מאמרים קצרים

קצרמרים
לוקטו ונערכו ע"י דורון טל 4X4XM
 13מאה ועשרים לקשר הטרנס-אטלנטי הראשון
 .2מאה ואחת לשידורים הראשונים לציבור
 .7ששים שנה ללוויין החובבים הראשון
 .1תחרויות  UHF-VHFבסגנון אחר
 .8הפרעות על  11מטר מקובה (המשך)
 .5אנטנות שימושיות שצריך לדעת עליהן
 13פרויקט של חברת  IcomלSHF-
מאה ועשרים שנה לקשר הטרנס-אטלנטי הראשון
בתאריך  32בדצמבר  ,3713קלט מרקוני בניופאונדלנד אותות רדיו ראשונים בקוד מורס,
שנשלחו מאנגליה .השידור הטרנס-אטלנטי זיכה אותו בתהילה עולמית.
למרבה האירוניה ,המתנגדים לפרויקט צדקו כשהכריזו כי גלי רדיו לא ילכו בעקבות עקמומיות
כדור הארץ ,כפי שסבר בטעות מרקוני .למעשה ,אות הרדיו הטרנס-אטלנטי של מרקוני הוחזר
מהיונוספירה ולא שודר ישירות.

מרקוני צופה בעוזריו מניפים את העפיפון ששימש להרמת האנטנה בסנט ג'ונס ,ניופאונדלנד ,דצמבר .1701
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מאה ואחת שנים לשידורים הראשונים לציבור
בתאריך  85ביוני  8421מרקוני קיים שידור ראשון לציבור באמצעות זמרת הסופרן ,דיים נלי
מלבה .ההיסטוריון טים ונדר אמר שהשידור של דיים נלי היה "הרגע שבו העולם השתנה".
קישורMarconi radio broadcast that 'changed the world' to be recreated :

צילום :זמרת הסופרן ,דיים נלי מלבה בעת השידור הראשון לציבור  85יוני 8421

השידור המסחרי הראשון

השידור המסחרי הראשון בוצע בתאריך  2בנובמבר  ,8421מתחנת  ,KDKAעם תוצאות הבחירות
לנשיאות ארה"ב ,במטרה להוכיח את יעילותו של הרדיו .ניתן לפרסם באמצעותו חדשות לפני
העיתון.
ב 22-בדצמבר  8421שודר על גלי האתר בגרמניה" :שימו לב ,שימו לב  -כאן קוניגס
ווסטרהאוזן בגל רדיו  ".2711כך נפתח קונצרט חג המולד של עובדי הרייכספוסט ,שבוצע עם
קלרינט ,עוגב קנה ,כלי מיתר ופסנתר בבניין השידור של העיר .Königs Wusterhausen
לקריאה נוספתHistory of Commercial Radio )FCC( ,History of radio )Wikipedia( :
-1-

ששים שנה ללוויין החובבים הראשון

פרויקט  OSCARהוקם לצורך בניית לוויין חובבי
הרדיו .הלוויין הראשון  ,OSCAR-1שוגר בהצלחה מ-
 Vandenberg AFBבקליפורניה בתאריך  82דצמבר
 8468והקיף את כדור הארץ במשך  22ימים ,תוך כדי
שידור "  " HIבקוד מורס.

זיווד אוסקר  8לפני שיגורו
לקריאה נוספתOSCAR1 the first Radio Amateur Satellite :

צילום של הלווין אוסקר  8לפני הזיווד

כך מנהלים תחרות תג"מ
8

DR9A UHF-Contest October 2010
2 How to win a VHF radio contest, DR9A 2017

למעלה קישורים לסרטונים שהועלו בשנים  2181ו ,2187-באדיבותו של מרטין.DL5NAH ,

הלמוט  DK8SGמפעיל בתחרות יולי 2188

הלמוט מטפס על התורן
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הלמוט היה "הנשמה" של הקבוצה ובין השאר בעל התורן הנייד וציוד ל 2 -מ' שהקבוצה
 The Northern Black Forest Contest Groupהשתמשה בו בהצלחה במשך שנים רבות.
שנתיים לאחר מכן ,אובחן הלמוט  DK8SGכחולה בסרטן ונפטר ב 86-בנובמבר  ,2184בגיל .69
להלמוט אותות קריאה נוספים  DK0OXו .DR9A -ר' כתבה אודות המיזם ב.QRZ Now-
הפרעות על  91מטר מקובה (המשך)
כיצד איתרו חובבי רדיו אמריקנים הפרעות על  91מטר שמקורן בקובה?
בהמשך לקצרמרים קודמים בגיליונות אוגוסט וספטמבר ( 2128שם עמ' .)6

צילום מסך משולב מתוך הכתבה של ג'וש
קישור לסרטון ביוטיובThe “Cuban Jamming Crisis” On 40 Meters Ham Radio? :
קובה סגרה את הממסריםCuban Government turned off all the repeaters in the island :

תקציר :בתאריך  88יולי  2128החלו להישמע בפלורידה אותות צורמים במיוחד על  91מטר.
עד מהרה שילבו קבוצה של חובבי הרדיו מקלטי  SDRעם תוכנת טריאנגולציה וגילו כי המקור
להפרעות היה בקובה .למדינה זו יש היסטוריה ארוכה של גרימת הפרעות מכוונות ,בעיקר נגד
שידורי  .Broadcastאך הפעם נראה כי האותות החדשים כוונו לפס  91מטר של חובבי הרדיו.
שעות ספורות לאחר פרוץ המחאה ב 88-ביולי  ,2128סיפר אלכס ואלאדרס ( )W7HUכי שוחח
עם חובב קובני על  7,831קה"ץ ,כאשר נשמע לפתע  QRMאדיר.
 W7HUברח מקובה לארצות הברית ברפסודה בשנת  .2115כמו חובבים רבים בקהילה הקובנית-
אמריקאית הגדולה בפלורידה .הוא מרבה לדבר עם חבריו בקובה .לטענתו הממשלה הקובנית
ניסתה למנוע מחובבים בקובה לדבר עם חבריהם בארה"ב וסגרה גם ממסרי חובבים בגל  2מטר.
ג'וש נאס ( ,)KI6NAZשבסיסו בקליפורניה ומנחה את ערוץ  Ham Radio Crash Courseביוטיוב,
היה אחד הראשונים שהשתמשו ברשת  KiwiSDRכדי לאתר את מקורות ההפרעה.
המאמר המלא פורסם בIEEE Spectrum -
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אנטנות שימושיות שצריך לדעת עליהן
קישורCommon Antennas You Need To Know About :
לוקט ע"י אבנר דרורי 4X1GE

אין רדיו ללא אנטנות ולכאורה חובבי הרדיו אמורים להיות בקיאים בנושא.
מדי פעם אנחנו נתקלים במאמר המתייחס לאנטנה חדשנית מסוימת אבל לפעמים ישנו גם צורך
להציג ולהסביר דווקא את האנטנות המקובלות באופן שיזכיר לחובבים הוותיקים ,את מה שהם
יודעים ,ויחדש לחובבים החדשים את מה שהם צריכים לדעת.
לשמחתנו ישנו ירחון ,בשפה האנגלית ,ששמו ( Nuts and Voltsעל משקל .)Nuts and Bolts
מומלץ להיות מנוי חינם על ירחון זה המכיל מגוון מאמרים בנושאי אלקטרוניקה ומידי פעם הוא
גם מפיץ באינטרנט ,למינויים ,מאמרים נבחרים.

פרויקט תא"ג של אייקום
קישורIcom SHF Project :
חברת אייקום החלה לפתח מכשירי קשר לחובבי רדיו לשימוש בגלים  2.9ו 5.6-גה"ץ.
מהנדסי החברה שוקדים על מציאת פתרונות לבעיות לא פתירות בתחום התא"ג ,כגון הפסדי
קווי תמסורת ודרישות קשות למימוש ביציבות תדר .המטרה הסופית היא ליצור מוצרים
מסחריים לשימוש חובבי הרדיו ברמה גבוהה .צפו לחידושים!
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