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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W dniach 15-17 września br. w Janowie
Podlaskim odbył się 48. Zjazd SPDXKlubu

BALON – BURZENIN

Podczas 6. Zjazdu Technicznego
w Burzeninie wystartował balon
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Burzeninowa pomiarownia. Fot: Janusz SP4IRX
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PCB ZA DARMO? – TYLKO U NAS

D

zisiaj wyjątkowo spotkacie w Tygo-

przymierza się do zakupu koni, ale chyba nic z tego nie wy-

dniku materiał powtórkowy. Sporo

szło (a przynajmniej o tym nic nie napisali).

osób po Burzeninie pytało o opis interface do którego rozdawaliśmy płytki,

Mamy też wyniki ankiety związanej z Techniką Tygodnika.

a ponieważ znudziło mi się odsyłanie do

Szukamy Kolegów, krórzy udostępnią do TT swoje kon-

starych numerów, to zamieszczamy ten

strukcje – lub zaproponują swoje nowe autorskie rozwiąza-

opis jeszcze raz. Było by milo otrzymać od Was kilka zdjęć

nia. Ostateczną wersję puścimy do produkcji u naszgo part-

zmontowanych urządzeń.

nera, a autor oprócz mołojeckiej sławy oczywiście otrzyma
bezpłatnie kilka płytek z pierwszej serii produkcyjnej.

Reszta materiałów jest krótkim podsumowaniem tego co
się działo – trochę zjazdowych reminiscencji, skrót wyda-

Wyniki ankiety przekażemy również Piekarzowi i zobaczy-

rzeć ze zjazdu SPDX Clubu wraz z garścią fotografii zro-

my jak rozwinie się sytuacja związana ze sprowadzeniem

bionych przez Radka SP5ADX. Zjazd w tym roku odbył się

zaproponowanych przez nas elementów.
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Strona 1 i 6. Znak klubu związanego z akcją Balonu to SP6SWR, a nie ZP6ZWR.
Strona 13. Kolega Vlad ma znak UT3GF, a nie T3GF.
BALON ZP6ZWR V2.0
balon demobilowy

FIELD DAY IARU R1
jest głównie do

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

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

ZAWODY ARDF BURZENIN
SP w Burzeninie
W czasie VI Zjazdu Technicznego
tury zawodów
rozegrane zostały dwie
dla Juniorów i Seniorów
wzorowanych na ARDF
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Krótkofalowcy dla społeczeństwa
- otwarte spotkanie krótkofalowców
|
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Strona 11. Kolega Waldek ma znak 3Z6AEF, a nie 3Z6AYF.

Tydzień 36/2017

40 LAT 0T 23 PZK W PILE
Polskiego
W tym roku Oddział Nadnotecki obchodzi
w Pile
Związku Krótkofalowców
czterdziestą rocznicę powstania.

FOTORELACJA Z BURZENINA
Reitera wraz
Zdjęcia autorstwa Szymona
Rendchena.
z komentarzami Grzegorza

JUBILEUSZ SP6PAZ

w Turawie odbył się
2 września 2017 roku
środowiska
podwójny jubileusz, opolskiego
krótkofalowców.

Fot: SP6EBK

ERRATA

w Janowie Podlaskim. Krążyły plotki, że część Kolegów

TNX
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Za pomyłki przepraszamy

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 – Burzeninowa pomiarownia. Fot: Janusz SP4IRX

CONTESTING I „CONTESTING”, GRATULACJE DLA SP3GEM

Są

zawody, w których osiągnięcie znaczących wyni-

sprzętowej i technicznej. Do najtrudniejszych zawodów na-

ków choćby w skali kraju wiąże się nie tylko z per-

leżą CQ WW DX Contest oraz CQ WW WPX DX Contest.

manentnym treningiem w pracy na radiostacji, w trud-

Dlatego podaję za Tomkiem SP5UAF poniższą informację.

nych warunkach, ale także często z wysokimi kosztami

Ze swojej strony także gratuluję Jurkowi wspaniałego

oraz wiedzą w kwestiach informatycznych i antenowych.

i okupionego ogromnym wysiłkiem sukcesu.

Oznacza to nieraz trudne do pokonania wyzwania natury

Piotr SP2JMR

XV. SP QRP CONTEST

Już

niedługo, bo w sobotę 23 września odbędzie

z wynikami, fotkami i relacjami znajdują się na mojej stronie

się XV SP-QRP Contest. Co roku w zawodach

www.sp5ddj.pl. Link do strony o tegorocznej edycji zawo-

bierze udział około 100 uczestników.

Zdobywcy czo-

dów:

http://sp5ddj.pl/XV%20SP%20QRP%20Contest.

łowych miejsc otrzymują puchary, deskę SP-QRP oraz

htm. Ponadto regulamin znajduje się na portalu PZK w dzia-

wiele drobnych upominków ufundowanych przez spon-

le zawody pod linkiem https://pzk.org.pl/download/public/

sorów krótkofalowców. W tym roku również będzie spo-

KZ/2017/SP-QRP-C_2017.pdf. Zapraszam.

ro nagród, właśnie aktualizuję listę darczyńców, głównie

Włodek SP5DDJ

z Burzenina. Wszystkie poprzednie edycje zawodów, wraz

ZNAKOMITY WYNIK POLSKIEJ STACJI W CQ WW WPX

J

urek SP3GEM, pracując jako SN3A zdobył I miejsce

Records w tych zawodach plasuje się na II miejscu w EU (III

w Europie w CQ WW WPX SSB Contest 2017 z wyni-

na świecie) w kategorii SA HP 40M. Jest to także oczywi-

kiem 7.447.440 punktów. Jest to jednocześnie II wynik

ście najlepszy polski wynik w historii, poprawiający o ponad

na świecie (za 4M1K z operatorem YV1KK), przy czym

3 mln punktów poprzedni polski rekord z 2015 roku, także

Jurek ma największą ilość QSO w zawodach. Kategoria

należący do SN3A. Jurku – wielkie gratulacje!!!

SA HP 40M. Tegoroczny wynik SN3A w tabeli All Time

Tomek SP5UAF

PUBLIKACJE W „MAGAZYNIE QST”

Od

Henryka SM0JHF otrzymałem informacje o waż-

przeszkadza aby autor pokazał ją także u nas. Poniżej link

nych polskich akcentach w QST, co może nasze

do tej informacji, http://www.arrl.org.

środowisko napawać dumą. „QST” to największy miesięcz-

a pod poniższym linkiem jest opis tej anteny https://sites.

nik wydawany przez stowarzyszenie krótkofalarskie, w tym

google.com Jest to piękny kolejny przykład reaktywacji. Ja-

przypadku przez ARRL.

cek SP3L był QRT przez 15 lat bo intensywnie pracował zawodowo. Trzy lata temu odnowił licencję i eksperymentuje

W konkursie na konstrukcje antenowe ogłoszonym przez

z antenami. Opis anteny „Kocie Wąsy” wg SP3L był wcze-

miesięcznik QST, wydawany przez ARRL, jednym z nagro-

śniej publikowany w naszym krajowym czasopiśmie „Świat

dzonych jest Jacek Pawłowski, SP3L. Przedstawił on sze-

Radio” w styczniu br. w numerze 1/2017 na stronach 29-31.

rokopasmową kilkupętlową antenę Kocie Wąsy (wibrysy).

Na podstawie informacji otrzymanej od Henryka SM0JHF

Opis urządzenia zostanie opublikowany w QST, ale to nie

Piotr SP2JMR
Tygodnik Krótkofalowca
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BALON W BURZENINIE 2017

W

ypuszczanie przez radioamatorów balonów z na-

„zgubę”? Na sondzie umieszczone są dane kontaktowe,

dajnikami staje się w Polsce coraz popularniejsze.

a znalazcy na pewno zostanie to wynagrodzone.

Oprócz projektów „ogólnoświatowych”, gdy balon z nadajnikiem okrąża kulę ziemską, często kilkukrotnie, wzrosło

Podczas Zjazdu spotkałem się z zarzutem, że „Po co to

zainteresowanie wypuszczaniem radiosond w ramach spo-

komu? To nie krótkofalarstwo”. Biorąc pod uwagę nasze do-

tkań okolicznościowych, pokazów prezentujących nasze

świadczenia, zauważyliśmy z Kolegami, że temat radiosond

hobby harcerzom, młodzieży i dzieciom. Podczas 6. Zjaz-

m.in. obserwowanie i pozyskiwanie radiosond meteorolo-

du Technicznego w Burzeninie, w sobotę, kilka minut po

gicznych, wypuszczanie własnych, pokazy dla młodzieży,

godzinie 16.00 czasu lokalnego, z pobliskiego boiska wy-

działalność proekologiczna – zbieramy te „elektrośmieci”

startował balon, unosząc w przestrzeń powietrzną nadaj-

z lasów i pól, ma przynajmniej kilka aspektów pozytywnych.

nik wykonany z sondy meteorologicznej „złowionej” przez

Na naszym przykładzie wymienię dwa. Po pierwsze to oży-

jednego z Kolegów. Sondę do lotu przygotowali Koledzy:

wienie lokalnego środowiska radioamatorów i jego większa

Piotr SQ7FJB, Tomasz SQ7BR i Krzysztof SQ5NWI.

integracja. Musieliśmy skonstruować i porównać ze sobą
w praktyce anteny do namierzania. Pojawił się u nas pomysł

Sonda nadawała na częstotliwości 437,600 MHz emisją

przerobienia odnalezionych sond na nadajniki do łowów „na

RTTY. Znamiennik sondy, to oczywiście „3Z0TECH”. Jej lot

lisa” – wspólna praca ponadregionalna zaowocowała m.in.

można było obserwować za pośrednictwem strony aprs.fi

mini zawodami zorganizowanymi podczas tegorocznej edy-

oraz tracker.habhub.org. Balon pękł na wysokości 11 km

cji Zjazdu w Burzeninie. Otwarte programy do dekodowania

i wylądował w okolicy miejscowości Piątek, przebywając

sond zostały, dzięki wspólnej pracy Kolegów dopracowane,

w linii prostej od Burzenina około 70 km. Czy ktoś znajdzie

czego efektem jest, jak to określił jeden z Kolegów „Pogrom
Pilotsonde w SP7” – zebranych z lasów i pól już kilkanaście egzemplarzy tych sond. Nie ukrywam, że nawet poza
czasem poświęconym na konstruowanie i programowanie
sprzętu częściej się między sobą kontaktujemy – wystarczy,
że ktoś zaalarmuje, że w naszym kierunku zbliża się radiosonda... Po drugie, przedstawianie i omawianie zagadnień
radiosondażu atmosfery młodzieży i dzieciom przez nas
radioamatorów może być doskonałym narzędziem do promowania naszego hobby. Pokazuje „smartfonowemu pokoleniu”, że nie zajmujemy się tylko „jakimiś drutami i radiami.
„Po co mi jakieś radio – mam fejsa” – powiedział mi kiedyś
młody uczeń w szkole. Pokazujemy, że można mieć o wiele szersze horyzonty poznawcze i dostrzegać inną rzeczywistość, niż internetowo – komputerowa. Podczas Zjazdu
Teechnicznego kolega Adam SQ7LRX przyprowadził do
nas grupkę młodych uczniów, którzy postanowili wypuścić
balon z nadajnikiem radiowym własnej konstrukcji. Chcą,
żeby doleciał do granicy atmosfery ziemskiej. Ktoś polecił
im nasze środowisko jako to, które im pomoże zrealizować
ich marzenie. Na pewno będziemy ich wspierać...

Piotr SQ7KHZ
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TRX OMEGA+ W BURZENINIE

G

rupa Omega zaprezentowała oczekiwaną wersję TRX
OMEGA+ w wersji 10-pasmowej KF. Oczywiście, wraz

z nowym pasmem 60 m. Na stoisku można było nie tylko obejrzeć radio, ale również dokonać odsłuchu, a także
przeprowadzić QSO. Omega podłączona była do dipola na
20 m. Drugą nowością był zapowiadany wcześniej modem
do emisji cyfrowych przeznaczony do współpracy z transceiverem OMEGA+. Na uwagę zasługuje fakt bezproblemowego i szybkiego podłączenia do radia. W miejsce
wtyczki mikrofonowej wpinany jest wtyk zainstalowany
na przewodzie od modemu. Urządzenie będzie dostępne

wciąż trwają i już dziś otrzymaliśmy obietnicę, że na ko-

w sprzedaży od października br. W rozmowie z kolegami

lejnym spotkaniu w Burzeninie zaprezentowane zostaną

z zespołu Omega dowiedzieliśmy się, że prace rozwojowe

kolejne nowości.

tekst: Paweł SP7NJ, zdjęcie: Łukasz SQ7BFS

BONUS OD HELIONU

Od

kilku lat otrzymujemy od wydawnictwa Helion
stos książek, które są nagrodami w konkursie PUK.

Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni. W tym roku dochodzi do tego dodatkowy bonus dla krótkofalowców.
Partner i sponsor Zjazdu Technicznego w Burzeninie – wy-

Zniżki dotyczą WSZYSTKICH krótkofalowców, nie tylko

dawnictwo HELION ma do końca października 25% zniżki

członków PZK. Przy zakupie pojawia się okno do wpisania

na książki na hasło KROTKOFALOWCY (dużymi, bez pol-

kodu rabatowego. Link do księgarni: https://helion.pl

skich liter).

Z ciekawostek – sporo pozycji o Arduino (w tym niezłe
książki Monka) https://helion.pl/search?szukaj=arduino,
Raspberry Pi, różnego rodzaju programowanie, trochę
elektroniki. Warto przejrzeć, bo 25% to więcej niż 1% na
kartę w Tesco.

Maciek SP9MRN
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PO 48. ZJEŹDZIE SP DX KLUBU

W

dniach 15-17 września br. w Hotelu Zamek Biskupi

Minęło 55 lat od chwili, gdy w dniach 21-23 września 1962

Janów Podlaski, w odbył się 48. Zjazd SPDXKlubu,

r. w Wiśle – Malince odbył się pierwszy Zjazd Sprawoz-

którego kontynuatorem jest ściśle współdziałające z Pol-

dawczo-Wyborczy SP DX Clubu. Zjazd poprzedzony był

skim Związkiem Krótkofalowców Stowarzyszenie Miłośni-

uchwałą Plenum Zarządu Głównego PZK z dnia 25 stycz-

ków Dalekosiężnych Łączności Radiowych (SPDXC).

nia 1959 r.dotyczącą utworzenia w ramach PZK - klubów
specjalistycznych. Z tej okazji, a także w uznaniu wzorowej
współpracy pomiędzy naszymi organizacjami, na samym
początku Zjazdu Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF
przekazał na ręce Prezesa SPDXC Andrzeja Dzierzkowskiego SP8LBK Odznakę Honorową Polskiego Związku
Krótkofalowców nr 1005 nadana uchwałą Zarządu Głównego PZK z dnia 13 maja 2017 r. Mimo ciekawej lokalizacji,
na Zjeździe stawiło się stosunkowo nieliczne grono członków SPDXC. Obrady skupiły się na tematach organizacyjnych, które zajęły nam około trzech godzin. Zebrani w głosowaniach jawnych podjęli następujące uchwały:
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• Uczestnicy Zjazdu zobowiązują Zarząd SPDXC do pod-

że w ciągu 30. dni zostanie sporządzony i podpisa-

jęcia działań w kierunku usprawnienia funkcjonowania

ny przez członków Zarządu protokół z odbytego

strony internetowej SPDX Klubu.

drogą elektroniczną posiedzenia”.

• Zarząd SPDX Klubu wystąpi

do Tomasza SP5UAF

• Zjazd podjął uchwałę o następującej treści:

i Marka SP7DQR o udostępnienie uprawnień licencyj-

	Paragraf 26. punkt 2. Statutu stowarzyszenia

nych do oprogramowania służącego rozliczaniu zawo-

SPDXC otrzymuje brzmienie: „Zarząd Stowarzy-

dów SPDXContest.

szenia SPDXC w liczbie co najmniej 3. członków”

• Podjęto uchwałę o jawności głosowania nad wyborem

• Zjazd podjął uchwałę o następującej treści:

członka Zarządu SPDXC.
	Par 30. Statutu stowarzyszenia SPDXC otrzymuje
• Zjazd wybrał w głosowaniu jawnym na wakującą funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia SPDXC Kol. Walde-

brzmienie: „Zarząd Stowarzyszenia SPDXC stanowią co najmniej: prezes, sekretarz, skarbnik.”

mara Wojtkowskiego SP2JEB.
• Zjazd podjął uchwałę o podwyższeniu składki członkow• Zjazd podjął uchwałę o odrzuceniu projektu Statutu przedstawionego przez Zarząd na Walne Zebranie

skiej rocznej od 2018 roku do kwoty co najmniej 50 zł/
rok. Składka jest opłacana do 31. marca danego roku.

członków stowarzyszenia SPDXC w dniu 16. września
2017 r.

Jak zwykle to bywa na zjazdach, zostały także przedstawiane prezentacje z wypraw DX-owych. Tym razem o wy-

• Zjazd podjął uchwałę o następującej treści:

prawie na Malediwy (8Q) opowiadał Włodek SP6EQZ,

	„Zarząd SPDXC może prowadzić swoje posiedze-

a prezentację o bardzo dalekiej wyprawie na Tuvalu (T2)

nia z wykorzystaniem komunikatorów interneto-

przedstawił Jacek SP5EAQ.

wych, organizując telekonferencje oraz prowadzić
głosowania drogą elektroniczną za wyjątkiem

Spotkanie było okazją do licznych rozmów o dx-ach, zawo-

spraw zastrzeżonych w Statucie do kompetencji

dach i sprzęcie oraz kontaktów towarzyskich.

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.

Za organizację Zjazdu dziękujemy Radkowi SP5ADX.

	Podjęte uchwały mają moc prawną pod warunkiem,

tekst: Piotr SP2JMR, zdjęcia: Radek SP5ADX
Tygodnik Krótkofalowca
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JODŁÓWKA TUCHOWSKA 2017 – PODSUMOWANIE

D

rugi pełny weekend września, od 32 lat dla krótkofalowców Tarnowskiego Oddziału jest dniem sporej

krzątaniny. To w ten weekend odbywają się spotkania
poświęcone podsumowaniu Zawodów Tarnowskich pod
hasłem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu”. Tak też było
w roku bieżącym.
Już w piątek wczesnym popołudniem, trwają zabiegi poświęcone zagospodarowaniu terenu, wieszanie anten,
przygotowanie radiostacji do pracy na terenie Ośrodka Domu Wczasów Dziecięcych i Szkoły Podstawowej
w Jodłówce Tuchowskiej.
Piękny, cichy i czysty zakątek Pogórza Ciężkowickiego
wita nas zawsze gościnnie i piękną pogodą, zachęcając do
spacerów po otaczających lasach.
Program spotkania od lat jest utrzymywany w takim samym porządku co z góry umożliwia naszym gościom zaplanowanie sobie czasu spędzanego w czasie spotkania,
a drobne atrakcje z pewnością ten czas naszym gościom
uatrakcyjniają.
Szkoda tylko, że brak koordynacji krótkofalarskich spotkań
ze strony Władz PZK dzieli naszą społeczność od kilku lat,
w ten właśnie weekend, na dwie części. Atrakcyjne spotkania w Burzeninie i nie mniej atrakcyjne, tradycyjne już spotkania w Jodłówce Tuchowskiej wprowadzają w rozterkę
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wielu kolegów. Mamy nadzieję, że jedni i drudzy byli zadowoleni z wyboru spotkania, w którym uczestniczyli.
Pełną relację ze spotkania w Jodłówce Tuchowskiej 2017r
znajdziesz na naszej stronie: HYPERLINK „http://sp9pta.
hamradio.pl/index.php/krotkofalarska-jesien-na-pogorzu-2017/”http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/krotkofalarska-jesien-na-pogorzu-2017/ Do spotkania znowu
w Jodłówce Tuchowskiej we wrześniu 2018 r. Serdecznie
zapraszamy.

tekst i zdjęcia: Staszek SQ9AOR

ARISS – INFO Z ORBITY
(Pisownia Oryginalna)

Na

najbliższy tydzień zaplanowane są łączności ARISS ze szkołami, dla których odpowiedzi astronauty nie będą
słyszalne w Polsce, dlatego nie podajemy szczegółów.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK

NABÓR WNIOSKÓW ARISS

P

(Pisownia Oryginalna)

rzypominamy, że we wrześniu i październiku br. ARISS

podczas 7. Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sym-

Europa przyjmuje wnioski na przeprowadzenie łączno-

patyków ARISS, która odbędzie się 14 października 2017

ści ARISS w drugiej połowie 2018 roku. Pomoc w przy-

roku w Ostrowie Wielkopolskim. Impreza ta jest wpisana

gotowaniu wniosku, inspiracje do napisania projektu edu-

w obchody Międzynarodowego Tygodnia Przestrzeni Ko-

kacyjnego oraz inne cenne informacje, można zdobyć

smicznej. Więcej informacji na ariss.pzk.org.pl.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK
Tygodnik Krótkofalowca
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III PIKNIK KRÓTKOFALOWCÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO

III

Piknik Krótkofalowców Regionu Łódzkiego już
za nami.ak zwykle w ostatnią sobotę sierpnia na

Pabianickim Lewitynie spotkali się krótkofalowcy z całego regionu łódzkiego. I jak zwykle poza przyjemnością
spotkania kolegów z eteru w towarzystwie całych rodzin
głównym celem pikniku było przybliżenie naszego hobby
małym i dużym odwiedzającym park w Lewitynie.
W zorganizowanym podobnie jak w latach poprzednich
radiowym torze przeszkód udział w tym roku wzięło ponad 90 tych całkiem małych i trochę większych osób. Na
każdym ze stanowisk uczestnicy odkrywali kolejne „sekrety” naszego hobby takie jak budowa odbiornika z prostych klocków elektronicznych, własnoręczne wykonanie
„telefonu” z dwóch kubeczków i kawałka żyłki (tu wielkie

Jak zwykle w łowach na lisa swych sił – poza uczestnikami

podziękowania dla Grzegorza SQ7NHR, który za popraw-

toru przeszkód – brali udział obecni na pikniku krótkofalo-

ne wykonanie telefonu i przeprowadzenie udanej łączno-

wy – i tu ciekawostka – dzieci znacznie szybciej znajdowa-

ści wręczał uczestnikom karty QSL co wzbudzało jeszcze

ły ukryte na terenie parku nadajniki.

większe zainteresowanie i radość młodych ludzi).
Piknik odbył się przy doskonałej pogodzie, przez cały czas
Oczywiście nie mogło się obyć bez zrobienia prawdziwej

korzystaliśmy z przygotowanego grilla. Można też było

łączności ze starszymi kolegami obecnymi na pikniku.

spróbować gazowanej wody z prawdziwego saturatora
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serwowanej z sokiem lub bez dzięki uprzejmości ZWiK

Wszystkim uczestnikom pikniku pragniemy serdecznie po-

w Pabianicach.

dziękować za fantastyczną atmosferę prawdziwie rodzinnego pikniku.

Męska część pikniku chętnie próbowała swoich sił na
strzelnicy zorganizowanej przez Szwadron Pabianice – za

Wszystkim klubom, które przygotowały swoje stanowiska

co im bardzo dziękujemy.

dla odwiedzających chętnie prezentującym zagadnienia
radiowego kunsztu w imieniu organizatorów Tomka SP7V

Na miejscu działało oczywiście kilka radiostacji KF. Można

i swoim bardzo dziękuję.

było też sprawdzić swoje systemy antenowe.
Na końcu (lecz nie ostatnie) podziękowania należą się MoChętni mogli spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej

nice SQ7YLA, która przez cały czas trwania pikniku dziel-

pomocy dzięki obecności Ochotniczego Sztabu Ratownic-

nie sprawowała pieczę nad rejestracją i przygotowaniami

twa w Pabianicach.

oraz przeprowadzeniem końcowej loterii.

Na koniec wśród wszystkich blisko 100 zarejestrowanych

Do zobaczenia za rok.

uczestników odbyła się loteria fantowa.

tekst: Cezary SP7UKL,
zdjęcia: Tomasz SP7Q, Cezary SP7UKL, SP7PB
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TechnikaTygodnika
INTERFEJS SEPARUJĄCY

S

ześć lat temu opublikowałem rysunek płytki prostego interfejsu separującego galwanicznie radio od komputera. Interfejs ten jest z powodzeniem wykorzystywany w instalacjach echolinkowych, bramkach FRN, do emisji cyfrowych itp.

Uruchamiając digi na TNC programowym, potrzebowałem ponownie wykonać tę płytkę. Przy okazji nieco ją zmodyfikowałem aby układ był bardziej uniwersalny.
Nowy układ wyposażyłem w dodatkowe kondensatory na wejściu od strony głośnika radia, oraz po stronie mikrofonu.
Dodałem układ kluczowania PTT przez tor mikrofonowy, tak by można było bez problemu podłączyć się do ręcznego
radia oraz uzupełniłem opisy na płytce. Zmienione zostały także transformatory Critchley 9000 na Bourns LM-NP1001-B1L, z powodu braku dostępności tych pierwszych.
Dodatkowo na płytce umieściłem 16 pól lutowniczych w postaci uniwersalnej siatki, aby można było ją zmodyfikować
o jakieś dodatkowe nietypowe połączenia. Z uwagi na szerokie ścieżki, płytka jest bardzo prosta do wykonania metodą
termotransferową.
Układ składa się z dwóch torów m.cz, gdzie elementem separującym jest transformator Bourns LM-NP-1001-B1L, oraz
obwodu kluczowania PTT. W układzie kluczowania separacja jest wykonana na transoptorze 4N25, oraz dowolnym
tranzystorze przełączającym PNP.
Wszystkie pliki są do pobrania z repozytorium na githubie.

Stary interface PC-Radio
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Poprawiona wersja interfejsu

TechnikaTygodnika

Schemat interfejsu po poprawkach

Lista elementów:
IC1

= 4N25

C1

= 10µ

C2

= 10µ

Jp1

= Jumper

LED1

= Green

LED2

= Red

R1

= 2k2

R2

= 10k (PR)

R3

= 220

R4

= 2k2

R5

= 10k (PR)

T1

= BC560

Tr1

= Bourns LM-NP-1001-B1L

Tr2

= Bourns LM-NP-1001-B1L

Ryszard Labus SQ9MDD

Zmontowany układ

Ci, którzy przeczytali wstępniak wiedzą już, że będziemy mieli płytki interfejsu w Burzeninie. Z kolei ci, którzy w Burzeninie na Zjeździe Technicznym nie będą, mogą sobie zamówić płytki w firmie Merkar www.merkar.pl, bez ponoszenia
kosztów uruchomienia produkcji. Autor zgodnie z ideą Techniki Tygodnika pozostawił otwarty projekt w Merkarze
w związku z tym wykonanie pojedynczej interfejsu płytki kosztuje mniej więcej 5 złotych. Jak Wam się to podoba?

Tygodnik
Tygodnik Krótkofalowca
Krótkofalowca
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PODSUMOWANIE ANKIETY

W

ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy ankietę mają-

Oprócz pytań o podzespoły spytaliśmy o konstrukcje,

cą na celu zebranie i określenie waszych oczeki-

które chcielibyście zobaczyć na łamach Techniki Tygodni-

wań wobec działu Technika Tygodnika. Pretekstem do jej

ka. Przedstawiamy Wam efekty ankiety oraz dodatkowe

przeprowadzenia stały się rozmowy prowadzone z Firmą

odpowiedzi, które otrzymaliśmy. Spróbowaliśmy je nie-

Piekarz (naszym Burzeninowym partnerem), wraz z którą

co uporządkować, podzielić na grupy tematyczne – cza-

analizujemy możliwość (i sensowność) wprowa-dzenia na

sem rozdzielaliśmy pojedynczą odpowiedź umieszczając

polski rynek niektórych podzespołów dostępnych do tej

ją w dwóch grupach. Oczywiście są też odpowiedzi nie

pory wyłącznie na portalach aukcyjnych, giełdach i w im-

mieszczące się w kategoriach.

porcie indywidualnym. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli będą
chętni – to dlaczego nie spróbować.
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• Jednopasmowy TRX CW koniecznie QSK. Konstrukcja oparta na
przemianie częstotliwości z filtrem drabinkowym z VXO przestra-

• programowalny kontroler 2x6 anten so2r z band dekoderami
• Prostej skrzynki antenowej 100W, z dostępnych na rynku ele-

janym diodą pojemnościową i ARW w torze p.cz.. Moc wyjściowa

mentów, w szczególności konkretnego kondensatora zmiennego

5 Watów (lub opcjonalnie - docelowo 10 Watów). Konstrukcja

i określonej średnicy srebrzanki dostępnej na rynku i ferrytów,

mogłaby być rozwojową pod kątem adaptacji do innych pasm.

przełączników i wskaźnika wskazówkowego z oferty TME lub

Punktem wyjściowym mogłoby być pasmo 30 metrów, albo dla

Piekarza, w zakresie 1-30 Mhz. Sklepowe skrzynki są zbyt drogie,

wypełnienia aktualnej luki pasmo 60 metrów.

jak na ich zawartość.

• TRX. Step by step instrukcja budowy podzielona na tygodniowe
etapy z dokładnym omówieniem

• budowa rotora z sterownikiem, budowa anten i strojenie
• przełącznik SO2R, sterowanie zestawem anten
• Więcej o prostych antenach HF /dobre,sprawdzone i dokładne

• TRX CW
• TRX CW z syntezą
• TRX cw QRP na kilka pasm
• Mini transceiver PSK
• Dobrze opracowany, modułowy (oddzielne bloki TRX, jedno lub

opisy/oraz ew.potrzebnych balunów do w/w.. 73!
• ciekawe anteny krótkofalarskie ale opisane szczegółowo np. pionowa na 1,8 MHz itp.
• Małogabarytowa antena do TRX QRP

więcej pasmowy), filtrowy, synteza DDS, o wyższej jakości TRX

• prosta skrzynka antenowa KF ( małej i średniej mocy)

SSB oddzielnie TRX CW.

• dodatkowe urządzenia do radiostacji np. przełącznik antenowy,

• Dotyczace montazu i ulepszen trx bitx40 oraz instruktaz dotyczacy
wykonania najprostszych anten kf.

sterowanie rotora, skrzynka antenowa,
• symetryczna skrzynka antenowa sterowana zdalnie

• Trx cw ssb

• miernik SWR (coś w stylu konstrukcji OK1DX)

• TRX SSB/CW

• SWR miarka,

• TRX QRP CW względnie CW/SSB na lampach

• ATU

• trx mobilny psk31/jt65
• TRX kacper
• CW trx
• Wielopasmowy trx
• Więcej na temat składania i uruchomienia TRX Husarek
• Interesują mnie urządzenia SDR

• Wzmacniacz QRP - najfajniejsza opcja :)
• PA na ogólnie dostępnych lampach
• dobrego wzmacniacza 500W na wszystkie pasma
• Prostego PA (1 kW lub więcej) lampowy i tranzystorowy pracującego liniowo (prawie liniowo) od 1,8 do 28 MHz
• Jakiś wzmacniacz w paśmie 30 - 80 Mhz (około 100W zasilany
12V) do pracy w FM.
• wzmacniacze UKF i KF,
• Wzmacniacz dużej mocy KF

• sterownika obsługi manipulatorów uniwersalnego front panelu

• Wzmacniacza HF 20-50W do trx QRP

oparty na Arduino lub STMDuino
• Klucz CW
• Aprs na Arduino
• urządzenia z wykorzystaniem Arduino

• Nie bylo w polu wyboru to wpisuje tutaj - prosze pamietac aby

• SWR z pomiarem mocy w oparciu o Arduino

projektowane plytki byly pod dobrej jakosci metalowe i plastikowe

• Klucz elektroniczny z rozbudowaną pamięcią

obudowy np Hammond, Kradex. Moga byc od razu opracowane

• Więcej arduino

szablony do wiercenia. To bardzo podnosi jakosc projektu. Oczy-

• Miernik częstotliwości
• nanokeyer;

wiscie kazdy moze zrobic obudowe samodzielnie np z laminatu.
Tak samo kazdy moze kompletowac elementy czy prasowac plytki
:-) Jak widac z galerii SP5DDJ propozycja obudowy np do Lidii
spowodowala ze 80% wykonanych odbiornikow jest w obudowach
ktore zaproponowal konstruktor a 20% wlasnej inwencji. No takie
projekty sa urzadzeniami ktore sa potem uzyteczne
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• Na temat budowy RX. Praktyki lutowania.

• W7IUV LNA, BPF nadawczo-odbiorczy,

• Informacje na temat nowych systemów łączności, obsługa trx do

• Skomplikowane urządzenia trudno „ogarnąć” ale te podstawowe

tych systemów

jak czas pokazuje zawsze na fali: TRX, Syntezy, PA.

• Raz w miesiacu urzadzenie lub czesciej oraz plany anten

• Urządzenia z PUK-a

• Chciałbym zainteresować się APRS. Świetnie by było poświęcić

• Preselektor zewnętrzny na pasma amatorskie KF

trochę czasu właśnie na to zagadnienie od strony technicznej ale

• Analizator widma

może opisanie nad wykorzystaniem aprs nie tylko do nadawania

• filtr audio DSP

pozycji ale może bardziej nad przesyłaniem wiadomości, przesyła-

• transverter na 70 MHz

niem danych telemetrycznych. Jak można wyjść z bramek APRS.

• analizator antenowy,

Temat jest na prawdę bardzo ciekawy i obszerny a w internecie

• synteza IC si5351

ciężko mi znaleźć było informacje na ten temat. Pozdrawiam.

• Więcej urządzeń do technik cyfrowych /modemy,interfejsy-KIT do
zmontowania/do różnych TRX-QRP-/Kacper,Antek itp.
• interface TRX/PC,
• filtry pasmowe

• W chwili obecnej (i w przyszłości pewnie też) byłbym zaintereso-

• filtrów pasmowych na VHF / UHF

wany pełnym kitem czy chociaż mini kitem do budowy syntezy na

• Urządzeń do pomiaru TRX

SI5351, którą można zastosować we własnych konstrukcjach tran-

• TX ,RX na łowy na lisa, interfejsy do podłączenia TRX - komputer,

sceiverów. Powinna umożliwiać programowanie z poziomu menu

klucz CW,

przynajmniej offsetu i p.cz. dla pracy USB / LSB i CW jak również
umożliwiać korekcję odchyłki wzorca kwarcowego. Na ustawianie
poziomów wyjściowych nie naciskam, to można zrobić w sketchu i
zaprogramować pod Arduino. Mile widziany wyświetlacz kolorowy
(mały i tani - Nokia) oraz dekoder do sterowania filtrami pasmowymi i dolnoprzepustowymi. Oczywiście wszystkie pasma z WARC
+ 5 MHz i ew. jakieś wyższe. Mogą być dwa opracowania ;-) Wspomniana wyżej synteza i synteza „light” tj. wyświetlacz 2 x 16 (tani
LCD lub droższy OLED), bez „wodotrysków” a jedynie z niezbęd-

• Jako doczepka dla „juniorów” - Elementarz” prostych technik
pomiarowych związanych z uruchamianiem urządzeń (np. RX, TX,
TRX, itd. na zasadzie książki kucharskiej: od czego zacząć, gdzie
co przyłożyć, gdzie czego szukać, „o Boże, nie działa” lub działa
„inaczej”... ;)

nymi funkcjami i okrojone pasma np. 80, 40, 20, (30), 17 i/lub 15
metrów. CW jednak w dalszym ciągu mile widziane. Gdyby jeszcze
wyświetlacz pokazywał napięcie jakim zasilane jest radio, to takie
urządzenie jest idealne do zastosowań w urządzeniach terenowych. Warto zwrócić uwagę aby odpowiednio małe były wymiary
takiej syntezy. Montaż oczywiście SMD, ale bez uciekania w bardzo mały raster. Ze zbyt małymi elementami mogę mieć problem
zarówno młodzi jak i starsi konstruktorzy. Inny pomysł, to dobre
opracowanie filtrów drabinkowych i PCB do nich. Widzę tu filtry
zawierające min. 6, a max. 10 rezonatorów, dla CW i SSB. Częstotliwości pomiędzy 8, a 10 (max. 12 MHz). Takie coś każdy może
wykorzystać do własnych projektów. Jeszcze chodzą mi po głowie
„radio klocki” czyli bloki funkcjonalne. Mieszacz, IF amp., detektor,
jakiś wzmacniacz itd. Coś, z czego można łatwo poskładać prosty
(ale w miarę dobry) odbiornik nasłuchowy lub TRX. Chociaż może
zbytnio płynę, skoro przewidywany jest TRX CW/SSB ;-)

• Ciekawych rozwiązań krótkofalarskich, mniej lub bardziej prostych
• wzmacniacze, TRX’y, SDR’y, inne drobniejsze i większe urządzenia
dla radioamatorów
• cokolwiek z techniki
• Badania, testy, strojenie, tricki dotyczące anten wszelkich :-)
Pozdrowienia
• (...)czegokolwiek pobudzającego do dyskusji oraz wspólnej pracy w
klubie(...)
• konstrukcje ciekawych anten i przełączników , nowe emisje i ich
darmowe oprogramowanie
• nie interesuje mnie nic z tego co napisaliście

Serdecznie dziękujemy za poświęcenie nam czasu, za cieka-

a następnie opublikują.

we spostrzeżenia. Teraz pozostała rzecz najprostsza – zna-

Może ktoś z Was?

lezienie autorów, którzy te konstrukcje zrobią, przetestują

Maciek SP9MRN

(Pisownia Oryginalna)
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SQ6GIG s.k.
Klub SP6PCB z żalem zawiadamia,
że odszedł od nas kolega klubowy
Jacek Domagała SQ6GIG.
Grzegorz

SQ6SGT
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