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Polski Zwi^zek Krotkofalowcow z zadowoleniem przyjmuje propozycjQ umieszczenia
zakresu 135,7-137,8 kHz w tabeli KTPC oraz now^alokacj^ dIa amatorskiej sluzby
radiowej w pasmie 472-479 kHz, zgodnie z ustaleniami konferencji WRC-2012.
Umozliwi to eksperymenty amatorskie na falach dtugich, ktorych charakterystyki
propagacyjne rozni^ siQ zasadniczo od powszechnie uzywanych przez stuzb^
amatorsk^ innych zakresow cz^stotliwosci.
Jednoczesnie, uwzgl^dniaj^c postulaty srodowiska oraz organizacji wspolpracuj^cych,
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow proponuje wprowadzenie nast^puj^cych zmian w
Krajowej Tabeli Przeznaczeh Cz^stotliwosci:
1. Przydzielenie amatorskiej stuzbie radiowej alokacji w pasmie
czQStotiiwosci 5250-5450 kHz:
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wraz z uwag^ POL.47 o nastQpuj^cej tresci:
POL.47
W pasmie 5250-5450 kHz dIa sluzby radiowej amatorskiej dopuszcza si^ emisj^ SSB,
telegrafi^ i w^skopasmowe emisje cyfrowe na nast^puj^cych czQstotliwosclach
srodkowych kanalu: 5332.0 kHz, 5348.0 kHz, 5358.5 kHz, 5373.0 kHz, 5405.0 kHz,
przy szerokosci kanalu ograniczonej do 3 kHz.
Uzasadnienie
1. Alokacja pasma 5 MHz dIa sluzby amatorskiej byla omawiana na konferencji WRC12 w Genewie, z zaieceniem, aby administracje rozwazyly mozliwosc ograniczonego
(kanalowego) dost^pu do pasma dIa sluzby amatorskiej, z docelow^ ci^gtq alokacja w
zakresie 5250-5450 kHz, co ma bye przedmiotem konferencji WRC-15.
2. Zakres cz^stotliwosci w okolicach 5 MHz jest szczegolnie predystynowany do
wykorzystania przez amatorsk^ sluzb^ radiow^ dIa ceiow t^cznosci ratunicowej
(kryzysowej) w skali regionainej - w razie katastrof, powodzi, trz^sieh ziemi i innych
zjawisk. Radiokomunikacja w tym pasmie jest mozliwa, gdy maksymalna uzyteczna
czQstotliwosc (MUF) jest juz ponizej pasma 7 MHz, a jeszcze nie osi^gn^la pasma 3,5
MHz.
3. Aktualny przydzial pasma w okolicach 5 MHz jest przeznaczony dIa sluzby stalej
oraz ruchomej, za wyj^tkiem ruchomej lotniczej (na zasadzie pierwszej waznosci).
Wprowadzenie ograniczonej (kanafowej) alokacji w tym pasmie dIa sluzby amatorskiej
nie powinno powodowac konfliktow, jako ze podobna sytuacja juz wyst^puje w pasmie
10100-10150 kHz, gdzie sluzba stala (cywilno-rz^dowa, pierwszej waznosci)
bezproblemowo koegzystuje ze sluzby amatorsk^ (drugiej waznosci).
4. Przydzielenie alokacji dIa sluzby amatorskiej w proponowanej postaci z uwag^
POL.47 pozwoli w przyszlosci na latwe dostosowanie do ewentualnego rozszerzenia
po konferencji WRC-15 poprzez usuni^cie uwagi POL.47 lub jej modyfikacj^.
2. ZmianQ brzmienia uwagi POL.30 nast^pujqco:
POL.30
W zakresie czQstotliwosci 50-52 MHz stacje amatorskie mog^ uzywac dowolnych
emisji z zastrzezeniem: emisja F3E jest dozwolona tyiko w zakresie 50,5-52,0 MHz
przy mocy wyjsciowej nadajnika nieprzekraczaj^cej 100 W.
Uzasadnienie
1. Aktualny zakaz uzywania emisji F3E (FM) a zakresie pasma 50-52 MHz
spowodowany byl glownie zabezpieczeniem przed mozliwosci^ zakloceh dIa
poprzednich uzytkownikow pasma (kanaly 1 i 2 telewizji analogowej), co mialo
uzasadnienie. Obecna likwidacja nadajnikow telewizji analogowej i przejscie na system
DVBT umozliwia zniesienie tego ograniczenia. Jednoczesnie umozliwi to eksperymenty
amatorskie z nowoczesnymi cyfrowymi emisjami radiowymi, jak np. FM/DV i

komunikacj^ tymi emisjami ze stacjami sluzby amatorskiej w innycli krajach.
2. Zniesienie ograniczenia mocy, ustaiaj^c na poziomie dopuszczalnym pozwoleniem
radiowym:
• umozliwi bezproblemowe uzywanie fabrycznych urz^dzen nadawczoodbiorczych, ktore w wi^kszosci s^ wyposazane w nadajniki z moc^ wyjsciow^
100 W,
• pozwoli na prowadzenie zaawansowanych eksperymentow technicznych, do
ktorych konieczna jest wi^ksza moc, jak np. techniki EME (l^cznosci z odbiciem
sygnalu od ksi^zyca).
3. ZmiariQ brzmienia uwagi POL.38 nastQpujqco:
POL.38
Zakresy cz^stotliwosci 70,1-70,3 MHz oraz 3400-3410 MHz mog^ bye wykorzystywane
przez sluzby amatorsk^ na zasadzie drugiej waznosci, przy czym dopuszcza si^ prac^
stacji amatorskich z moc^ wyjsciow^ nadajnika nieprzekraczaj^c^ 20 W.
Uzasadnienie
1. Aktualny nakaz stosowania urzq.dzen spelniaj^cy wymogi normy ETSI EN 301 78
praktycznie wyklucza stosowanie wlasnych amatorskich konstrukcji, wymuszaj^c
uzywanie wyl^cznie urz^dzeh fabrycznych. Immanentn^ cech^ i przywilejem sluzby
amatorskiej zawsze byla mozliwosc uzywania samodzielnych konstrukcji,
samoksztalcenie politechniczne i eksperymenty. Zniesienie nakazu stosowania przez
amatorow normy ETSI EN 301 78 przywroci mozliwosc uzywania wlasnych konstrukcji
- szczegolnie w mikrofalowym pasmie 3400-3410 MHz.
2. Propozycja zmiany limitu emitowanej mocy z EIRP na moc wyjsciow^ nadajnika
podyktowana jest glownie technicznymi mozliwosciami amatorow do jej biez^cej
kontroli, co zdecydowanie poprawi i ulatwi stosowanie prawnych ograniczeh w tym
zakresie.
Kohczac niniejsze wystqpienie liczymy na zrozumienie i uwzgl^dnienie naszej opinii w
sprawie nowelizacji Krajowej Tablicy Przeznaczen CzQStotliwosci. S^dzimy, ze
wprowadzenie zmian postulowanych przez Polski Zwi^zek Krotkofalowcow umozliwi
dalszy harmonijny rozwoj Sluzby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej w naszym kraju.
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