KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 47/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

W

itamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych
komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie
18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz
publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.
Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze:
https://komunikat.pzk.org.pl/
Motto Redakcji. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem
odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni
publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko
słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich
członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem.
Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informuję, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada
wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
„z terenu” często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty
materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu
PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany
Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej
„Komunikatem sekretariatu ZG PZK”). Od 2009 roku do redakcji dołączył
Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez
radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

I. Sprawy organizacyjne
1. Komunikat składkowy na 2020
Uprzejmie informuję, że składki członkowskie PZK na 2020 rok nie uległy
zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK,
Nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku. Wyciąg z wymienionej uchwały poniżej.
Lp
1.

Rodzaj składki - opis
Składka wpisowa

0,00 zł
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2.
3.
4.
5.

Składka dla członka nadzwyczajnego SWL
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71
roku życia
Składka dla członka zwyczajnego
Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20
lat lub uczącego się do 26 lat

30,00 zł
90,00 zł
120,00
zł
30,00 zł

6.

Składka dla członka wspomagającego

20,00 zł

7.

Kluby zarejestrowane w OT PZK

0,00 zł

Okres składkowy na rok 2020 zostaje otwarty z dniem 25 listopada 2019
roku. Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość
każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez
członków na walnym zebraniu,
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek
przez członków, upływa 14 stycznia 2020 roku.
Skarbnicy OT PZK
Proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2020 rok
jedynie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat wygenerowaną w systemie
OSEC na 2020 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2019. W opisie
przelewu proszę umieścić numer WLW systemu OSEC, za którą
dokonywany jest przelew.
Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK

2. Walne Zebranie Tarnowskiego OT PZK OT28
Zarząd OT28 PZK informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału
Tarnowskiego PZK odbędzie się w dniu 15 grudnia br. (niedziela) o godz. 09.30
(pierwszy termin) w lokalu LOK przy ul. Krzyskiej 17 w Tarnowie.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK
w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany
Delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który
odbędzie się w czerwcu 2020 roku.
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Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania znajduje się na stronie
internetowej OT28: http://sp9pta.hamradio.pl/
Info. Janusz SP9LAS prezes OT28
3. Walne Zebranie Opolskiego OT PZK
Uprzejmie informuję, że w dniu 07.12.2019 r. (sobota) godzina 10.00 odbędzie
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT11 PZK. Zebranie odbędzie się
w bursie, Opole ul. Torowa 7.
W momencie gdy ZOT ustalał termin Walnego Zebrania, nie posiadano wiedzy
o Posiedzeniu ZG PZK.
Oczywiście serdecznie zapraszamy Prezesa PZK lub w zastępstwie wskazanego
członka Prezydium ZG, jednak mamy świadomość, że w tej sytuacji może być to
problemem.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK
w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany
Delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który
odbędzie się w czerwcu 2020 roku.
Paweł SQ6DXP
II. Wydarzenia
4. Skrócony spis treści „Świata Radio” 12/2019
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Odpowiedzi na quiz antenowy
TEST: Nadajnik APRS w systemie LoRa
PREZENTACJA: AnyTone AT-D578UV, Modulator Signal R86602, NanoVNA,
Wzmacniacze chłodzone wodą
ŁĄCZNOŚĆ: Pulsary, teoria i praktyka, Nowości MSPO 2019 - cz. 2., Nisko, coraz
niżej…
WYWIAD: Ponad 90 lat Instytutu Łączności
HOBBY: Transceiver HYDRA wg SP2FP, Audioprocesor DSP, Praktyka
radioamatora
DIGEST: Amatorskie konstrukcje odbiorcze
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
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5. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI

12/2019

Po posiedzeniu prezydium ZG PZK
Groźne 5G
Po Zjeździe SpEmCom
60 lecie SP9KJM
Podziękowania dla PZK
San Beskido 2019
Podsumowanie Akcji „Pierwsze Powstanie Śląskie”
Silent Key’s
6. 50 lecie powstania klubu SP1PBW
Z okazji 50 -lecia powstania klubu PZK SP1PBW na terenie obiektów klubu 12DZ
przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie w dniu 16 listopada 2019 roku odbyło się
spotkanie sympatyków i członków klubu. Było ono okazją do wspomnień
i dyskusji o przyszłości. Z okazji 50-lecia stacja klubowa od 1 listopada do
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31 grudnia 2019 r. pracuje pod znakiem SN50PBW. Do dnia 18.11.2019 r.
przeprowadzono już ponad 1500 łączności. Za przeprowadzenie łączności ze
stacją klubową oraz stacjami aktualnych i byłych członków klubu wydawany jest
dyplom okolicznościowy w formie elektronicznej (bezpłatny). W załączeniu
regulamin dyplomu znajduje się na stronie radioklubu:
https://sp1pbw.pzk.pl/news.php .
Zapraszamy do łączności.
Prezes ZOT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN
7. „Moja przygoda z radiem” - Konkurs na wspomnienia krótkofalowców
W roku 2020 Polski Związek Krótkofalowców obchodzi 90 lecie powstania. Dla
uczczenia tej rocznicy Klub Seniorów PZK SP OTC ogłasza konkurs na
wspomnienia o tematyce krótkofalarskiej. Prosimy zatem kolegów o nadsyłanie
tekstów wspomnieniowych w dwóch kategoriach tematycznych. Pierwsza (A)
dotyczy doświadczeń i osiągnięć osobistych oraz ciekawych zdarzeń i przygód
z życia krótkofalarskiego. Druga (B) wiąże się z działalnością klubów, środowisk
i pracą na rzecz rozwoju krótkofalarstwa.
Prosimy o nadsyłanie prac w formie plików „Word” , z oznaczoną kategorią
tematyczną (A, B) na adres spotc@spotc.pzk.org.pl do dnia 30 09.2020 r.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone raz opublikowane na stronie SP OTC.
W zależności od ilości nadesłanych prac, rozważana jest także publikacja
książkowa.
Zarząd SP OTC
III. Sport
8. Wiadomości DX-owe i nie tylko
Od 21 - 26 listopada br. Michael, DF8AN będzie aktywny z Lord Howe jako
VK9LQ.
*****
Od 21 - 27 listopada Noboru, JH1OLB ponownie będzie aktywny z Palau jako
T88DT.
*****
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Jak informuje Sho, JA7HMZ planowana w okresie od 22 - 27 listopada wyprawa
do Mikronezji V63DX została odwołana.
*****
Nobuaki, JA0JHQ będzie QRV z wyspy Wallis jako FW/M0JHQ od 23 - 27
listopada 2019 r.
*****
23-24 listopada zawody CQ WW CW.
Regulamin:https://www.cqww.com/rules.htm
Zapowiedzi aktywności https://www.ng3k.com/Misc/cqc2019.html
*****
Certyfikaty za YO DX Contest 2019 do pobrania
na:http://86.34.67.56:8080/WebEditor/app
*****
SN0HQ na 7 miejscu w IARU HF 2019: http://www.arrl.org/resultsdatabase?event_id=113211
Dyplomy za zawody IARU HF na http://contests.arrl.org/certificates.php
*****
Grudzień miesiącem YOTA - dyplom na https://events.ham-yota.com/
*****
Na stronie https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/polish-xml/ do pobrania
Polska nakładka do programu N1MM.
Instalacja Config - Mange Translations - Import Translation - wybieramy pobrany
File to import i klikamy Import.
Następnie Config - Configure Ports, Mode Control itd. - Other - Po prawej
zmieniamy Language na Polish i OK.
*****
Obecnie na pasmach: PJ5/SP6IXF, PJ5/SP6EQZ, P40C, P4/KU1CW, C6AGU,
5N7Q, V26K, XV9D, 9X2AW, VK9CZ, 9G5W,
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6O1OO, 3B8MU, YJ0RRC, YJ0FWA, 5H3UA, 5H3EME, V63AR, 8Q7XR, KH8/K1TF,
5R8VX, 5R8KU, D4CC, SU8WRC, H40KT, H40TT,
C5/SQ7RAI, FM/F8AAN, 6W7PCT, VK9X/JO1AEC.
Pozdrawiam Adam SQ9S
9. Polska ekspedycja na Saba & St. Eustatius PJ5

Strona ekspedycji: http://pj5.dxing.pl/
Logi ekspedycji znajdują się na Club Logu i są aktualizowane codziennie.
https://clublog.org/expeditions.php
Ekspedycja w tej chwili po 4 dniach pracy ma około 10K QSO.
Ekspedycja pracuje na wszystkich pasmach, ale ze względu na słaba propagację
efektywnie od 1.8MHz do 18MHz. Praca na SSB, CW i FT8.
BAND
10m
12m
15m
17m
20m
30m
40m
80m
160m

CW
28.030
24.905
21.030
18.085
14.030
10.110
7.030
3.530
1.814,5

SSB
28.445
24.970
21.280
18.125
14.265
7.180
3.793
1.860

FT8
FT8 F/H
28.074
28.090
24.915
24.910
21.074
21.090
18.100
18.095
14.074
14.090
10.136
10.139
7.074
7.080
3.573
3.580
1.840 QSX 1908 for JA

“Band-plan” ekspedycji PJ5/SP5EQZ i PJ5/SP6IXF.
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Foto: lokalizacja ekspedycji, w tle Atlantyk.
Po raz prawdopodobnie pierwszy z tego podmiotu DXCC – Saba & St. Eustatios
(a na pewno na taką skalę) odbywa się praca na FT8. Jest spore zainteresowanie
QSOs ta emisją. Ekspedycja pracuje w dwóch trybach – zwykłym FT8 i FT8 F/H.
Obojętne w którym trybie bezwzględnie nie wołamy na częstotliwości nadawania
ekspedycji, tylko „up”. Dodatkowo, jeżeli ekspedycja nadaje „F/H” (Fox –
Hound), to minimalny odstęp od częstotliwości pracy ekspedycji, to 1000Hz!
Jeżeli ktokolwiek woła poniżej 1000Hz odstępu, to traci czas i nerwy-system F/H
nie odpowie! Pamiętajcie – oni są Fox (lis), my Hound – psy! To ustawiamy
w programie do emisji digi obsługujących FT8 (np. WSJT-X).
Należy śledzić inteligentnie dx-cluster, zazwyczaj jest podane, czy to jest tryb
„normal”, czy „F/H”.
*W dziale oprogramowanie cd. informacji dotyczących FT8.
Info: Zygi SP5ELA
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10. Wyniki IARU HF Championship 2019 i SN0HQ

Special IARU Stations, IARU Headquarters Stations
Place - Call - Score
1. TMØHQ 23,129,114 France
2. DAØHQ 18,751,986 Germany
3. OL9HQ 17,230,271 Czech Republic
4. IOØHQ 17,195,076 Italy
5. GR2HQ 16,658,376 England
6. S5ØHQ 16,025,672 Slovenia
7. SNØHQ 15,984,168 Poland
8. 9AØHQ 14,913,108 Croatia
9. LYØHQ 13,306,860 Lithuania
10. YTØHQ 11,799,399 Serbia
-------------------------------------11. YRØHQ 11,413,800, SE9HQ 11,269,009, LZØHQ 10,040,744, OEØHQ 9,563,624, OPØHQ 9,530,523, NU1AW 8,674,050,
HB9HQ 7,729,605, R9HQ 7,647,178, OZ1HQ 7,249,871, YL4HQ 6,597,450, PA6HQ 3,863,808, Z3ØHQ 3,658,341,
8NØHQ 3,455,650, OH2HQ 3,385,440, LUØHQ 2,534,035, BØHQ 2,037,328, LN2HQ 1,958,094, CR5HQ 1,743,248,
ER7HQ 1,376,090, W1AW 1,370,565, E2HQ 1,213,900, EF4HQ 1,182,455, PJ2HQ 1,163,700, VP9HQ 1,128,420,
CB1HQ 1,114,800, EIØHQ 1,068,480, CX1AA 782,132, A47HQ 777,650, T4ØHQ 699,985, TC3HQ 611,160,
LX8HQ 608,420, UN1HQ 450,260, VR2HK 277,514, Z6ØA 253,616, DXØHQ 199,422, OA4O 141,000, HLØHQ 140,022,
V31HQ 124,320, ZL6HQ 122,786, AT1HQ 116,730, EM5HQ 95,787, BVØHQ 95,404, 53. YM1KM 150.

Mamy 7 miejsce na 53 startujących w tym współzawodnictwie HQ. Czy to
dobrze, czy źle? Zawsze marzymy o tzw. „pudle”. Za nami są takie potęgi
radiowe jak Rosja (R9HQ), Ukraina (EM0HQ), Bułgaria (LZ0HQ), Chorwacja
(9A0), nie wspominając o stacjach HQ z USA i Japonii. Hiszpanie „odpuścili”
w tym roku walkę.
Teoretycznie w tym roku mieliśmy szansę na 3 miejsce, ale tylko i wyłącznie
przy nadzwyczajnej mobilizacji stacji SP. Mobilizacja była, ale nie aż taka.
W imieniu zespołu SN0HQ i jego Kapitana Włodka SP6EQZ (przebywa na
ekspedycji na PJ5) dziękujemy wszystkim stacjom SP, które dały nam punkty!
Info: Zygi SP5ELA
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11. Zawody z okazji dnia Kolejarza.
Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej oraz Wolsztyński Klub
Krótkofalowców SP3PWL zapraszają do udziału w reaktywowanych zawodach
Dzień Kolejarza. Zawody odbędą się 25 listopada 2019 (poniedziałek) o godz.
16.00 UTC i trwają jedną godzinę. Przewidziane nagrody za zajęcie pierwszych
miejsc w kategoriach, dyplomy za miejsca 1-3 oraz elektroniczne dyplomy za
udział. Regulamin na stronie klubu www.sp3pwl.pl
Pozdrawiam
Piotr SQ3JPV

IV. Technika i oprogramowanie
12. Zawody, CQWW DX Contest i sprzęt.
Start w każdych zawodach w kategorii MO (Multi operator) wymaga właściwego
przygotowania sprzętowego stacji. W zawodach CQWW w kategorii MOST (wielu
operatorów, jeden nadajnik) dopuszczona jest praca drugiej stacji (drugie
stanowisko, tzw. stacja mnożnikowa). Można robić mnożniki na innych pasmach,
niż pasmo stacji głównej (tzw. Run). Nawet więcej-trzeba je robić, bo nie ma
szansy na dobry wynik. Problem jest w separacji anten, wzmacniaczy
i transceiverów.
Jeżeli nie jest możliwa separacja przez odległość (dopuszcza się krąg
o promieniu 500 metrów * patrz regulamin), to musi być separacja sprzętowa –
filtry pasmowe. Chodzi o to, aby nie uszkodzić transceivera (-ów), nie
interferować pomiędzy stacjami Run i Mult. Chwila nieuwagi i TRX spalony lub
uszkodzony.
W skrajnym i optymalnym przypadku wymagane są na stacji 4 filtry:
- dwa filtry chroniące transceivery (poziom mocy 100-200W)
- 2 filtry usuwające produkty intermodulacji, szum i harmoniczne generowane
przez tory nadawcze, poziom mocy (High Power) 1.5kW.
Wszystkie filtry muszą mieć zapas bezpieczeństwa mocy transmisji i napięcia
pracy podzespołów, zwłaszcza w przypadku nieoptymalnego dopasowania anten
i wzmacniaczy (napięcie na linii transmisyjnej gwałtownie rośnie).
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O ile filtry dla poziomu mocy 100-200W są relatywnie osiągalne (poziom cen
$700-1000), to zestaw filtrów dużej mocy może wykraczać poza budżet (zestaw
filtrów to 3000-5000 Euro, plus dodatkowe koszty kontrolera zarządzania).
Poniżej przykłady filtrów separujących pasma, sub-stacje. TRX-y.
Jeden jest komercyjnym rozwiązaniem firmy Array Solutions (USA), drugi
(ciekawszy), jest znanym projektem, aktualnie zarządzana jest dystrybucja
kitów przez 5B4AGN po tzw. „kosztach”. Wielka sprawa. Wymagana jest
samodzielna praca: nawinięcie toroidów, montaż elementów na 7 PCB.

Foto 1: Filtr Array Solutions (USA). „Bandpasser”. Jedna główna płyta PCB ze
wszystkimi komponentami. Link: https://www.arraysolutions.com/filters
Oryginalny opis (Eng): “All filters in the Bandpasser are built with high quality components
using Micrometals toroid cores and low-dissipation, high-Q TDK capacitors. All shunt (parallel) nodes
are built with 2 kV and 3 kV capacitors while the series node uses 1 kV, 2 kV and 3 kV capacitors.
While these filters are rugged, you should be aware of problems that can arise when operating the
unit into a high SWR which can cause unexpected high RF voltages, even at 100 watts. Also, the
filters are designed for 50 ohms and a large departure from the design impedance can change the
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filter response and you may not achieve optimal band to band rejection. Be aware that the tuners
built into many radios will not correct any high SWR presented to the Bandpasser. If you must
operate into high SWR loads you should use an external tuner connected between the Bandpasser
and your antenna or antenna switch. Most amplifiers have a reasonable match on the input and
should not normally present any problems.”

Foto 2. Filtr w wersji opracowanej przez 5B4AGN (kit). Płyta czołowa.

Foto 3. Płyta tylnia filtra BPF. Gniazda sygnałowe i gniazda interfejsów
BCD Yaesu i K3.
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Foto 4. BPF wg. projektu 5B4AGN – konstrukcja modułowa, płyta główna
PCB i 6 sub-modułów PCB pasmowych. Montaż filtra BPF - 3Z6AEF.
Filtr pracuje do poziomu mocy 200W PEP i w zakresie od 1.8 – 28MHz.
* Dziękuję Waldemarowi 3Z6AEF za udostępnienie filtra (wypożyczenie do
badań i na zawody CQWW).
Fotki (jak widać na copyrights) – SP5ELA.
73 Zygi SP5ELA
13. Praca na FT8 – uwagi, oraz ekspedycja PJ5
Na FT8 normalnie pracuje się w trybie „normalnym”. Natomiast, jeżeli jest dużo
stacji wołających (np. przypadek obleganej ekspedycji) praca odbywa się
w trybie / modzie F/H/. F/H oznacza Fox & Hound (Lis i pies). Ekspedycja jest
lisem, my psami. Co to daje? A daje dużo, bo procedura wymiany danych jest
przyspieszona, stacje się nie zadeptują, praca odbywa się na wielu slotach
czasowych. Daje to także teoretycznie duży „rate” godzinowy, i o to chodzi. Jak
już ktoś słyszy ekspedycję, to zazwyczaj woła, bo chce ją zrobić.
Wszyscy niezadowoleni z tzw. modów cyfrowych (digi, albo MGM) – malkontenci
i „oporni” mogą sobie zdać sprawę z tego, że jest postęp technologiczny,
a propagacja fal radiowych na Ziemi zależy od Słońca. Na Słońce nie mamy
wpływu. Tak – człowiek na matce Ziemi nie ma na to wpływu. Propagacja jest
słaba i Człowiek-radioamator postępowy szuka rozwiązań. „Wyciąga” słabe
sygnały z szumu. A laureat nagrody Nobla K1JT opracował algorytmy
i oprogramowanie – program WSJT-X. Oprogramowanie jest otwarte, kod
źródłowy jest dostępny.
W dniu dzisiejszym przeprowadziłem pewien eksperyment radiowy. Była godzina
11-ta local, potem 12. O tej porze jest optymalna propagacja na kraj na 40M!
Nie dalej, jak w ostatnią niedzielę pracowaliśmy z SP’s w Zawodach Rybnickich.
Ekspedycja PJ5/SP6IXF nadawała na 40m na FT8. Na częstotliwości poza
standardową, aby nie powodować zamętu. Pomimo używania niezbyt
rewelacyjnych anten okazało się, że odbieram sygnały z PJ5. Ale co
najciekawsze, odbierałam „stado”, albo „dziki tłum” wołających stacji JA
(Japonia).
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Fotka 5. Pulpit programu WSJT-X w lokalizacji SP5ELA – Warszawa (SP5).
W lewym oknie ten „dziki tłum JA’s. Ja się nie dowołałem, za słaby mam sygnał
o tej porze, być może kilka godzin wcześniej by „poszło”. Ale tu chodziło głównie
o eksperyment.
Co ciekawsze liczba stacji JA odbieranych u mnie w SP5 była chyba znacznie
większa, niż odbieranych w PJ5. Inna sprawa – Ja’s mają wąskie okna
propagacyjne na Karaiby.
A tak wygląda na następnym screenie poszerzone okno odbiorcze programu
WSJT-X. Teoretycznie rzecz ujmując występowała w „białe południe” propagacja
JA – SP (SP5). Oczywiście ci JA’s nie byli zainteresowani łącznościami z SP
(w tym momencie czasowym), byli zainteresowani zrobieniem trudnego dla nich
podmiotu DXCC – PJ5.
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Fotka 6. To są stacja JA wołające PJ5/SP6IXF odbierane w SP5. Czas ekspozycji
11:15 UTC (12:15 local SP, pasmo 40M).

www.pzk.org.pl

16

Fotka 7. A to jest pulpit stacji ekspedycyjnej. W trakcie QSO ze stacją JA*.
Liczba stacji JA w oknie odbiorczym zdecydowanie mniejsza, niż w terminalu
w SP5.
Proszę zwrócić uwagę na zainstalowaną wersję „autorską” kodu WSJT-X – klon
SQ9FVE. Ten kod umożliwia automatyczną pracę ekspedycji na FT8. Problem
ekspedycjonerów jest trywialny: muszą kiedyś jeść, pić i spać. Ekspedycja trwa
2 tygodnie, człowiek nie wytrzyma bez snu.
A oczekiwania krótkofalowców Świata są! Z punkty widzenia po tej stronie
oczekiwanie jest, aby ekspedycja nadawała na wszystkich pasmach, wszystkich
emisjach i 24h/7.
Inną ciekawą kwestią jest to, że część krajów na Karaibach to “Unia
Europejska”! Tak, można używać pozwoleń CEPT.
Padła ciekawa propozycja, abym dołączył zdalnie do ekspedycji. PJ5/SP5ELA. To
pierwsza taka propozycja, obrazująca jak się logistycznie i technologicznie
zmieniło nasze hobby. Żaden problem, zdalny dostęp do instalacji przez
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Internet! Wszystko legalnie. Ich sprzęt, TRX-y, wzmacniacze, anteny i ich kasa,
mój czas, i umiejętności. Czy ma się zmarnować? No dobrze – tym razem
odmówiłem. Robię Komunikat PZK. Bardzo zabawne!

*Nadesłane przez Janusza PJ5/SP6IXF via WhatsUp.
73 Zygi SP5ELA

V. Prawo i przepisy
14. WRC 2019
10. WRC 2019 - tydzień trzeci
Pozostało już tylko 3 i pół dnia pracy merytorycznej - ostatnia sesja plenarna
mająca na celu zatwierdzenia tekstów, które mają zostać włączone do aktów
końcowych, ma się zakończyć w południe, 21 listopada - delegaci na WRC-19
stoją w obliczu poważnego obciążenia pracą, ponieważ starają się osiągnąć
porozumienie w kilku pozostałych kwestiach, w tym w sprawie agendy następnej
WRC.
Przyszłe punkty porządku obrad: Na dzień dzisiejszy nie dokonano wyboru,
który z ponad trzech tuzinów proponowanych tematów zostanie umieszczony
w porządku obrad WRC-23. Każdy z proponowanych punktów porządku obrad
wymagałby przeprowadzenia badań w ramach czasowych na lata 2020-2023, ale
ITU nie uwzględni więcej niż połowy z nich. Niektóre z nich spotykają się z
silnym sprzeciwem, a inne pozostają niejasne nawet na tak późnym etapie
konferencji. Odpowiedzialna za to komisja ma zakończyć prace w jeszcze jeden
dzień. To będzie ciężki dzień.
Satelity krótkoterminowe: Nadal nie ma porozumienia co do sposobu ochrony
istniejących służb i wykorzystania pasma do uplinku zaproponowanego dla
telemetrii, śledzenia i dowodzenia tymi "prostymi" satelitami. 5725-5850 MHz:
Ta część amatorskiego przydziału drugiej ważności, która obejmuje amatorskie
satelitarne łącze downlink na częstotliwości 5830-5850 MHz, jest przedmiotem
nierozwiązanego konfliktu dotyczącego parametrów systemów dostępu
bezprzewodowego, w tym radiowego LANu.
Częstotliwości powyżej 275 GHz: Ten górny zakres częstotliwości nie jest
przydzielany, ale kilka pasm zidentyfikowano do pasywnego (tylko do odbioru)
wykorzystania i zachęca się administrację do ochrony przed szkodliwymi
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zakłóceniami. Mając to na uwadze, WRC-19 określiła inne pasma powyżej 275
GHz do celów wdrożenia naziemnych zastosowań w telefonii komórkowej i
stacjonarnej. Wykorzystanie tych pasm do zastosowań w innych usługach,
w tym eksperymentów amatorskich, nie jest wykluczone.
50 MHz w Regionie 1: Przedstawione w zeszłym tygodniu kompromisowe
porozumienie przeszło przegląd na poziomie grupy roboczej i komitetu i oczekuje
na zatwierdzenie na posiedzeniu plenarnym.
Ponieważ kwestię 50MHz można uznać za zasadniczo rozwiązaną, zespół IARU
poświęca większość swojej energii na wyjaśnienia dlaczego proponowany punkt
porządku obrad dla 1240-1300 MHz opisany w zeszłotygodniowym wydaniu jest
niepotrzebny i niepożądany.
Pomimo tego, że Tim Ellam, VE6SH, Przewodniczący IARU opuścił konferencję
pod koniec drugiego tygodnia, jego obecność jest nadal widoczna, jako że
sześciominutowy wywiad z nim jest odtwarzany na monitorach rozmieszczonych
na obszarze sal centrum konferencyjnego.
Zapraszamy do
obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=gqphjb0Cds4&t=6s
Info: Dave, K1ZZ - IARU Secretary
Tłumaczenie: Maciek, SP9MRN (TNX)
Konsultacja: Paweł, SP7TEV

VII. Humor w PZK
15. Humor
Dowcip od Mateusza SQ4U.
Rozmawiają dwaj CB-ści (albo krótkofalowcy, nie urażając CB-stów!):
- Wiesz, założyłem antenę do CB Radio na Trabancie!
- Daj spokój, to nie będzie dobrze działać, Trabant nie ma "masy".
- Co Ty mówisz! przecież on cały jest z masy!
Nadesłał Jurek SP3SLU
I klasyka:
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Zaczerpnięte z sieci Internet – oryg. foto Selena Gomez
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VIII. Silent Key’s
SP9GNP S.K.
4 listopada 2019 r. zmarł nagle nasz Kolega Wiesław SP9GNP, znany konstruktor
urządzeń radiowych, miłośnik emisji cyfrowych, łowca sond meteorologicznych,
dx'man, wieloletni członek OT-06 PZK w Katowicach. Związany z działalnością
klubów SP9KLF, SP9KMQ, SP9KAT. W ostatnich latach mocno angażował się jako
członek Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej w uruchamianie
przemienników cyfrowych DMR i Fusion. Chętnie dzielił się wiedzą na
spotkaniach technicznych BASR prezentując swoje konstrukcje radiowe. Jako
jeden z pierwszych w SP uruchomił się na satelicie geostacjonarnym QO-100.
Cześć Jego Pamięci!
Piotr SP9LVZ & Koledzy z BASR
_______________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Dawidowi K1ZZ, Janowi
SP2JLR, Adamowi SQ9S, Januszowi SP1TMN, Januszowi SP9LAS, Piotrowi
SQ3JPV, Andrzejowi SP5AHT, Grzegorzowi SP3CSD, Pawłowi SQ6DXP, Maćkowi
SP9MRN, Pawłowi SP7TEV, Mateuszowi SQ4U.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie
później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na
adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później
mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone
przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację
dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana
jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg,
png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek
Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu
w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za
pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet.
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Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie
zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego
opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach
PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych
materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do
usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy
dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów
poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego
na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest
wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty
środowe.
Korekta tekstu K-PZK-47: SP5-73-002.
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