

ANDRZEJÓWKA 2017

K

lub SP6ZWR po raz czwarty zaprasza wszystkich

z nadajnikiem UKF, zabawa terenowa, w tym roku prowa-

krótkofalowców oraz sympatyków radia na coroczne

dzona z wykorzystaniem przeprogramowanych radiosond

spotkanie krótkofalowców zainteresowanych tematyką

meteorologicznych, spotkania przy ognisku itp.

APRS DSTAR i Radiosondami. Spotkamy się w w dniach
29 września - 1 października 2017 r. w schronisku Andrze-

Serdecznie zapraszamy od piątku na wieczorne ognisko po-

jówka w Rybnicy Leśnej pod Wałbrzychem. Podobnie jak

witalne. Gwarantujemy miłą atmosferę, poczęstunek przy

poprzednio, połączyliśmy siły z kolegami z grupy RADIO-

ognisku i długie rozmowy do białego rana. Nie gwarantuje-

SONDY POLSKA, dlatego mam nadzieję, że drobna zmiana

my pogody, ale jak to mawiają górale, „pogoda jest zawsze,

nazwy spotkania i pojawienie się tam RADIOSONDY przy-

ale czasem na wyjście w góry a czasem do baru”. Szczegóło-

padnie Wam do gustu, poszerzy horyzonty oraz zaowocuje

wy program już niedługo Serdecznie zapraszamy !

dalszą ciekawą współpracą.
Więcej informacji pojawi się w najbliższych dniach na naszej
W tegorocznym programie znajdą się m.in. prelekcje na te-

stronie www.sp6zwr.com.pl oraz na naszym profilu FB.

mat APRS, pokazy sprzętu, start balonu stratosferycznego

Włodzimierz Tarnowski SQ6NLN
Tygodnik Krótkofalowca
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KRÓTKOFALOWCY DLA SPOŁECZEŃSTWA
Krótkofalowcy dla społeczeństwa - otwarte spotkanie krót-

Druga część spotkania to wspólne grillowanie w gronie ko-

kofalowców Środkowopomorskiego OT PZK

legów i współmałżonków, tańce i niekończące się rozmowy
o naszym hobby. W czasie tych rozmów wiodącym tematem

Spotkanie odbyło się 9 września br. na terenie Przystani

była przyszłość naszego hobby ze szczególnym uwzględ-

Jachtowej „MARINA” Portu Morskiego w Darłowie.

nieniem przyciągnięcia w nasze szeregi dzieci i młodzieży.
W tę dyskusję najbardziej zaangażowani byli Koledzy Jarek

Główne punkty spotkania to:

SP1C Koszalina i Jan SP1EPI Białogardu. W trakcie rozmów

•

Pokaz aparatury przenośnej i łączności KF który przy-

stwierdziliśmy na podstawie przykładów z Radioreakty-

gotował Jarek SP1C,

wacji oraz Klubu SP6PYP z Oławy, że znaczącą rolę poza

informacja o działaniach PZK na szczeblu centralnym

metodyką ewentualnego szkolenia odgrywa osobowość

PZK, którą przekazał kol. Piotr SP2JMR sekretarz PZK,

instruktora-opiekuna, który prowadzi zajęcia z dziećmi

wręczenie odznak honorowych PZK wraz z upominka-

i młodzieżą. To od tzw. „podejścia” najbardziej zależą finalne

mi w postaci książki i Tomka SP6T „Marna głowa jedno-

wyniki pracy z młodzieżą czyli ilość nowych młodych krót-

zakresowa” oraz płyty CD z Biblioteką Krótkofalowca

kofalowców, którzy rzeczywiście pracują w eterze, startują

kolegom SP1FQN, SP1II, SP1RKR, SP1RKT. Tą część

w zawodach, zdobywają dyplomy czy zaliczają DX-y.

•
•

zrealizował Piotr SP2JMR,
•
•
•

wręczenie dyplomów za zawody krótkofalarskie

W latach 70/80, a także na początku lat 90. ubiegłego wie-

z ostatniego okresu

ku najważniejszą funkcję szkoleniową pełniły LOK i ZHP

przyjęcie do OT 22 nowego członka, jest nim kol. Radek

posiadające często zawodową kadrę instruktorską. W przy-

SP1-22045 ze Szczecinka,

padku ZHP szkoleniowe obozy łączności były prowadzone

zwiedzanie latarni morskiej, a w szczególności znajdu-

jeszcze na początku XXI wieku. Później PZK zorganizował

jącego się w niej pomieszczenia klubu SP1KNM/SN1D.

siedem obozów, ale nie wszystkie miały charakter stricte
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krótkofalarski. Obecnie, w skali kraju, dzieje się niewiele

i na Jego ręce przekazujemy szczególne podziękowania za

jeśli chodzi o realizację szkoleń oraz pozyskiwanie nowych,

wkład pracy i sprawny przebieg imprezy.

przyszłych krótkofalowców. To zadanie dla nas na najbliższą
i dalszą przyszłość, aby Polska nie stała się krajem rzadkim

Podziękowania należą się także dyrektorowi portu mor-

czyli DX-owym z powodu małej liczb i aktywności naszych

skiego w Darłowie za zrozumienie i współpracę z bardziej

stacji. Tyle na temat przebiegu trwającego ponad 8 godzin

i mniej lokalnym środowiskiem krótkofalowców w tym za

bardzo dobrze zorganizowanego spotkania.

udostępnianie pomieszczeń i terenu na nasze spotkania.

Głównym organizatorem spotkania był Piotr SP1GZF

Jurek SQ2NIA & Piotr SP2JMR
Zdjęcia Jacek SP1CNV

Tygodnik Krótkofalowca
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ZAWODY ARDF BURZENIN 2017

W

czasie minionego VI Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie rozegrane zostały dwie tury zawodów wzo-

rowanych na ARDF dla Juniorów (wiek do 16 lat) i Seniorów.
Po udanej zabawie w czasie corocznego czerwcowego zlotu
krótkofalowców w Kampinoskim Parku Narodowym oraz
po równie udanej zabawie terenowej na spotkaniu miłośników APRS TAMA, nie mogliśmy sobie odmówić większego
wyzwania – organizacji zawodów na Zjeździe, który gości
kilkuset krótkofalowców i ich rodziny.
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez organizatorów Zjazdu w lipcu wprawiały w osłupienie – zainteresowanie udzia-

do sond meteorologicznych, które dzięki temu adapto-

łem w zawodach ARDF było olbrzymie. Maciek SP9MRN

waliśmy jako gotowe nadajniki do naszych amatorskich

mówił o dziesiątkach osób chętnych do obu tur! W sumie

potrzeb. Rysiek SQ9MDD przygotował i obsługiwał dwa

miałoby to być bodaj ponad 100 osób. Przyjęliśmy, że real-

zestawy do odbioru ramek APRS nadawanych przez trac-

nie do zabawy zgłosi się zapewne nie więcej niż połowa osób

kery uczestników i same „lisy”. Jako TNC APRS polecamy

z ankiety co pozwoliło wierzyć, że to się w ogóle da zrobić.

soundmodem direwolf – jest niezwykle skuteczny. Rysiek
pisze o nim w tym artykule: http://tech4.pl.

Tym razem potrzebowaliśmy zgranego zespołu z jasnym
podziałem ról, więc kilka osób dostało propozycje nie do

Piotrek SQ7KHZ przywiózł zapas sond i wspierał nas

odrzucenia.

w pracach przygotowawczych w Burzeninie, ale jego głównym zadaniem w czasie pobytu na Zjeździe był oddzielny

Zbyszek SQ5OUZ i Tomek SQ7BR wykonali kompletne

projekt – misja balonowa. Byłem też ja, niżej podpisany,

anteny kierunkowe z tłumikami regulowanymi. Powstała

jako główny mieszacz dbający o niewdzięczną papierolo-

konstrukcja na bazie rurek PCV, uchwytów naściennych

gię, rejestrację uczestników, harmonogram i współpracę

do ich montażu oraz taśmy mierniczej do wykonania ele-

z organizatorem oraz zapełnianie tych dziur organizacyj-

mentów roboczych anteny. Wymiary anten uzyskaliśmy

nych, których nie wykryliśmy wcześniej.

z kalkulatora: www.vk5dj.com. Piotrek SQ7FJB i Łukasz
SQ5RWU zadbali o to, żeby „lisy” i trackery służące do

Celem w każdej z tur zawodów przeprowadzonych w sobotę

śledzenia na żywo uczestników zabawy działały zgodnie

9 września było znalezienie w jak najkrótszym czasie czte-

z założeniami. To oni napisali potrzebne oprogramowanie

rech nadajników ukrytych w okolicy. Dla Juniorów wszystkie
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znajdowały się na terenie ośrodka. Trzy z nich pracowały na
zmianę na tej samej QRG nadając telegrafią swoje identyfikatory MOE, MOI i MOS. Czwarty – latarnia w pobliżu mety
nadawał ciągle na dedykowanej QRG identyfikator MO.
Do odbioru sygnału „lisów” potrzebny był dowolny RX FM
pracujący w paśmie 70 cm. Dominowały najprostsze modele Baofengów, choć nie są one do tej zabawy najlepsze
z powodu jedynie symbolicznego s-metra. Mimo to odnalezienie ukrytych nadajników w większości przypadków
nie stanowiło dla uczestników problemu. Pierwsza odbyła
się tura dla Seniorów. Na starcie o godzinie 12:00 stanęło 7

i wyjaśnieniu zasad zabawy oraz udzieleniu wskazówek jak

zespołów 15 osób. Jako drudzy o godzinie 16:30 wystarto-

namierzać sygnał „lisów” łowcy ruszyli w teren. Na zabawę

wali liczniejsi Juniorzy – 10 zespołów 19 osób.

w każdej turze przewidzieliśmy maksymalnie 90 min. Byliśmy zaskoczeni, kiedy już po ok. 40 minutach pierwszy Se-

Wszyscy otrzymali od nas anteny kierunkowe, karty star-

nior, a po zaledwie 17 minutach (!) pierwszy Junior dotarł

towe z mapą okolicy i trackery APRS. Po krótkiej odprawie

z kompletem „lisów” na metę. Byli i tacy, którzy postanowili

Klasyfikacja końcowa:
Juniorzy

Seniorzy

1. SP8XCE-JR Krzysiek

1. T3GF Vladyslaw

2. Ex aequo dwie drużyny:

2. SP8XCE Łukasz i SP8RA Paweł

a. SQ3K Kasia i SP3VSS-JR Alicja

3. SP7VLM Grzegorz, SP7VMQ Radek i SP3EOL Czesio

b. SWL Filip i SWL Igor

3. SP2AB-JR Jaś
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wykorzystać cały dostępny czas i piękną pogodę, która nam
towarzyszyła.
Świetnie sprawdziły się trackery APRS, które pozwalały na żywo
śledzić rozwój sytuacji w terenie. Dzięki nim widzieliśmy, które
drużyny zmierzały prosto do nadajników, a które zwiedzały okolicę nierzadko zataczając kilka kręgów wokół „lisich nor”.
Zwycięzcy otrzymali drobne upominki w formie programatorów STM32 ST-link od Łukasza SQ5RWU, sond meteo RS41 od Jacka SQ5MBM, Huberta SP6IZU i Roberta
SP6VWX, oraz dyplomów i gadżetów zjazdowych ufundowanych przez organizatora Zjazdu. Dla najmłodszych były
też lody w kawiarence.
Warto odnotować duże zainteresowanie zabawą również
wśród osób odwiedzających nas w czasie trwania zabawy. Niektórzy wyjechali z Burzenina z przeprogramowanymi sondami
meteo pracującymi już jako „lisy”. Mam nadzieję, że wkrótce
usłyszymy o kolejnych „łowach na lisa” w różnych miejscach
w Polsce.
Zachęcam do organizowania zabaw w ARDF w zaproponowanej przez nas formie lub według własnych pomysłów.
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Scenariusz zabawy zależy jedynie od wyobraźni organi-

kierunkowe można wykonać bardzo łatwo i niskim kosztem

zatora. Wszystko co niezbędne jest na wyciągnięcie ręki.

z materiałów dostępnych w sklepach/hurtowniach elek-

Nadajniki spadają z nieba wypuszczane dwa razy na dobę

trycznych. Przenośny odbiorniki FM posiada chyba każdy

balonami z trzech ośrodków meteo w Łebie, Wrocławiu i Le-

radioamator. Do dzieła!

gionowie, a także z ośrodków w krajach sąsiednich. Anteny

Krzysiek SQ5NWI

Tygodnik Krótkofalowca

Tydzień 37/2017 |

015

BURZENIN OKIEM KOBIETY

S

pacerujesz wzdłuż malowniczego brzegu Warty, ogrzewają Cię ostatnie promienie letniego słońca. Jednak gdy

wdrapiesz się na szczyt zielonego wału przeciwpowodziowego a koniki polne i jaszczurki uskakują spod stóp, po drugiej stronie rozciąga się widok ciekawszy niż rzeczne meandry. Ku niebu wystrzeliwują groundplane’y, a dipole między
wysokimi sosnami dezorientują wiewiórki. Tak, jesteś na
Zjeździe Technicznym w Burzeninie.

Setki uczestników uwijają się rozstawiając anteny i regulując swoje radia. Z każdym możesz podyskutować i wymienić spostrzeżenia. Udajesz się na fascynujące wykłady i już
wiesz jak dopełnić formalności przy budowie masztu, a nawet, jak samemu zbudować lampę radiową. Spędzasz mile
czas w R-140 lub zakupujesz wymarzonego ręczniaka u jednego z handlowców.
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W końcu dajesz się ponieść emocjom i kupujesz na giełdzie
wojskową czapkę uszatkę, lub, dajmy na to... wykrywacz
min. Wokół biega mnóstwo rozbawionych dzieci. Niektóre
wdały się w tatusiów i mają problemy typu „tłumik niezbyt
hermetyczny”, czy „antena za mało kierunkowa”. Mogą jednak zapomnieć o tych zmartwieniach w parku linowym, na
placu zabaw lub na boisku. Świetnie się bawisz na strzelnicy
pneumatycznej a wieczorem odpoczywasz przy grillu.

Tak właśnie jest na wrześniowych zjazdach w Burzeninie. To
jest coś, czego nie może zabraknąć w Twoim kalendarzu.

Grasia SP9-50-088
Zdjęcia: SP7UTP i SP4IRX
Tygodnik Krótkofalowca
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PRZYDATNE URZĄDZENIE KRÓTKOFALARSKIE
6 Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP, Burzenin, 7-10 września 2017
Konkurs na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie , PUK 2017
1

A

Zdzisław SP6EER

HUSAREK DSP wersja MINI

2

A

Rafał SQ4AVS

Konwerter do tunera satelitarnego na 2,4GHz

3

B

Mariusz SQ3MVE

Prosty sterownik przełącznika antenowego

4

B

Jerzy SQ7JHM

Miernik antenowy SWR, X, Z na Arduino

5

B

Edward SQ7MZL

Antena tarasowa MZL-4

6

C

Leszek SP6FRE

PC01 — uniwersalny sterownik TX/RX/TRX

7

C

Mariusz SQ3MVE

Aplikacja QSLbiuroMVE

8

C

Robert SQ6DGT

Urządzenie pomiarowe Radio3

9

C

Jerzy SQ7JHM

Wobulator na platformie Arduino

10

C

Kuba SQ7OVV

Interface CAT na USB do Elecraft K2

11

D

Grzegorz SP2GYA

Antena na wyjazdy 3,5 — 28MHz

12

D

Marcin SQ7OVZ

Radiowy Poligon

13

D

Patryk SQ7PEL

TRX CW/WSPR 17m i vertical — na SOTA

14

D

Szymon SQ9ZAQ

Wektorowy analizator antenowy wg EU1KY

15

D

Ola Pokorska

TRX CW QRP wg QRP-Labs — YOTA 2017

16

X

Andrzej SP5AHT

RX STAŚ — CW/SSB 80/40/20m
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AKCJA DYPLOMOWA „WOJSKOWY SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI”

A

kcja jest lekcją historii o zapomnianym, dawnym sprzę- cie łączności,

zwłaszcza o pierwszych polskich, wojsko- wych radiostacjach okresu międzywojennego oraz odda- niem hołdu
ich konstruktorom i żołnierzom, którzy z nich korzystali podczas II wojny
światowej.
Ze względu na decydujące znaczenie dla
przebiegu tej woj- ny, czcimy też ogromny dorobek polskich kryptologów, stąd
nawiązanie do maszyny szyfrującej
„Enigma”.
Wydawcą dyplomów jest SP OTC
pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współ- udziale
Wydziału Łączności ZG LOK.
Akcja polega na nawiązaniu
łączności

z

następującymi

sta- cjami okolicznościowymi
w okresie od 01.09.2017 r. do
06.10.2017 r. (78 rocznicy wybuchu wojny do ostatniej bitwy Wojska Polskiego w 1939 r.
pod Kockiem):
SN0NONE - (SP3KQV - Radiostacja N1- bitwa nad Bzurą )

łączności z jedną, z wyżej wymienionych stacji, różniących

SN0NTWO (SP3LD - Radiostacja N2 – obrona Helu) SN0R-

się pasmem lub emisją, na dowolnych pasmach KF na CW,

KD (SP5WWL - Radiostacja RKD – obrona Warszawy)

SSB, AM lub DIGI. Nie będą zaliczane łączności typu „cross

SN0AP – (SP8ZBX – Radiostacja AP – bitwa pod Mokrą)

band” i „cross mode”.

SN0BP – (SP2PMW – Radiostacja BP – obrona Westerplatte) SN0OSB (SP3KWA – Odbiornik OSB – obrona Wizny)

Łącznie, w akcji można zdobyć 7 dyplomów. Zgłosze- nia na-

SN0ENI (SP2PUT – maszyna szyfrująca ENIGMA – Pyry k.

leży wysyłać na adres spotc@spotc.pzk.org.pl. Przyjmowa-

Warszawy, Bletchley Park).

nie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od za- kończeniu
akcji, w dniu 6 października 2018 r.

Dyplomy wydawane są wyłącznie w wersji elektronicznej.
Warunkiem uzyskania jest przeprowadzenie, co najmniej 3
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Grzegorz Walichnowski SP3CSD
— Prezes SP OTC

W

Burzeninie poznaliście platformę LogSP jako na-

wymaga przesyłania logów – wszystko odbywa się na pod-

rzędzie do bieżącego logowania zawodów.

stawie logów stacji „dyplomowych”. Wy tylko sprawdzacie,

Tym razem ogłaszamy inaugurację LoguSP jako platformy

czy wasze łączności zostały zalogowane, ewentualnie podajecie imię i klikacie w guzik generujący dyplom.

służącej do wydawania dyplomów. Pierwszą akcją dyplomową będzie „Wojskowy Sprzęt Łączności” - i możemy

Korzystanie z „dyplomowej” części systemu nie wymaga

wam pokazać wstępne zrzuty ekranowe platformy. Spike

od uczestników zalogowania się do platformy – chociaż jest

SP9NJ dwoi się i troi by zdążyć na wczoraj, ale może uda mu

to zalecane. Zalogowane muszą być stacje wrzucające logi

się dokończyć przez weekend.

(dające punkty do dyplomu). Mam nadzieję, że nowe narzędzie się wam spodoba.

Zgodnie z panującą obecnie modą zdobycie dyplomu nie

sp9mrn

Tygodnik Krótkofalowca
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PIKNIK RADIOWY I SP EMCOM

R

azem z SP5POT 24 września 2017 r. organizujemy PIK-

Dla stacji, które wezmą udzial w ćwiczeniach i przekażą ko-

NIK RADIOWY w Centrum Edukacji Leśnej w Celesty-

munikaty według podanej ścieżki mamy okolicznosciowe

nowie koło Otwocka. Odwiedzą nas lokalne drużyny OSP

dyplomy. Piknikowa, a więc nasza aktywność będzie utrzy-

w celu zapoznania się z naszą łącznością i możliwościami.

mywana w godzinach od 11.00 do 17.00. Nie podajemy

LINK do strony z rejestracją: www.piknik-celestynow.pl

dokładnej godziny odezwania się na KF, ponieważ w sytu-

i wydarzenie na: Facebooku.

acji kryzysowej nikt wam takiej nie poda. Będziemy podawali komunikaty przez fonię oraz SSTV/PSK31. Podawane

Jednocześnie ogłaszam na ten dzień ćwiczenia MASR PZK.

komunikaty należy przekazać na wskazany w nich adres

Osoby, które nie będą na miejscu oraz członkowie innych

e-mail. Koledzy posiadający zdolność operacyjną w zakre-

sieci proszeni są o nasłuch 145.500

sie SSTV oraz PSK31 itp. będą proszeni o aktywny udział.

•

7150 +/- qrm fonia i psk na QRG do PSK

Z poważaniem

•

3760 +/- qrm fonia i psk na QRG do PSK

•

60 m w miare możliwości

•

14280 +/- QRM oraz z PSK na QRG PSK

Maciej Muszalski SQ5EBM — Koordynator
Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej
Polskiego Związku Krótkofalowców.
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Magazyn wszystkich
użytkowników eteru
C B
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K R Ó T K O F A L
A R S T W O

A D I O T E C H N
I K A

Elecraft
KX2
Baofeng
DM-5R

Dwuzakresowy radiotelefon (VHF/UHF) z
cyfrową oraz analogową
transmisją głosu

TRX Minima
Szerokopasmowa
Minima należy do
najprostszych transceiverów na wszystkie
pasma HF

tu przejrzysz
i kupisz ten
numer
nakład: 14 500 egz.

Generator
nanoDDS

Uproszczony układ
bezpośredniej syntezy
częstotliwości oparty na
generatorze AD9833

LOGSP URUCHOMIONY DO TESTÓW

I

nformuję, że 5 września br. został uruchomiony nowy serwer dla projektu „logSP”. Projekt ten prowadzi Grzegorz

SP9NJ. Administrator udziela wsparcia. Dyspozycję uruchomienia serwera wydał Prezes PZK.
Nowy portal nie ma jeszcze wersji ostatecznej. Aktualnie
są prowadzone intensywne prace. Jest to o tyle istotne, że
w poprzedni weekend odbył się VI Zjazd Techniczny w Burzeninie. W sobotę planowane były zawody UKF (2 m i 70
cm) i zawodnicy musieli w czymś logować swoje QSO. To
pewien nowatorski eksperyment. Można logować Q SO kla-

Beta-testerzy mogą się zarejestrować na portalu LogSP:

sycznie - na papierze, za pomocą notebooka/netbooka. Naj-

https://logsp.pzk.org.pl. Dalsze informacje w następnym

nowsza koncepcja to logowanie QSO za pomocą urządzenia

newsie.

mobilowego — smartfona. 8 września 2017 r. w Burzeninie

Zygi SP5ELA

odbyła się prezentacja oprogramowania logującego.

P

XIII KASZUBSKIE SPOTKANIA
KRÓTKOFALOWCÓW
omorski Oddział Terenowy PZK, Koło Krót-

w Harcerskiej Bazie Obozowej „Morena” w Gdań-

kofalowców „Błyskawica” Klubu 3. Flotyl-

sku, przy ul. Jaśkowa Dolina 76.

li Okrętów SP2PMW oraz Międzywydziałowe
Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki

Więcej informacji na stronie: ot09.pzk.org.pl lub

Gdańskiej SP2PZH zapraszają na XIII Kaszubskie

otpzk.gdansk.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich

Spotkania Krótkofalowców, które w tym roku od-

krótkofalowców z rodzinami. Organizatorzy

będą się w sobotę 16 września od godziny 15.00

Piotr SP2AYC

POROZUMIENIE PZK Z SKZD

P

orozumienie Polskiego Związku Krótkofalowców ze

Zarządu, a ze strony PZK Prezes Waldemar Sznajder 3Z6A-

Stowarzyszeniem Krótkofalowców Zagłębia Dąbrow-

EF. Dokument porozumienia znajduje się na portalu PZK

skiego. 15 sierpnia 2017 r. podpisane zostało porozumie-

w dziale download - dokumenty ogólne - porozumienia PZK.

nie pomiędzy PZK i SKZD. Ze strony SKZD porozumienie

Link do dokumentu porozumienia.

podpisali Jacek Ziemniak - Prezes, Marcin Warski członek
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SP1RWU s.k.
Z wielkim żalem informujemy,
że po krótkiej lecz ciężkiej chorobie nasze szeregi opuścił na zawsze
Bronisław Lawrentiff SP1RWU,
członek Zachodniopomorskiego OT PZK, prezes klubu SP1KZO w
Lipianach, organizator ponad 30. „Pikników Eterowych” w Lipianach,
aktywny i życzliwy dla wszystkich krótkofalowiec.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 września (w sobotę)
o godz. 12.00 na cmentarzu w Lipianach.
Piotr

SP2JMR
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