Program pierwszych ćwiczeń eterowych Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej
Sprawdzenie słyszalności

Termin: 2015.11.28 sobota,
Godziny pracy: 14:00 – 15:30 pasmo VHF 2 [m],
18:00 – 19:00 pasmo KF 80 [m].
Częstotliwości pracy: 145,500 [MHz], fonia – modulacja FM (F3E), w przypadku zajętej częstotliwości
schodzimy do skutku o 25 [kHz] w dół. 3,760 [MHz], fonia – modulacja SSB (LSB, J3E), częstotliwość
pracy +/- QRM. Uwaga pracujemy na częstotliwościach zalecanych do realizacji połączeń sieci
kryzysowej.
Znak wywoławczy stacji sztabowej: SP0MASR (stacja sztabowa klubu SP9PLK Oddziału Terenowego
nr 12 Polskiego Związku Krótkofalowców).
Lokalizacja stacji sztabowej: Kraków, QTH loc.: JO90XA19GV (w 10-cio pozycyjnej siatce QTH
locatora), współrzędne geograficzne: 50°02’28”N / 19°55’38”E.
Wyposażenie stacji sztabowej:
a) zakres UKF – radiotelefon Yaesu FT-8900 o regulowanej mocy wyjściowej 5-50 [W] oraz
pionowa antena dookólna 2x5/8 λ Diamond X-200N zainstalowana na wysokości ok. 35 [m]
npt.
b) zakres KF – transceiver Yaesu FT-950 o regulowanej mocy wyjściowej 5-100 [W] i antena typu
long wire o długości 41,5 [m] zainstalowana na wysokości ok. 11 [m] npt. + skrzynka
antenowa MFJ-993B.
Scenariusz części UKF-FM.
Łączność ze stacjami referencyjnymi i wywołania próbne.
W próbach uczestniczy między 3, a 5 przenośnych stacji referencyjnych pracujących z terenu
z użyciem przenośnych radiotelefonów VHF-FM o mocach wyjściowych regulowanych w zakresie ok.
100 [mW] – 5 [W], wyposażonych w helikalne / prętowe anteny dookólne o niewysokiej sprawności.
Stacje rozmieszczone są w pierwszej godzinie manewrów:
a) Stopień Wodny Dąbie na rzece Wiśle (połowa długości mostu na stopniu, mniej więcej na
środku szerokości rzeki),
b) Krakowskie Błonia przy stadionie Juvenii, na wałach rzeki Rudawy,
c) Rynek Główny, pod Wieżą Ratuszową,
d) Aleja Pokoju przystanek tramwajowy „Fabryczna” w pobliżu bazy samochodowej Poczty
Polskiej (pobliże jednostki wojskowej przy ul. Skrzatów),
e) ul. Mogilska w pobliżu Komendy Wojewódzkiej Policji.
Ćwiczenie nr 1 polega na wzajemnym przekazaniu raportów czytelności i siły sygnału (RS dla fonii)
pomiędzy stacją sztabową oraz kolejnymi stacjami referencyjnymi, przy różnych ustawieniach mocy
wyjściowej radiotelefonów w stacji sztabowej i w stacjach referencyjnych wg schematów:
a) stacja sztabowa pracuje z mocą 50 [W], stacja referencyjna reguluje moc skokowo od
najwyższej jej dostępnej do najniższej, za każdym razem wymiana raportów,
b) stacja sztabowa pracuje z mocą 20 [W], stacja referencyjna reguluje moc skokowo od
najwyższej jej dostępnej do najniższej, za każdym razem wymiana raportów,
c) stacja sztabowa pracuje z mocą 10 [W], stacja referencyjna reguluje moc skokowo od
najwyższej jej dostępnej do najniższej, za każdym razem wymiana raportów,

d) stacja sztabowa pracuje z mocą 5 [W], stacja referencyjna reguluje moc skokowo od
najwyższej jej dostępnej do najniższej, za każdym razem wymiana raportów,
Dopuszczalne jest równolegle sprawdzenie anten przenośnych w stacjach referencyjnych innych niż
antena helikalna / prętowa podczas wykonywania ćwiczenia nr 1.
Ćwiczenie nr 2 polega na próbie słyszalności stacji referencyjnych pomiędzy sobą, gdzie kolejno
stacje podają wywołanie próbne słyszalności stacji dla stacji sztabowej (chodzi o to żeby nie zgłosił się
nikt z boku), następnie stacja sztabowa odpytuje pozostałe słuchające stacje referencyjne z jakim
raportem słyszały stację wywołującą. Potem można próbnie nawiązywać łączności między sobą.
Ćwiczenie nr 1 oraz 2 musi się zamknąć pomiędzy godziną 14:00 – 14:45. Po tym czasie następuje
pięć minut ciszy eterowej i potem stacja sztabowa próbuje wywołań na UKF dla innych stacji EmCom
z Krakowa i poza Krakowa chcących uczestniczyć w próbach pomiędzy godzinami 14:50 – 15:30.
Podczas łączności obowiązuje wymiana raportu RS (czytelność, siła sygnału).
Równolegle pomiędzy godz. 14:50 – 15:30 będą prowadzone wywołania w paśmie CB, na kanale 9
w celu sprawdzenia, czy ktoś słucha i będzie zainteresowany zgłoszeniem się.
Scenariusz części KF.
Próby w paśmie 80 [m] są konwencjonalne i polegają na podawaniu wywołań ogólnych przez stację
sztabową i zgłoszeń stacji chętnych do nawiązania łączności (oczekiwane stacje, które zgłosiły się do
naszego zespołu EmCom KRK oraz z innych zespołów EmCom z Polski). Stacja sztabowa pracuje
typowo z mocą 100 [W] w antenie. Łączność oprócz konwencjonalnych raportów słyszalności RS
będzie miała pewien element urozmaicający, otóż każda stacja zgłaszająca się będzie musiała podać
stacji sztabowej:
a) bieżące wartości ciśnienia atmosferycznego w swojej lokalizacji,
b) informacja o prędkości wiatru w [m/s], lub [km/h],
c) temperaturę powietrza na zewnątrz w [°C],
d) informację o opadach w [mm] słupa wody (jeśli nie ma, to stacja zgłasza, że brak opadów),
e) informację o procentowym zachmurzeniu nad swoją miejscowością.
Podanie kompletnej informacji będzie zaliczone jako zgłoszenie się stacji kryzysowej do stacji
kryzysowej i odznaczone w logu stacyjnym. Operatorzy stacji sztabowej będą mieli za zadanie
skompletować w specjalnie przygotowanym logu ww. informacje (chodzi tutaj o sprawdzenie
koncentracji uwagi oraz radzenia sobie z odbiorem na falach krótkich w warunkach zakłóceń, QRM,
QSB itd.).
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