E. KULAWIAK SP3UE

Pracuiemy na 144

.
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DNIU 25 czerwca br. o godz.
nawiązane
10.22 CET zostało
pierwsze w historii naszego krótkofa1,arstwa Dx-owe QSO na fali 2 m mię
dzy st(lcjami SP3PD/UE w Poznaniu a
stacją DL7FS w Berlinie, a
więc
na
odlegfość ,akolo 250 km. Startem do tego osiągnięcia były na długo przed
tym, bo w kwietniu 1949 r., zapoczątko
wane przygotowania do udziału w za\Vodach „Polni .Den".
Pionierami łączności na popularnej
już
obeCinie „dwójce" byli SP3AN,
SP3Pp, SP3PS, SP3UE i SP3c,b14. W
roku 1949 „na kolame" przygotowaną
aparaturę
z
wielkim
entuzjazmem
w:niesiono na w1ezę wysokości około
50 m w Osowej Górze koło Pnznania.
Kiole,ga z ~SP3AN zmontował antenę
kierunkową

i...

zaczęło się. nasłuchiwa

nie Dx-ów.
Jednakże

zbierał

MHz

najświeższe

wiadomości,
przenam je w formie wykładów
lub- w ramach dyskusji. Doszliśmy
wreszcie do wni'Olsku, że trzeba opracować odbiorniki, wie1olampowe supery,
specjalnie dostosowane do pracy na
144 MHz.

kazywał

Zadanie to - zupełnie dla nas :n:o~
we byto bardzo trudne i wymagaJ1o wielu miesięcy pracy.
bezsprzecznie duże trudności
mniej wytrwałych, ale nie
zraziły zapaleńców. Jednak trzeba się
przyznać, że
tyU~o
jeden :z kolegów
(Sl13PD) zbudow,a,ł w 1951 r. 10-lampową superheteDodynę na lampach „żo
łędziówkach" 'z
symetrycznym wejściem L. słuchał...
Owe

zniechęciły

Słuchał v1 dni powszednie, w święta,
rano, wieczorem, w nocy, ale poza dokuczliwym szumem: 10idbiornika i przypadkowo w pa1smo wskakujących harmonicznych oscylatorów sąsiednich ode
biorników radiowych _:_ nie słyszał
11ic.

24 godziny nieprzerwanego nasłuchu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów; stały się natomiast
bod:kem do dalszej pracy.
Zdawaliśmy sobie
doskonale spraTak minął rok 1951, 1952, 1953. Ukawę, że
przyczymą
naszych niepowoza:vie się zezwoleń na radiostacje nadzeń
był bra:k
doświadczenia i odpoda1wcze UKF 'było nową podnietą do
\
wiedniego sprzętu.
pracy. Zbudowano szereg urządzeń.
OkazaŁo się, że
proste aparaty suNiektóre z nich były proste, jak dawperreakcyjne i :kilku-element.owa antena kierunkowa nie są sprzętem dostatecznej jakości dla pokonywania dużych odległości, jakie dzieliły
:nas od
na'jbliższ,ych stacji.

n1eJ, inne bardziej zlożone, wi,elolampowe. Część sprzętu - po dostosowaniu
go do przenoszenia -- wypróbowano
w Krynicy w czasie Igrzysk Harcerskich oraz w zaworfarh „Polni Den" w
1954 r., które z,nó>N nie przyniosły
upragnionego rezultritu. Słyszano jednak zupełnie dobrze (S7) w Górach
świętokrzyskich stację SP5UAD zainstalowaną na Babiej Górze. Można byto przypuszczać, że słyszała nasze wołanie, lecz nie zriozumiawsz.y naszego
znaku, wzięła nas za Czechos1owaków
i skterowała swe a:nteny akurat w
prneciwną stronę
pozbawiając
nas w
ten sposób ostatniej szansy.
Innym

radiostacjom polskim
polepiej, a .sukces „szczęś
ciarzy" stał się dla nas bodżcem do
dalszego udo:slmnalania aparatury.
szczęściło

si.ę

Możliwości jednego amatora są jednak o~ra:nicz,one i bardziej niż k1edylwlwiek odczuliśmy wówczas potrzebę
pracy zespołowej. W.spólnym wysił
kiem z :kol. SP3PD, który prze1robil
dotychczasowy
odbiornik,
zbudowałem aparaturę nadawczą i po ustawieniu 20-metrowego ma~ztu anteny kierunkowej rozpoczęliśmy ·regularne na,słuchy. Niemało też trudu kosztowało

Obiecywaliśmy sobie więcej
szczęś
cia na przyszły Dok. Z ciekawo1ścią
(i t;mchę z żalem) czytywaliśmy sprawozdania o sukcesach odnoszonych w
tym czasie przez amatorów czechoslowackich i niemieckich.

\V roku 1950, znów z okazji :zawodów
„Polni Den" znaleź]i<\my .się w Osowej
Górze, lecz i tym razem - prócz 1silnego szumu super;reakcji - nie udalo się
nam czegokolwiek usłyszeć i!'w „eter.z:e''.
Usitowaliśmy sobie ~'ytłumaczyć doj:ychczasowe .niepowodzenia. Na naszych zebraniach klubowych tematowi
temu poświęciliśmy sporo czasu, a kol.
SP3PK (ex SPlSJ), który skrzętnie
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nas zbudowanie przyrządów do kontroli częstotliwości, przyrządów do z,e-'
straja:n:ia anteny oraz do pomiarów natężenia pola.
Slmmpletowaliśmy stację według nowoczesnych wymagań i dnia 25 czeirwca rano przy zupełnie nieszczególnych
warunkach atmosferycznych (ciśnienie
ba:rometrycznę 745 mm
Hg) przeprowadzono jedną z wielu prób.

krotne powtórzenie łączności tego samego dnia, jak 'również ,i w dniach nar
stępnych, było potwier~zeniem sprawności aparatury.
Można powiedzieć, że
już
przyzwyczailiśmy się do łączności
z DL7FS i
uważamy ją za coś naj:norma1niejszego,
lecz z :~olei nie pozwalają nam spokojnie zasypiać otrzymane od niego .informacje. Mimo bowiem, że lączno,ść z
DL7FS jest niemal zupełnie pewna, to
jednak nie słyszymy innych stacji
Dx-owych, które nas w tym czasie wolają i ,same mas słyszą.
po raz który tam z rzędu
do
budowy
nowego
sprzętu. Nowe
odbiorniki, jeden 20lampowy, a drugi 24-lampowy, z potrójną
przemianą
częstotliwości,
z
podwójnym wzmacniaczem Wallmana,
oscylatorami na kwarcach oraz ukła
dem dopasowującym do anteny, są już
w ostatnim ,stadium dostrojenia. Wyniki dotychczasowe - bardzo obiecujące. Układ odbiorników oparty jest na
najnowszych zdobyczach techniki ulA

więc

przystąpiliśmy

. Nadajnik od tyłu, w
przewidziano micjr.ce na

środku

modulator

Boniżej

podaję

opis aparatury, . za
uzyskano połączenie z
DL7FS. Składala się ona z czterech
głównych części: Il-lampowego odbiornika, 7-lampowego nadajnika, 12-elementowej owotowej anteny kierunkowej, źródeł zasilania.
pomocą

której

Odbiomik

można

z

ogólnie

uważać

za
przemianą
częstotliwości.
Blo:lmwy schemat
ca1ości i schemat ideowy części
w.cz.
prz;edstaw.ia rysunek 1. Ekranowanym
dwużylowym
kablem
128-omowym
energia w.cz. doprovrndzana jest do
wzmacniacza wielkiej częstotliwości, w
ukladzie, przeciwsobnym. Mieszacz w
układzie symetrycz:n;;m
pracuje z samowzbudnym osc;;ylatorem, a wymienione dotychczas stopnie na lampach
„żołędziówkach".
Wzmacniacz i mieszacz na pentodach 954, a oscylator na
triodzie 955.
superheterndynę

pojedyńczą

Dalsze wzmocnienie sygnału odbywa
na częstotliwości pośredniej 3,5
MHz kolejno w dwóch stopniach, na
1ampach 6K7. Drugi cletektor pracuje
się

Dnia poprzedniego kol. :;:~P3AN pow paśmie 3,5 MHz · amatorów zagraniczmych, że w Po~naniu
cz,yn:na jest stacja w paśmie 2-metirowym. Następnego dnia 1skierowaliśmy
na,szą obrotową antenę kierunkową na
zachód i pilnie przeprowadziliśmy na~
słuch, przeplata:ny nadawa:niem.
Tak ·już przyzwyczailiśmy się do tego, że nikt :nam nie odpowiada, że gdy
w odbiorniku
wśród
„piekielnego"
szumu zadźwięczał
sygnał
DL7FS,
który nas woŁał ----: tchu ,riam zabrakło
z wraże:nia. Dos.łownie zapomnieliśmy
klucza w ręku. :Z tremą, jak po paru
lekcjach telegrafii, poszła w ,;eter" odpowiedź na wołanie.
wiadomił

SP3PD. i SP3UE przy pracy
Sukcesem naszym nie cieszyliśmy się
sami. Wiadomość o nawiązaniu łącz
ności Dx-owej w mig obiegła wszystkich amatorów w Poznaniu, wywołu
jąc niebywały entuzjazm. Nawet pesymistom pojaśniały twarze. Nie byliśmy
pewni, czy sukces 'należy zawdzięczać
szczególnemu zbiegowi okoliczno·ŚCi i
sprzyjającym
warunkom atmosfe1rycznym czy też naszej aparaturze. Kilka-

Rys. 1
trakrót~ofa1owej i stanowi sz;czyt obecnych możliwości. Nic więc dziwnego,
że
spodziewamy się wielu dalszych

osiągnięć.

·na diodzie lampy 6Q7, której część
triodowa jest wykorzystana jako napięciowy wzmacniacz malej
częstotli
wości.

i3

~

Dla odbioru telegrafii używa się pomocniczeg<0 oscylatam na lampie 6C5.
Wzmacnia.cz malej częst•otliwośc:i pmcuje na lampie EL3. Wszystkie stopnie
L VJ

lampie LVl.

przewidziano miejsce na modulator dla
foni:i.
Nadajnik pracuje z tą samą anteną,
co odbiornik, a przełączanie odbywa

Uzyskaną

w ten sposób
72 MHz podwajamy
wzmacniamy za pomocą lamp LD2 w
układzie „push-push".
częstotliwość
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Rys. 2
wzmocnie:nia wielkiej i pośredniej czę
stotliw0iści są stmjone.
Dla zapewnienia odpowiedniej stałości fali nadajnik (rys. 2) pmcuje na
kwarcu 4 MHz. Oscylator jest w ukła
dzie tri-tet na lampie LVl, potrajając
jednocześnie częstotliwość.
Potrajamy
ją dalej za pomocą następnej LVl i jeszcze podwajamy w
trzeciej z kolei

SPOTKANIE N A

SNIEŻNIKU

Ostatni stopień pracuje na fali 2 m
na dwu . lampach LD15 w układzie
·przeciwsobnym z obwodem liniowym
na wyjściu. Dost•rajanie ostatniego obwodu odbywa się za pomocą przesuwanego zwieracza na linii.
Nadajnik i zasilacz są zmontowane
piętrowo w jednym
stojaku wykonanym z kątowników. W środku stojaka

Ekipa OKlSO wyposaŻiona była wyw urządzenia na 420 Mc/s.
Składały się one z nadaj,ników i odbioirników na lampach LDl, RD12Ta i
LVl oraz siedmioelementowych anten
Yagi.

łącznie

Ekipę
radiostacji SP5KAB, która
dnia 5 września br. udała s.ię na śnież
nik w celu wzięcia udziału w czechosłowackich próbach UKF, spotkała
nader miŁa niespodzianka. Oto jej stanowisko pracy położone na szczycie odwiedziła czechosłowacka
ekipa radiostacji OKlSO,. biorąca udział w tych
samych zawodach ze stanowiska odleg.łego o zaledwie kilkadziesiąt metrów.
W przyjadel1skiej i serdecznej ,r.ozmowie obie ekipy wymieniły szereg wrażeń i doświadczeń
z d<"'tychczasowej
pracy na falach ultrakrótkich i współ
pmcowały ze sobą w
czasie trwania
samychJJrób.
·~

I'~
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ODBIORNIKI TELEWIZYJNE
NA CZECHOSŁOWACKICH
DWORCACH KOLEJOWYCH

'

Roz,szierzanie i udoskonalanie komunikacji kolejowej w Czechosłowacji
połąezome jest ze zwiększeniem starań
o wygody podróżnych na dworcach kolejowych i w pociągach. Czechosłowac
cy kolejarze starają się stworzyć przy-

się przekaźnikiem.

Jako anteny użyto
trzech zespołów kierunkowych, każdy
po 4 elementy półfalowe, w układzie
YAGI „4 nad 4 nad 4". Dopasowanie
anteny do linii zasilającej odbywa się
za pomocą ćwierćfalowej linii dopasowującej, Antena obracana jest motorkiem sterowanym zdalnie z podwójną
przekładnią

ślimakQwą.

jemniejsze warunki dla podróżują
cych, zwłaszcza na dworcach kolejowych.
czterdziestu pięciu stacjach
kolejowych w różnych miastach 2lOStały utworzone oś·rodki kulturalne, umoż

Na

liwiające
rozrywkę

podróżnym

dobrą

zabawę,

i naukę. W ośrodku zainstalowana jest biblioteka, w któl'ej wypożyczać można książki także na czas
podróży, można tam wysłuchać audycji radiowych, przeczytać gazety i czasopisma, oglądać filmy krótkometrażowe, zag,rać w szachy itd. W dworcowych ośrodkach kulturalnych w:ięk
sz.ych miast mają podróżni do dyspoz,ycji nawet odbiorniki telewizyjne,
które stopniowo będą instalowane na
wszystkich dworcach.

