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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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Tekst autorstwa Marcina SP5XMI
na zasadzie pytań i odpowiedzi o QRP.
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40 NUMERÓW MINĘŁO JAK JEDEN...
Tak, to już 40 numerów. Czterdzieści ty-

organizatorzy skrzętnie się z tymi informacjami ukrywają.

godni wypełnionych pracą i zbieraniem

Niemniej jednak jakieś informacje do nas a potem do Was

edytowaniem i publikowaniem dla Was

docierają i z tego faktu się cieszymy.

informacji. Czasami objętość TK prze-

W tym numerze zatem o QRP i BSK, no i świeży bandplan

kraczała 40 stron, a czasami – jak i teraz

z ARRL.

– ma ich zaledwie kilka. Nie znaczy to, że filtrujemy – nie
przekazujemy czegoś. Po prostu, albo nic się nie dzieje, albo
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Jak

co roku Polski Związek Krótkofalowców będzie

Wojsk Obrony Terytorialnej i zarządzania kryzysowego”.

reprezentowany na „VIII Forum Organizacji Po-

zarządowych” organizowanym przez ministerstwa Obro-

W kolejnych forach PZK zawsze uczestniczy i często

ny Narodowej, które odbędzie się w Poznaniu w dn. 30.11

przedstawia swoje prezentacje, natomiast po raz pierwszy

- 03.12.2017. Tym razem na zaproszenie MON Krzysztof

nasza prezentacja została uwzględniona w oficjalnej tema-

SP7WME wygłosi wykład pt. „Rola SP EmCom PZK w szko-

tyce forum.

leniu z zakresu łączności dla potrzeb klas mundurowych,

Piotr SP2JMR

TNX

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję
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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: radio shack SP9DGO
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QRP FAQ — CZĘŚĆ PIERWSZA
Po co ten cały szum o QRP?

Jak to się ma do kilowatowych nadajników? Tak zwany kali-

Nie wszyscy dążą do jak największej mocy nadawczej. Bar-

fornijski kilowat albo nasz Gruby Stefan?

dzo dużo można osiągnąć bez konieczności używania kilku-

Nijak. Zauważ, że największy skok jest właśnie między 5W

setwatowych nadajników.

a 100W (20x), powiększenie mocy od 100 do 1500W to
15x, czyli mniej. Mimo to stacje nadające dużą mocą mają

Po co komu praca małą mocą?

większe szanse na nawiązanie łączności w tych samych wa-

•

argument od serca. Do wielu łączności duża moc nadaj-

runkach. Mają jeszcze dodatkowy handicap, który polega

nika w ogóle nie jest potrzebna. Osiągnięcie tego same-

na tym, że zazwyczaj ci, którzy posiadają nadajnik tej mocy,

Z drugiej
strony są operatorzy, którzy nadają dużą
go małą mocą daje więcej radości – takie małe, a działa! mają również anteny o znacznym zysku.
mocą, ale niewiele słyszą. Główną przyczyną są
• argument od rozumu. QRP oznacza także o wiele mniejzakłócenia lokalne, ale może być to także
szy pobór energii. To ma znaczenie, gdy jedynym źrónieodporność
odbiorników na silne sygnały
dłem
zasilania
są akumulatory,
które N1FN/VK5FN
pracowicie wnozakłócające. Marshall
G. Emm
siszowmiłośnikach
plecaku na miejsce,
przykład
górach.
Mały
mawiał
QRP:nawe
have wbetter
"ears"
pobór prądu
oznacza
także
możliwość
sprawnego
than many
of those
guys
who
can boil
water zaon
their linears
lepsze „uszy”
wielu z tych
silania za(mamy
pomocą niewielkich
bateriiod
słonecznych.
Zaludków,
którzy
na
wzmacniaczach
mogą
wodę
pewnia niezależność od lokalnych źródeł energii. Metr
gotować).
Powiedział
to krótkofalowiec
USA,
kwadratowy
baterii słonecznych
plus niewielkizakumugdzie lator
kilowatowy
nadajnik nie jest niczym
dają praktycznie nieograniczony czas pracy stacji
nadzwyczajnym, choćby z racji na wielkie
QRP.
odległości w tym olbrzymim kraju. U nas również
• po co miałbym zmniejszać moc? I kiedy?. By nie zakłóznajdziemy
ludzi, którzy nadają mocą liczoną w Członek "Ekipy
Członek „Ekipy
Grubego Stefana"
Stefana” w zawodach
Grubego
w zawodach
cać.
Gdy
rozmawiasz
z kolegami,
nie zawsze
chcesz, by
kilowatach i mają
poważne
problemy
z odbiorem.
krajowych
rysował
Paweł
SQ5STS
krajowych - rysował Paweł SQ5STS
wszyscy Ciebie słyszeli. Po to, by mała, lekka bateria
starczyła na kilka godzin aktywności zamiast jednej

Co kupić? Wzmacniacz, czy antenę?

godziny.

Jeśli miałbyś do wyboru kupno kilowatowego wzmacniacza

Co kupić? Wzmacniacz, czy antenę?

i nadawanie z dipola albo kupno anteny kierunkowej o zy-

Jeśli
miałbyś
do wyboru
kupno
wzmacniacza
i nadawanie
dipola
albo kupno
Gdzie
jest ta granica
mocy, poniżej
którejkilowatowego
jest już QRP
sku 6dB do dipola
i nadawaniezmocą
kilkudziesięciu
W–
anteny
kierunkowej
o
zysku
6dB
do
dipola
i
nadawanie
mocą
kilkudziesięciu
W
–
wybierz
nową
W zawodach reguły są proste – wszystko, co jest poniżej wybierz nową antenę. Osiągniesz więcej. Miłośnicy QRP
antenę.
Osiągniesz więcej. Miłośnicy QRP bardzo często korzystają z różnych anten, niekiedy o
100W, ale powyżej 5W mieści się w kategorii LOW PO- bardzo często korzystają z różnych anten, niekiedy o dość
dość znacznym zysku lub odpowiednio dopasowanej charakterystyce promieniowania.
WER. Wszystko poniżej 5W to jest QRP. W praktyce moc

znacznym zysku lub odpowiednio dopasowanej charakte-

rzędu 5-10W to jest właśnie ten przedział. W konstrukcjach

rystyce promieniowania.

Od
czego(np.
zacząć
wojskowych
Clansman przygotowania?
PRC320) mała moc to jest około
3-5W, duża
i więcej. QRP już masz albo możesz
Od pożyczyć
czego zacząćna
przygotowania?
Załóżmy,
że– 30W
transceiver
jakiś czas. Zacznij od anteny.
Do
łączności
dalekosiężnych
używaj anten
o niskim kącie
Zadbaj o to, by wypromieniowała jak najwięcej energii dostarczonej przez nadajnik
w pożądanym
Dlaczego akurat
tyle? i pod właściwym kątem promieniowania. Może być to vertical z dobrą przeciwwakierunku
(azymut)
pionowym
(elewacja).
Do5W,
łączności
na gą, godna polecenia jest antena składająca się z verticala
Najczęściej spotyka się moc
czyli to, colokalnych
można bardzo
niskich
pasmach
(3.5/5/7
MHz)
stosujeprzy
sięzasilaniu
anteny z osobno wieszanymi przeciwwagami, które można ustawić
prosto uzyskać
na jednym
tanim
tranzystorze
promieniowania
pionowego
(nisko dotyczą
powieszony
12V. Te same ograniczenia
technologiczne
także tak, jak się chce. Należy je wtedy ustawić, szukając najsildipol, delta). Do łączności średniego zasięgu
CB Radia – tam standardem jest 4W (stopień mocy na jed- niejszego sygnału odbiorcy. Z takiej anteny zdarzały mi się
(powiedzmy – południe Europy, północ Afryki,
nym tranzystorze 2SC2078). Większość fabrycznych tran- łączności międzykontynentalne mocą 5W. Jeśli możesz
Bliski Wschód) używa się anten o średnim kącie
sceiverów QRP dysponuje właśnie taką mocą.
promieniowania
(delta, dipol powieszony wyżej, w terenie rozwiesić deltę pionową (ustawioną na właściwy
inverted vee). Właśnie dlatego nisko powieszona kierunek) lub poziomą (lepsza do łączności lokalnych lub
pozioma delta jest anteną uniwersalną, a dipol na
pasmo 80m powieszony 4m nad płotem jest fajną
Charakterystyka poziomej delty wg WF7T
Tygodnik Krótkofalowca 17 listopada 2017 nr 040 |
anteną do łączności krajowych.
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cej energii dostarczonej przez nadajnik w pożądanym
kątem
ch na
nteny
szony
asięgu
fryki,
kącie
wyżej,
szona
pol na
Charakterystyka poziomej delty wg WF7T
fajną Charakterystyka
poziomej delty wg WF7T

Jaka fabryczna antena będzie dobra? Ta z doskonałym SWR
napisanym w dokumentacji?
Ta, która wypromieniuje sygnał w oczekiwanym kierunku.
Nie myl sprawności lub zysku anteny z jej dopasowaniem
(właśnie ten drugi parametr pokazuje reflektometr, czyli
miernik SWR). Pamiętaj, że sztuczne obciążenie pokazuje
niemal idealne dopasowanie, ale dalekiej łączności z niego
nie zrobisz. Z kolegami z SP2YWL robiliśmy testy łączności na sztucznym obciążeniu na 14MHz, ale odległości były
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zdecydowanie niezadowalające. Od kompromisowej anteny idealnie dopasowanej skrzynką (SWR 1:1) lepszy będzie
pełnowymiarowy dipol półfalowy powieszony do dwóch
wysokich drzew albo delta, mimo to, że taka antena może
mieć SWR rzędu 1:1.8. Najlepsza będzie składana antena
kierunkowa (tak, są takie), która umożliwi skoncentrowanie
twojego sygnału w oczekiwanym kierunku. 5W do takiej an-

polem. Unikaj anten, w których masz do czynienia z pro-

teny może dać silniejszy sygnał niż 100W do byle drutu po-
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przez dławik. Szkoda cennej energii na ogrzewanie ferryto-

wieszonego do sławojki (tak, z takiej anteny też nadawałem).

wych pierścieni.

Co da się osiągnąć na QRP?
Wszystko zależy od tego, jaką masz antenę, jaką emisją pracujesz, na których pasmach. Na falach krótkich przy cyfro-

Jeśli masz skrzynkę antenową (świetną skrzynkę opisał

wej emisji JT65, 5W do dipola to jest duża moc. Na 160m

SP5DDJ na swojej stronie, znana jest także konstrukcja

przy kompromisowej antenie nawiązanie łączności nawet

SP3SYV, praktycznie każdy konstruktor coś podobnego

po kraju będzie problemem. Na paśmie 40m, 5W do dipola

zrobił wymyślił i wykonał, ja też) to dobrym wyborem bę-

daje całkiem ciekawe łączności po Europie. Na 30m i 20m

dzie powieszenie naprawdę długiego drutu możliwie wyso-

możemy się również spodziewać fajnych łączności, szcze-

ko. Jeśli nie posiadasz układu dopasowania do anten o wy-

gólnie gdy wołamy okolice basenu Morza Śródziemnego.

sokiej impedancji (najczęściej end-fed pół fali z układem

Jeśli po drugiej stronie jest stacja wyposażona w ponad-

Fuchsa), unikaj długości, które będą parzystymi wielokrot-

standardowe anteny, w zasięgu jest Ameryka Północna,

nościami połowy długości fali razy współczynnik skrócenia

część Ameryki Południowej, Afryka oraz Bliski Wschód.

(powiedzmy, że jest równy 0,9, przelicz, zobacz).

Oczywiście im sprawniejsza emisja, tym lepiej. Zobacz
zresztą punkt „jaką emisję wybrać?”. Jeśli zamierzasz zrobić

Użyj dobrego uziemienia. Zwykły longwire (czyli napraw-

łączność z Hawajami z Polski, ta łączność małą mocą będzie

dę długi kawał linki) będzie lepszy od FD3/FD4 z bylejakim

niesłychanie trudna, o ile w ogóle będzie możliwa. Niemniej

balunem i bliżej nieznanym dostrojeniem. Jeśli masz wąt-

nieprawdą jest, że sygnałów nadawanych mocą 5W w ogóle

pliwości – wieszaj pospolity dipol możliwie wysoko. Zadbaj

nie słychać. Jeśli ktoś ci mówi, że zrobił Brazylię, USA, RPA

o niskie straty na linii zasilającej oraz dopasowaniu. Możesz

lub Japonię z 5W do dobrej anteny, to nie ma powodów, by

ten sam dipol powiesić jako inverted vee. Żeby nie być goło-

mu nie wierzyć. Zwłaszcza wtedy, gdy po drugiej stronie

słownym – oto wyliczona propagacja z okolic Warszawy na

była taka potęga DX jak choćby „Masa” JH4UYB, zawodni-

Madagaskar, w obu przypadkach dipole 20m nad gruntem,

cy z K2TTT lub amerykańska stacja klubowa W1AW. Taką

moc 5W, emisja CW. Da się?

łączność się da zrobić np. na CW lub BPSK. Łączność międzykontynentalna w emisji JT65 jest na porządku dziennym.
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SZKOLENIE ŁĄCZNOŚCIOWCÓW W GOŚCINIE

W

czoraj koledzy z Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców przystąpili do realizacji programu szkole-

nia młodzieży. Zajęcia z podstaw radiotechniki i łączności
radiowej prowadzili: Krzysztof SP7WME, Paweł SP1MPW
oraz Zbyszek SP1F.
Program nauczania młodzieży klas mundurowych Zespołu szkół Im. Macieja Rataja w Gościnie obejmuje szkolenie
z zakresu łączności morskiej, kryzysowej, wojskowej no
i przede wszystkim łączności amatorskiej. Jest to ambitne i bardzo trudne w realizacji przedsięwzięcie, które BSK
wspólnie z PZK oraz MON realizują na zasadzie wolontariatu. O skali trudności świadczy fakt, iż program szkolenia
obejmuje 320 godzin wykładów. Jest realizowany w poniedziałki, wtorki i środy – jako zajęcia klubowe w czasie pozalekcyjnym oraz w czwartki w czasie zajęć programowych.
Wykładowcami są członkowie BSK i zapraszani wykładowcy z całego kraju. Ważnym, drugoplanowym celem tego
projektu jest wykształcenie nie tylko łącznościowców, ale
przede wszystkim pasjonatów łączności, czyli krótkofalowców. Czy się to uda?. Tego dzisiaj nie wiadomo, ale próbować
należy, bo się nigdy nie dowiemy.

Zbyszek SP1F
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Amerykanie właśnie opublikowali swoje nowe band pla-

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najpierw część

ny. można je ściągnąć w postaci drukowalnych plików *.pdf

KF a zaraz potem UKF.

z serwera ARRL.

Bandplan

[PDF]

(A4; skala szarości)

Bandplan

[PDF]

(A4; czarno biały)

Okazuje się, że nie jesteśmy wiele gorsi. Już za tydzień

Bandplan

[PDF]

(A4; kolorowy)

nasz polski bandplan opracowany przez Andrzeja SO6XL.

Bandplan

[PDF]

(A3; kolorowy)

06 |

17 listopada 2017

nr 040 Tygodnik Krótkofalowca

SP5MXH s.k.
11 listopada 2017 r. zmarł kol.ega
Krzysztof Geppert SP5MXH.
Zasłużony w konstrukcjach amatorskich.
Krzysztof

SP5OXF

SQ9KEL s.k.
Na początku listopada zmarł kolega
Jacek Loska SQ9KEL.
Zmarł w wieku zaledwie 47 lat. Założyciel grupy DX Katowice.
Zawsze pomocny i wesoły.
Remi

SQ7AN
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