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Komunikat NR 16/2019 

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców 

OT PZK w Krakowie. 

Witamy Koleżanki i Kolegów! 

 

 

 
 
 
 
Uwaga, uwaga, uwaga .…. 
 
Przypominamy wszystkim naszym członkom, że w związku z czasem zakończenia 
wakacji Oddział będzie czynny od 03.09.2019 r. 
 
Informacje od Kolegi Andrzeja SP9KR 
 
 

Es’hail-2 (lub QO-100) 
 

 

Przygotowuje się do pracy przez Oskara 100  

Jest to satelita geostacjonarny 4-tej generacji z pełnym pokryciem Europy, Afryki oraz 

sporej części Azji. Praktycznie DX-y przez cala dobę niezależnie od propagacji. 

Wszystko o tym satelicie można znaleźć na Internecie 

 

Wąskopasmowy transponder liniowy pracuje w pasmie – 10 489,550 – 10 489,800 MHz 

Down link oraz 

2 400,050 – 2 400,300 MHz Ublinek  

Przy zastosowaniu standardowego LNB do odbioru telewizji satelitarnej jego częstotliwości 

dla odbioru będzie (dla emisji wąskopasmowych) w zakresie: 

 

10 489,55 – 9 750 = 739,55 MHz do 10 489,8000- 9 750 = 739,80 MHz (polaryzacja V).  

 

9750 MHz to częstotliwość lokalnego oscylatora LNB po powieleniu. 

 

Szerokopasmowy transponder cyfrowy – 2 401,500 – 2 409,500 MHz Ublinek, 10 491,000 – 

10 499,000 MHz Down link (polaryzacja H). Służy on głównie do DATV, więcej informacji 

znajdziecie na stronie AMSAT UK: https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/ 

 Lub AMDAT DL: https://amsat-dl.org/ 

Z życia OT  

https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
https://amsat-dl.org/


 

Poza sygnałem telemetrycznym 10 489,800 MHz jest także emitowany beacon 10 489,550 

na telegrafii. Oba te prążki są bardzo przydatne do ustawienie anteny, oraz wyznaczają 

dopuszczalny zakres pracy. 

 

Na razie uruchomiłem się po stronie odbiorczej. Sygnaly są doskonale I sporo stacji 

wymienia się doświadczeniami albo porostu żuje szmaty. 

 

Została uruchomiona strona I można posłuchać QO-100 przez Internet tutaj: 

https://eshail.batc.org.uk/nb/ 

 

Co potrzeba do odbioru: 

Kupiłem talerz satelitarny 90/80 cm na lokalnej giełdzie przy Balickiej. 

Kupiłem na Allegro stojak w formie trójnoga (statyw) taki jak ten: 

https://allegro.pl/oferta/stojak-statyw-uchwyt-anteny-tripod-stalowy-camping-8305860362 

Do wyboru jest sporo podobnych stojaków. 

 

Kupiłem na Allegro tani LNB. Na przykład jak ten: 

https://allegro.pl/oferta/konwerter-lnb-single-gt-sat-7750349054 

Na Balickiej można kupić rożna LNB. 

 

Do odbioru stosuje Dongla RTL takiego jak ten tez kupiony na Allegro (Allegro to Twój 

przyjaciel): 

https://allegro.pl/oferta/tuner-dvb-t-rtl2832u-r820t2-rtl-sdr-odbiornik-sdr-8249130901 

U mnie działa świetnie ale są inne może nawet lepsze. Mam zamówiony inny ale idzie z 

Chin wiec trochę to potrwa. Trzeba poszperać na Internecie a na pewno cos znajdziecie. 

Sporo czasu zajęło mi skompletowanie kabli oraz przejściówki. Moj dongle do odbioru 

DVB-T ma gniazdko typu MCA (chyba) o średnicy około 3mm wiec trzeba to jakoś 

podłączyć do kabla z wtykiem telewizyjnym typu F. Ponadto głowica LNB musi dostać 

zasilanie 12V poprzez kabel wiec tez trzeba to jakoś pożenić. Kupiłem układ zasilający 

(chyba to się nazywa zwrotnica zasilająca) na Balickiej ale potem znalazłem u Chińczyków 

lepsze rozwiązanie. Tu macie do wyboru: 

http://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=400103&initiative_id=AS_20190815004835&Sear

chText=bias-tee&switch_new_app=y 

Ja kupiłem taki: 

 

https://pl.aliexpress.com/item/33020524064.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67d25a9cjMU

vPJ&algo_pvid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b&algo_expid=2d548251-bfa8-

4c01-b481-a3e0e264722b-5&btsid=e09db73f-d5c9-413d-b38f-

311edf099385&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53 

 

Teraz jak już macie wszystko to należy zainstalować I uruchomić program do odbioru. 

Używam  

sporo czasu zajęło mi ustawienie anteny. 

Na Internecie znajdziecie strony do obliczenia położenia anteny. 

Ja zrobiłem to tak: 

Najpierw podłączyłem talerz wraz z LNB do mego odbiornika do odbioru telewizji 

satelitarnej. Ustawiłem na najlepszy odbiór.  

Dla mojej lokalizacji dane dla ustawienia anteny do odbioru telewizji satelitarnej (dla 

Cyfrowego Polsatu – Hot Bird) są następujące: 

Elewacja: 32.2 

Azymut (geograficzny): 188.4 

Azymut (Magnetyczny): 183.2 (wynika z tego ze deklinacja jest chyba około 5 stopni. 

(Często pisze OKOLO lub CHYBA bo mało się na tym znam I ciągle się uczę ale ciekawy 

czytelnik doczyta jak to jest) 

 

Teraz dane dla mej lokalizacji dla QO-100: 

https://eshail.batc.org.uk/nb/
https://allegro.pl/oferta/stojak-statyw-uchwyt-anteny-tripod-stalowy-camping-8305860362
https://allegro.pl/oferta/konwerter-lnb-single-gt-sat-7750349054
https://allegro.pl/oferta/tuner-dvb-t-rtl2832u-r820t2-rtl-sdr-odbiornik-sdr-8249130901
http://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=400103&initiative_id=AS_20190815004835&SearchText=bias-tee&switch_new_app=y
http://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=400103&initiative_id=AS_20190815004835&SearchText=bias-tee&switch_new_app=y
https://pl.aliexpress.com/item/33020524064.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67d25a9cjMUvPJ&algo_pvid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b&algo_expid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b-5&btsid=e09db73f-d5c9-413d-b38f-311edf099385&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
https://pl.aliexpress.com/item/33020524064.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67d25a9cjMUvPJ&algo_pvid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b&algo_expid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b-5&btsid=e09db73f-d5c9-413d-b38f-311edf099385&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
https://pl.aliexpress.com/item/33020524064.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67d25a9cjMUvPJ&algo_pvid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b&algo_expid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b-5&btsid=e09db73f-d5c9-413d-b38f-311edf099385&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
https://pl.aliexpress.com/item/33020524064.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67d25a9cjMUvPJ&algo_pvid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b&algo_expid=2d548251-bfa8-4c01-b481-a3e0e264722b-5&btsid=e09db73f-d5c9-413d-b38f-311edf099385&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53


Elewacja: 32.35 

Azymut  

Azymut (geograficzny): 172.23 

Azymut (Magnetyczny): 172.23 - 5(deklinacja) co daje 168.23 

 

Jak widać elewacja jest niemal identyczna w obu przykładach co ułatwia ustawienie anteny. 

 

Różnica miedzy położeniami magnetycznymi wynosi około 15 stopni I przy użyciu 

kompasu przestawiłem wstępnie antenę o 15 stopni w kierunku wschodnim na pozycje 

około 168 stopni. 

 

Uruchomiłem na laptopie program SDR Konsole: 

https://www.sdr-radio.com/Software/Version3 

Ustawiłem na SDR Konsole częstotliwość odbioru 739.9 MHz i zacząłem powoli 

przestawiać antenę aż zobaczyłem prążki baonów oraz zobaczyłem prążki od stacji 

pracujących. Ustawiłem na najsilniejszy odbiór. Trochę mi to zajęło ale w końcu po 

godzinie udało się. Zaaferowany ze jednak cos tam się dzieje zacząłem słuchać. Słyszałem 

kilka stacji z DL, jedna z LY, jedna z RA, kilku francuzów. Stacje na SSB I na CW. 

 

Pozostała mi jeszcze do rozwiązania strona nadawcza. Mam już kilka komponentów, ale to 

trochę jeszcze zamieć czasu i pieniędzy. 

 

Dołączam kilka zdjęć: 

 

Pozdrawiam, 73 

 

De Andrzej SP9KR  

 
                                                                                                             Foto; Andrzej SP9KR 

https://www.sdr-radio.com/Software/Version3
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                                                                                                Foto: Andrzej SP9KR 



 
 
Składki do PZK za 2019 r. 
 
Składki członkowskie do PZK obowiązują dla rocznych okresów składkowych od 
roku 2018 ( zrezygnowano z wpisowego do PZK).  
Składka do MSK nie uległa zmianie. Poniżej podajemy składkę do PZK za  
II półrocze 2019 r. 
1   składka członka zwyczajnego                              102,50 zł            
2   składa ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku   87,50 zł            
3   składka ulgowa członka zwyczajnego do 
     20 lat lub uczącego się do lat 26                            57,50 zł            
4   składka członka nadzwyczajnego ( SWL)              57,50 zł            
5   składka członka wspomagającego                         52,50 zł    
Składki mogą być wpłacane na konto naszego Oddziału do Banku PKO SA nr. 
konta : 12 1240 4650 1111 0010 3184 3657. 
Termin wpłacania składek do ZG PZK pływa w dniu 15.09.2019 r. 
 
W dawnych Krótkofalowcach Polskich 
 
Przeglądając roczniki przedwojennego Krótkofalowca Polskiego, w numerze 5  
z 1934 r. znaleźliśmy artykuł pt. „ Woltomierz Elektrostatyczny „. 
Życzymy miłej lektury.  

 
 



 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
9M – West Malaysia 
Piętnaście stacji specjalnych zlokalizowanych w różnych stanach Malezji  
i z terytoriów federalnych będą obchodzić 62. rocznicę Niepodległość Malezji (31 
sierpnia 1957 r.) od 30 sierpnia do 1 września. Aktywni krótkofalowcy z zachodniej 
Malezji to 9M62MA, 9M62MB, 9M62MC, 9M62MD, 9M62MJ, 9M62MK, 9M62MM, 
9M62MN, 9M62MP, 9M62MR,9M62MT, 9M62MW i 9M62MY. Aktywni ze 
wschodniej Malezji to stacje 9M62MQ (Sarawak) i 9M62MS (Sabah). QSL za 
pomocą instrukcji operatora. Więcej informacji na stronie internetowej 
http://www.9mdxc.com/cq9m.  
 
 
EA – Espania 
znaki specjalne EG1SDC-EG9SDC i EH1SDC-EH9SDC będą aktywowane w 
dniach 1-15 września z okazji Dni Asturii i patronu księstwa, popularnie znany jako 
Santina de Covadonga.  
QSL dla wszystkich znaków za pośrednictwem EA1AUM (bezpośrednio lub przez 
biuro), LoTW i eQSL. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
http://santina.dxfun.com/.  
 
 
EL – Liberia 
30 września - 11 października to daty włoskiej DXpedycji operacja zespołu z Liberii. 
Jedenastu operatorów (I1FQH, I1HJT, I2PJA, I2YSB, IK2CIO, IK2CKR, IK2DIA, 
IK2HKT, IK2RZP, IZ2XAF i JA3USA) będą aktywni jako A82X (CW i SSB) oraz  
A82Z (RTTY i FT8) w pasmach od 160-10 metrach. QSL direct na adres I2YSB. 
Więcej informacji na stronie: http://www.i2ysb.com/idt/.  
 
 
EX – Kirghizia 
polski zespół (SP6CIK, SP6OJK, SP9FIH, SP9FOW, SP9TCE i SP9HVW)  
będzie aktywny, jako EX6QP z południowego brzegu jeziora Issyk-Kul,  
Kirgistan w dniach 2-15 września. Będą pracować emisjami CW, SSB, RTTY i  
FT8 na pasmach HF. QSL via SP6OJK.   
 
 
HL – South Korea 
Han, DS2GOO będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako DS2GOO / 3 z Sapshi Ilsl. 
(AS-080) w dniach 24–26 sierpnia. QSL za pośrednictwem adresu domowego, 
bezpośredniego lub przez biuro.  
 
I – Italy 
ARI Scandicci, IQ5BL będzie aktywny od 24 sierpnia do 1 września  
podczas 32. Mistrzostw Włoch w Para-Łucznictwie. Wszystkie QSO będą  
potwierdzane automatycznie przez biuro. Ta specjalna aktywność  
został zatwierdzony przez FITARCO, Włoską Federację Łuczniczą.   
 
J6 – St. Lucia 
Bill, K9HZ będzie znów aktywny, jako J68HZ z St Lucia (NA-108)  
od 23 sierpnia do 4 października. Obsługuje CW, SSB, FT8 i RTTY od  
160-2 metrów i planuje być QRV codziennie między 20 a 6 UTC.  
QSL via LoTW (preferowane), eQSL lub bezpośrednio do K9HZ.   

Wiadomości DX-owe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.9mdxc.com/cq9m
http://santina.dxfun.com/
http://www.i2ysb.com/idt/


 
JA – Japan 
Specjalne znaki wywoławcze 8J3ICOM (z Kioto) i 8N3ICOM (przenośne z  
różnych lokalizacji) są aktywne do 31 grudnia. Sufiks jest przeznaczony   
dla Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), którego konferencja odbędzie się w 
Kioto w dniach 1-7 września. Utworzony w 1946, ICOM jest ogólnoświatową 
organizacją promującą i chroniącą dziedzictwo przyrodnicze i kulturowego. 
Wszystkie QSO będą potwierdzane automatycznie przez biuro; dziennik dla 
8J3ICOM będzie przesłany do LoTW.  
 
 
KH8 – American Samoa 
Atsu, 5W1SA jest znów aktywny, jako KH8C z Tutuila (OC-045), amerykańskiego  
Samoa do 25 sierpnia. Obsługuje głównie FT8 i FT4. 
QSL via LoTW lub przez JF1OCQ.  
 
 
PA – Netherlands 
Specjalne znaki wywoławcze PA75OSB (15 sierpnia - 30 września) i PA75SODS 
(26,22 sierpnia) zostanie aktywowany dla upamiętnienia 75 rocznicy operacji 
Switchback i bitwy o Scheldt (Slag Om De Schelde) podczas II wojny światowej. 
QSL PA75OSB via PC4C (bezpośrednio lub przez biuro); QSL PA75SODS via  
PI4ZWN (biuro) lub PA3GEO (bezpośrednio).  
 
 
PA – Netherlands 
Arie, PD0ARI będzie aktywny jako PD538RNI od 28 sierpnia do 25 września.  
Jego miłość do radia rozpoczęła się na początku lat siedemdziesiątych przez 
słuchanie Radia Veronica (nadawanego na 538 metrach) i Radio Northsea 
International (RNI). Kiedy rząd holenderski uchwalił swoje ustawodawstwo 
antypirackie, obie stacje morskie musiały się zamknąć w dniu 31 sierpnia 1974 r. 
QSL za pośrednictwem adresu domowego, bezpośrednio lub przez biuro.  
 
 
PA – Netherlands 
Specjalny znak wywoławczy PH100KLM będzie aktywowany od 1 września do 30  
listopada z okazji stulecia KLM, flagowego przewoźnika lotniczego z Holandii i 
najstarszej linii lotniczej na świecie.   
QSL za pośrednictwem biura do PA3DVA.  
 
 
TA – Turkey 
Specjalny znak wywoławczy TC113PTR zostanie aktywowany 31 sierpnia i 1  
września upamiętniający otwarcie pierwszej sieci bezprzewodowej,  
stacji telegraficznej w Imperium Osmańskim, założonej w Patara niedaleko  
Gelemis (Antalya) w dniu 31 sierpnia 1906 r. QSL via TA4E.  
 
Z8 – Sudan Południowy 
Diya, YI1DZ powrócił do Dżuby, Sudanu Południowego i ma nadzieję na QRV  
ponownie, jako Z81D do 17 sierpnia. Obsługuje SSB i FT8 na 80-10m. Jego  
umowa w Sudanie Południowym obowiązuje do 10 października.  
QSL via Club Log OQRS lub OM3JW. Nie używa LoTW.  
 
                                                TNX    :    425   DX   NEWS,    ARRL  DX  NEWS  



 
                                                                                                                         Foto: Bożena SP9MAT   
                                                                                                                                                                                      

Wszystkim solenizantom a w szczególności: Joannom, Jerzym, Ludwikom, 
Janom oraz Grzegorzom składamy życzenia wszelkiej pomyślności, a przede 
wszystkim wspaniałych osiągnięć krótkofalarskich.      
                                                  
      

 
 
 
 
 
 
 

Komunikat został zredagowany przez Bożenę SP9MAT oraz Andrzeja SP9KR. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony MSK OT PZK.  www.sp9pkz.cba.pl 
Kończąc komunikat żegnamy Koleżanki i Kolegów. Spotkamy się ponownie w dniu 
3 września 2019 r. o godz. 19.00 na przemienniku SR9X na częstotliwości 
145,700 MHz a w Krakowie na wejściu przemiennika 145,100 MHz. Do usłyszenia.   
 

 

http://www.sp9pkz.cba.pl/

