
Techniczne hobby, zabawa, pasja, sport

Telekomunikacją zawładnął wszechobecny internet (poczta e-mail, gadu-gadu, Skype), telefony komórkowe i CB-Radio. 

Krótkofalarstwo  (ang. ham radio, Amateur Radio - radiowa służba amatorska) polega na nawiązywaniu łączności za pomocą 

radiostacji. My krótkofalowcy jako jedyni spośród wszystkich służb korzystających z urządzeń radio-nadawczych mamy 

wyjątkowy przywilej - możemy pracować na urządzeniach wykonanych własnoręcznie. 

Kiedyś za elitę prawdziwych krótkofalowców były uważane takie osoby,  które choć raz zbudowały nawet najprostsze, 

własne urządzenie nadawczo-odbiorcze. Najwięcej osób używa jednak urządzeń fabrycznych (firmy YAESU, ICOM, 

KENWOOD, ALINCO, MOTOROLA). 

W krótkofalarstwie istotne jest, w jaki sposób nawiązano łączność (zastosowany sprzęt, emisja, rozwiązania konstrukcyjne, 

anteny itp). Łączność między krótkofalowcami zostaje zaliczona w przypadku przekazania tylko znaków wywoławczych

i raportu o słyszalności. Potem wymiana kart QSL potwierdzających łączność. W ten sposób kraj, kontynent lub wyspa trafia 

na konto krótkofalowca jako kolejne trofeum lub punkt do dyplomu.

Krótkofalarstwo polega na eksperymentowaniu. Są wśród nas osoby, które upodobały sobie pracę na falach krótkich. 

Szczytem osiągnięć jest nawiązanie łączności międzykontynentalnej (DX) na dystansach rzędu tysięcy kilometrów 

dysponując tylko prostymi urządzeniami o mocy  kilku watów (QRP) i zwykłymi antenami drutowymi.

Ale też są wśród nas osoby, które upodobały sobie pracę w zakresie fal ultrakrótkich. W tym paśmie krótkofalowcy 

najczęściej używają małych urządzeń przenośnych lub samochodowych, mogących współpracować z tzw. przemiennikami, 

tj. urządzeniami montowanymi na wysokich obiektach, odbierającymi ich sygnał i nadającymi powtórnie z większą mocą. 

Powoduje to zwiększenie zasięgu nawet do kilkuset kilometrów. 

Na pasmach UKF krótkofalowcy korzystają ze swoich satelitów (jest ich kilkadziesiąt). Można przeprowadzić łączność 

z astronautami ze stacji ISS. Jest taki zwyczaj, że co najmniej jeden z astronautów każdej misji jest krótkofalowcem. Na 

stacji ISS jest zainstalowany przemiennik krótkofalarski.

Krótkofalowcy mają do wyboru wiele emisji, jakimi mogą pracować. Najpopularniejsze to: fonia (SSB, FM), telegrafia (CW) 

i emisje cyfrowe (RTTY, PSK, APRS, Packet Radio, DRM, JT-65). Krótkofalowcy cały czas pracują nad rozwojem nowych 

sposobów komunikacji.

Emisje cyfrowe umożliwiają przesyłanie wszystkich typów danych komputerowych w tym dźwięku i obrazu. W czasach gdy 

Internet dopiero raczkował, krótkofalowcy mieli już swoje bramki radiowo-internetowe, łączące ich za pośrednictwem sieci

z całym światem. Nie-krótkofalowcy o tym nawet jeszcze nie marzyli.

Specjalistycznymi dyscyplinami są:

    

    SSTV - Slow Scan TV - telewizja z powolnym analizowaniem obrazu

    EME - łączności przez odbicie sygnału od powierzchni Księżyca

    RS - Rain Scatter - łączności przez odbicie sygnału od frontów deszczowych

    MS - Meteor Scatter - łączności przez odbicie od śladów zjonizowanego powietrza po spadających meteorytach

    AURORA - łączności przez odbicie sygnału od zorzy polarnych

    QRP - praca małą mocą

    Łowy na lisa - sportowa dyscyplina terenowa - połączenie biegu na orientację z radiolokacją

Krótkofalowcy mają swoje organizacje zrzeszające. W Polsce jest to Polski Związek Krótkofalowców. PZK reprezentuje 

krótkofalowców przed administracją państwową jak również na arenie międzynarodowej. Nadrzędną organizacją 

międzynarodową jest IARU. Krótkofalowcy w całym kraju mają swoje kluby. Prawie wszystkie kluby zrzeszone są Polskim 

Związku Krótkofalowców.

Organizacje publiczne również mają swoje kluby krótkofalarskie: Związek Harcerstwa Polskiego oraz Liga Obrony Kraju. 

W ZHP harcerzy pasjonuje też Łaczność Służbowa (w Płocku kryptonimy to  PASIEKA i UL).    

                 

Krótkofalarstwo - co to takiego?

Bartek (zastępowy)UL-6

Międzynarodowy 

znak radioamatora.

Logotyp 

Polskiego 

Związku 

Krótkofalowców.

Zastęp Pasieka na służbie.

Dominik ps. Szkudny.

Zastęp łącznośći Hufca ZHP Płock PASIEKA

Nowi krótkofalowcy w radioklubie LOK SP5KUT


