ŚNIEŻYCA 2017
Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej.
Organizator: Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej (OT-12 PZK)
Termin: 22 stycznia 2017 roku (niedziela)
Godzina: 15:30-18:10 (czasu lokalnego)
Pasma: 2 [m] – VHF , 70 [cm] – UHF, 80 [m] - HF
Stan wyjściowy: prognozy synoptyków nie wróżą dobrej sytuacji meteo na przełomie stycznia
I lutego, kraj ma być skuty mrozami, średnia dzienna temperatur na kolejne dni ma spaść do -25 [°C],
dodatkowo zmianie pogody i spadkowi temperatur mają towarzyszyć niespotykane od kilkunastu lat
opady śniegu i porywisty północno - zachodni, zimny wiatr. Lokalne zamglenia sprzyjają osadzaniu się
szadzi na liniach energetycznych oraz napowietrznych liniach telekomunikacyjnych, które dodatkowo
zasypywane mokrym zamarzającym szybko śniegiem zrywają się pod swoim ciężarem. Duże obszary
województw oddalone od głównych tras komunikacyjnych są odcięte od świata, występują liczne,
lokalne oraz rozległe awarie zasilania, mają miejsce różnego rodzaju katastrofy budowlane wywołane
silnym wiatrem oraz obciążeniem śniegiem i lodem. Odcięte od zasilania sieciowego oraz łatwego
dostępu z zewnątrz, stacje bazowe telefonii komórkowej po wyczerpaniu się akumulatorowego
backupu zasilania przestają działać, oczekując na przybycie dedykowanych służb technicznych, które
w związku z krytyczną sytuacją pogodową nie nadążają z usuwaniem awarii i zabezpieczeniem
zasilania alternatywnego. Na terenie całego kraju zostaje ogłoszony stan klęski żywiołowej. Do
działania i zapewnienia alternatywnych form łączności opartych o radio, włączają się krótkofalarskie
sieci łączności kryzysowej.
Cele:


sprawdzenie skuteczności koordynacji wymiany informacji pomiędzy operatorami
i koordynatorami przy użyciu przemienników krótkofalarskich VHF/UHF oraz paśmie 80 [m]
HF,



ocena skuteczności prowadzenia łączności kryzysowej przy jak najmniejszej mocy wyjściowej
oraz zasilaniu awaryjnym.

Harmonogram (dzień 2017.01.22 niedziela):
15:30 – 16:15 – na częstotliwości emergency 3,760 [MHz] +/- QRM podejmuje pracę główna stacja
krajowej sieci taktycznej Net Control SP9PGE w celu gromadzenia meldunków pogodowych o sytuacji
meteo panującej w różnych obszarach kraju. Stacja pracuje z lokalizacji terenowej w okolicach
Krakowa, praca z akumulatorowych źródeł zasilania. Jednocześnie w tym samym czasie podobne
komunikaty o sytuacji meteo panującej lokalnie na terenie woj. małopolskiego gromadzi okręgowa /
wojewódzka stacja sztabowa SP0MASR, pracująca na częstotliwości 145,500 [MHz] oraz 433,500
[MHz]. Komunikaty o sytuacji meteo powinny zawierać następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

temperatura na zewnątrz podawana w [°C],
ciśnienie atmosferyczne podawane w [hPa],
prędkość wiatru w [km/h], lub [m/s],
kierunek wiatru (np. N-E),
informacja o opadach,
informacja o zachmurzeniu.

16:15 – 16:30 – identyfikowanie zagrożenia oraz globalnej sytuacji panującej na terenie, sformowanie
rozległej sieci Net Control w paśmie 80 [m], jak również mobilizacja utworzenia lokalnych radiostacji
koordynujących w każdym okręgu / województwie SP w pasmach UKF oraz opiekunów
przemienników w obrębie pasma UKF oraz pasma 80 [m].
Formowanie się sieci Net Control Taktyczna oraz Net Control Północ, Centrum i Południe.
1) Krajowa sieć Net Control dzieli się na 4 części (Taktyczna – organizator, następnie Północ,
Centrum oraz Południe) i za nie są odpowiedzialne odpowiednie grupy wyrażających chęć
uczestników pracujących na częstotliwości 3,760 [MHz]. Każda z sieci, zarówno Taktyczna, jak
i sieci Północ, Centrum oraz Południe muszą posiadać:
a) stację koordynującą,
b) stację pomocniczą nr 1,
c) stację pomocniczą nr 2.
2) W razie braku drugiej stacji chętnej do pomocy dopuszczalna jest praca z jedną stacją
pomocniczą, zalecane jednak jest zapewnienie drugiej osoby do pomocy w trakcie ćwiczeń w
trybie roboczym, o czym informują na bieżąco sieć Net Control Taktyczną. Obie stacje
pomocnicze mają pracować (w miarę możliwości i dostępności osób chętnych) z QTH
ulokowanych w innym okręgu niż pracująca dana stacja Net Control. Dobór stacji
koordynujących i przynajmniej jednej stacji pomocniczej dla wszystkich sieci Net Control
Taktyczna, Północ, Centrum oraz Południe ma się odbyć na częstotliwości 3,760 [MHz] +/QRM pomiędzy godz. 16:15 – 16:30, w celu zapewnienia pełnej znajomości dla wszystkich,
kto i gdzie ma funkcjonować. Na tym etapie wszystkie stacje zaangażowane pozostają jeszcze
na chwilę częstotliwości 3,760 [MHz] +/- QRM dopóki nie zostaną dokonane przydziały
częstotliwości.
3) Informacyjnie przynależność okręgów do poszczególnych Sieci: Północ – okręg: 1, 2, 4;
Centrum – okręg: 3, 5, 7; Południe – okręg: 6, 8, 9.
4) Sieć Net Control Taktyczna zajmuje częstotliwość 3,760 [MHz] +/- QRM, natomiast sieci Net
Control Północ, Centrum oraz Południe otrzymują na roboczo przydziały swoich
częstotliwości pracy od stacji Net Control Taktyczna po obustronnym sprawdzeniu ich
dostępności i poprawności obustronnej łączności. W tym momencie poszczególne Net
Control Północ, Centrum, Południe odmeldowują się i przestrajają na swoje częstotliwości
pracy.
Formowanie się Sieci Okręgowych / Wojewódzkich, opiekunów przemienników.
1) Równocześnie i niezależnie w tym samym czasie (godz. 16:15 – 16:30) formują i przygotowują
się do pracy okręgowe / wojewódzkie stacje koordynujące oraz ich pomocnicy, sieci lokalne
oraz stacje koordynujące ruch na przemiennikach (opiekunowie przemienników). Przydział /
dobór częstotliwości pracy w obrębie pasm UKF oraz 80 [m] jak również struktura lokalna
sieci pozostaje kwestią wewnętrzną poszczególnych Koordynatorów okręgowych /
wojewódzkich i w celu eliminacji chaosu organizacyjnego nie jest i nie może być elementem
formowania się czterech sieci Net Control.
2) Koordynatorzy okręgów / wójewództw, po uformowaniu się zgłaszają się ok. godz. 16:30 na
poszczególnych częstotliwościach przypadających im regionalnie, uformowanych już
Net Control Północ, Centrum i Południe, z tego też względu wszystkie lokalne sieci
uczestniczące w ćwiczeniach powinny mieć możliwość odsłuchu formowania się sieci
Net Control na 3,760 [MHz] +/- QRM, żeby wiedziały gdzie mają się zgłaszać.
3) Koordynator okręgu / województwa, w momencie niemożności udzielenia pomocy lokalnie,
zwraca się, w trybie emergency, do odpowiedniej sieci Net-Control.

4) Koordynator okręgu, raz na dwadzieścia minut zostaje wywołany i przekazuje, w krótkiej
formie, odpowiedniej sieci Net-Control, komunikat z informacjami z danego okręgu.
5) Opiekun przemiennika/ów czuwa nad zapewnieniem płynnej wymiany informacji pomiędzy
krótkofalowcem a koordynatorem okręgu / województwa.
Komunikaty powinny zawierać informacje dotyczące anomalii
niebezpieczeństw stanowiących zagrożenia życia lub zdrowia!

pogodowych

i

innych

16:30-18:00 – sprawne przekazywanie komunikatów.
18:00-18:15 – podsumowanie ćwiczeń.
Schemat organizacyjny:
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UWAGA: Ćwiczenia powinny przebiegać w jak najbardziej realistyczny sposób.
Organizator prosi o udostępnienie powyższego regulaminu każdy Oddział Terenowy PZK
i Sieci Łączności Kryzysowej.

