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Fiċ-Ċentru mhux

permess tipjip
Mill-Editur

Ħbieb,
Nilqagħkom għal ħarġa oħra ta’ dan il-fuljett ta’ Lulju 2011 li hija il-65 ħarġa ta’ din is-sensiela.
L-ewwel ma se nibda hija billi nfakkarkom fl-aħbar sabiħa dwar it-talba li ilna nagħmlu għal
żmien twil dwar il-500 kĦz. Illum nistà ngħidilkom li issa x-xogħol tal-kumitat li ilu jaħdem
żmien twil biex ningħataw allokazzjoni fuq din il-frekwenza ta l-frott tiegħu u ingħatajna
allokazzjoni. Dettalji ssibuhom aktar ‘l isfel.
Infakkarkom li fuq din il-frekwenza hemm mozzjoni fuq l-aġenda tal-Konferenza Dinjija ta’ lGħaqda Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni li sejra ssir is-sena d-dieħla u aktarx li kif
jixtiequ d-dilettanti tar-radju se jkun hemm allokazzjoni dinjija fuq din il-frekwenza jew
frekwenzi oħra qrib.
Kif kiteb Ivan 9Ħ1PI fuq il-posta elettronika tal-grupp tal-Jaħoo u kif jaf kulħadd fejn jidħlu lawtoritajiet, trid iddum is-snin titkellem magħhom biex tieħu xi ħaġa. Ma nagħtihomx tort li
jdumu jaħsbuha għaliex kif ktibt kemm-il darba jekk kollox ikun sew u ma jinqalà xejn ħadd ma
jgħidilhom prosit, imma jekk jinqalà xi saram malajr jeħlu huma.
Issa hemm ukoll li l-barranin ma jkollhomx għalfejn iħallsu meta japplikaw għal-liċenzja biex
jaħdmu temporanjament (9Ħ3**) minn Malta. Imbagħad, min-naħa tagħna nkunu nistgħu nużaw
XX/9Ħ1** fil-pajjiżi li ffirmaw it-TR61-01 għaliex qabel pajjiż kien jagħraf li aħna stajna
nagħmlu dan jekk ikun hemm uffiċjalment id-dħul ta’ din il-possibiltà għad-dilettanti tar-radju
tagħhom kif ukoll minħabba li kien hemm xi differenzi fil-liċenzji bejnietna.
Ħadet daqshekk żmien ukoll għaliex minħabba li kien hemm ħlas tal-liċenzja u għalkemm huwa
ftit, l-Awtoritajiet tal-Komunikazzjoni ma setgħux jagħtu l-qbil tagħhom qabel ma jkollhom ilqbil tal-Gvern għax dak huwa dħul tal-Gvern li ma jistax jiġi mneħħi jekk ma jkunx hemm dan ilqbil.
Issa nittamaw li talbiet oħra li jista’ jkollna u li ilna nitkellmu fuqhom jintlaqgħu wkoll millawtoritijiet ħalli d-dilettanti tar-radju Maltin ikunu wkoll jistgħu jużaw frekwenzi oħra li pajjiżi
oħra taw lid-dilettanti tar-radju tagħhom.
Li ngħidilkom huwa li tużaw il-frekwenzi kollha li ningħataw bil-għaqal u tħarsu r-regolamenti u
restrizzjonijiet li jista’ jkun hemm ħalli l-awtoritajiet ma jkollhomx diffikultà għal talbiet oħra.
Bħal dejjem, nittama li l-informazzjoni fil-fuljett issibuha siewja għalikom u jekk ikollkom xi
artiklu jekk jogħġobkom ħalluh fil-kaxxa tal-QSL tiegħi jew tistgħu tibgħatuha fuq il-posta
elettronika ġdida tiegħi 9h1avLaw at gmail dot com
Lawrence
9Ħ1AV/9Ħ9MĦR/9Ħ79AV
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500 kĦz
Kif tafu permezz ta’ posta elettronika mingħand Ivan, 9Ħ1PI, kellna l-aħbar tajba li wara
taħdidiet twal li l-Kumitat ilu għal żmien twil ikollu ma’ l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni
irnexxilna nġibu allokazzjoni fuq din il-frekwenza.
Dawn it-taħdidiet ma kienux faċli għaliex għalkemm kif ktibt kemm-il darba għad ma hemmx
allokazzjoni mill-Għaqda Dinjija tat-Telekomunikazzjoni lid-dilettanti tar-radju fuq din ilfrekwenza, għalkemm hemm numru ta’ pajjiżi li kif urejt kemm-il darba taw allokazzjoni liddilettanti tar-radju tagħhom.
Għalhekk huwa ta’ sodisfazzjon ħafna li issa ingħatajna allokazzjoni fuq din il-frekwenza għal
dawk id-dilettanti tar-radju interessati li jesperimentaw fuqha. Din m’hijiex allokazzjoni ġenerali
għad-dilettanti tar-radju kollha, imma min ikun interessat jista’ japplika biex jingħata permess
jesperimenta fuqha.
Fil-fatt, din l-allokazzjoni tinsab fil-Pjan Nazzjonali tal-Frekwenzi fejn hemm imniżżel li hemm
allokazzjoni lid-dilettanti tar-radju fejn hemm ukoll nota li wieħed isib fl-istess pjan fejn hemm
il-kundizzjonijiet biex wieħed jesperimenta fuqha.
Dawn huma li l-allokazzjoni fuq 501 – 504 kĦz lis-servizz tad-diletanti tar-radju hija valida
sal-31 ta’ Diċembru 2011. Stazzjonijiet fis-servizz tad-dilettanti tar-radju li jużaw din ilfrekwenza m’għandhomx jaqbżu is-saħħa radjata effettiva massima ta’ 10 Watt (10dBW) u
li ma jikkawżawx interferenza lil servizzi oħra li joperaw fuq l-istess frekwenzi jew dawk
qrib. Trasmissjonijiet fuq dawn il-frekwenzi għandhom ikunu limitati għal
esperimentazzjoni jew tiftix.
Dan huwa pass ‘il quddiem għaliex hija l-ewwel darba fejn id-dilettanti tar-radju Maltin ingħataw
permess jesperimentaw fuq frekwenza meta għad ma hemmx allkazzjoni mill-Għaqda Dinjija tatTelekomunikazzjoni lis-servizz tad-dilettanti tar-radju.
Dan huwa frott ta’ ħidma twila, għaqlija u mingħajr daqq ta’ trombi liema ħidma ħadet is-snin
imma li fl-aħħar mill-aħħar swiet ta’ ġid għal dawk id-dilettanti tar-radju li jridu jesperimentaw
fuq din il-frekwenza.
Infakkarkom li għalkemm kellna nistennew biex ikun hemm allokazzjoni mill-Għaqda Dinjija
tat-Telekomunikazzjoni lis-servizz tad-dilettanti tar-radju biex ingħatajna allokazzjoni fuq ilfrekwenza tal-136 kĦz, anki biex ingħatajna dik l-allokazzjoni kellna taħdidiet fuq żmien twil
ma’ l-awtoritajiet Maltin biex kollox kien lest biex malli kien hemm l-approvazzjoni u d-data
minn meta stajna nużawha stajna fil-fatt nibdew nużawha.
Issa li ingħatajna l-possibiltà li nużaw din il-frekwenza, nittamaw li din tintuża bil-għaqal u kif
għandu jkun ħalli mhux biss ma jkunx hemm problemi imma jkun hemm il-possibiltà li
ningħataw permess inkomplu nużawha anki wara l-31 ta’ Diċembru sakemm ikun allokazzjoni
permanenti mill-Għaqda Dinjija tat-Telekomunikazzjoni lis-servizz tad-dilettanti tar-radju.
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Filtri għat-trasmettituri
Illum se nagħtikom xi ċirkwiti ta’ filtri għal din il-frekwenza li jħallu l-frekwenzi taħt il-500 kĦz
jgħaddu u jwaqqfu l-frekwenzi aktar għoljin. Dawn huma importanti minħabba li l-frekwenza tal
500 kĦz immultiplikata kemm bi 2 kif ukoll bi 3 jaqgħu fuq frekwenzi tax-xandir u min se juża
il-500 kĦz għandu jiffiltra s-sinjal wara t-trasmettitur qabel imur fl-antenna.
Dawn il-filtri huma disinjati għal impedenza ta’ 50Ω u l-ewwel wieħed għandu 5 poli u huwa ta’
disinn Chebychev. Tistgħu tużaw kemm kojlijiet toroidali jew le, jiġifieri mkebbin fuq xi forma
bħala eżempju pajp tal-plastik. Ir-resistenzi qiegħdin hemm biex jirrappreżentaw l-impedenza talfiltru u mhux biex tagħmluhom hemm fiżikament.
Dan il-filtru huwa disinjat biex ikoll telf ta’ inqas minn 1 dB fuq 510 kĦz. It-telf jiżdied b’0.1 dB
fuq 550 kĦz fejn ir-rispons jibda jonqos. It-tieni u t-tielet armoniċi jitnaqqsu b’madwar 40 dB u
65 dB rispettivament. Il-kurva ta’ hawn taħt turi it-telf tat-trasmissjoni fil-filtru bl-iswed u t-telf
lura bl-aħmar.
Il-kojlijiet għandkom il-valur tagħhom muri u tistgħu taraw kemm tkunu tridu dawriet bi
programmi li wieħed isib iniżżilhom minn fuq l-internet u ġieli tajtkom il-ħoloq għalihom.
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It-Tieni Filtru
It-tieni filtru huwa wkoll ta’ 5 poli u d-disinn huwa Ellittiku. Dawn il-filtri jinsabu fuq il-paġna
ta’ l-internet tal-grupp Amerikan li kien l-ewwel wieħed li ingħata u beda jittrasmetti fuq din ilfrekwenza. http://www.500kc.com/500kc-lpf/index.htm
Dan it-tieni filtru għandu iktar komponenti imma huwa disinjat biex jaqta’ ħafna iktar it-tieni u ttielet armoniċi.
Wieħed irid iqis li l-Amerikani jużaw aktar saħħa fit-trasmettituri u għandhom ħafna stazzjonijiet
lokali fuq il-frekwenza medja u għalhekk kien u għadu importanti għalihom li jaqtgħu kemm
jistgħu mill-armoniċi tas-sinjal tal-500 kĦz.
Dan it-tieni disinn għandu ftit aktar telf, madwar 1.1 dB. Jibda jnaqqas ukoll aktar qabel, fuq 525
kĦz minflok fuq 550 kĦz.
F’dan id-disinn, it-tieni u t-tielet armoniċi huma mnaqqsa għal madwar 67 dB u 95 dB
rispettivament. Il-kurva ta’ dan il-filtru turi wkoll it-telf fit-trasmissjoni fil-filtru bl-iswed waqt li
t-telf lura huwa muri bl-aħmar.
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Programmi tal-kompjuter
Għalkemm jekk wieħed juża il-kodiċi Morse jista’ jikkomunika fuq din il-frekwenza, hemm
numru ta’ programmi tal-kompjuter li wieħed jistà juża minħabba li s-saħħa li għalissa nistgħu
nużaw hija limitata għal 10 Watt erp.
Għaldaqstant, hawn taħt għandkom ħoloq ta’ l-internet minn fejn tistgħu tniżżlu dawn ilprogrammi.
http://www.wireless.org.uk/software.htm

Hemm numru ta’ ħoloq minn fejn tistgħu tniżżlu programmi tal-kompjuter
http://www.wireless.org.uk/g4fgq/page3.html

Numru ta’ programme siewja
6

Għandkom xi cirkwiti ta’ trasmettituri li għalkemm xi wħud kont ġibthom qabel qed nerġà
nġibhom biex niffrankalkom li toqgħodu tfittxu. Nistennewkom fuq din il-frekwenza.

7

8

9

10

500 kĦz
Aħbar oħra li jiena żgur li dawk kollha li huma ħerqana li jaħdmu fuq din il-frekwenza jifirħu
biha hija li l-Kroazja wkoll tat allokazzjoni lid-dilettanti tar-radju tagħha.
Din l-allokazzjoni hija bejn 493 kĦz u 510 kĦz. Din l-informazzjoni ġiet mingħand 9A5K li
ingħata l-ewwel liċenzja esperimentali għal sena u se jkun fuq l-arja malli jlesti l-apparat tiegħu.
Lawrence
9Ħ1AV/9Ħ9MĦR/9Ħ79AV
Eżami għad-dilettanti tar-radju
Il-Malta Amateur Radio League se tagħmel l-eżamijiet fiċ-Ċentru tagħha fi Triq Notabile,
Ħ’Attard, is-Sibt 30 ta’ Lulju.
L-eżami jikkonsisti f’żewġ partijiet: bil-Kitba (mid-9 a.m. sal-11:15 a.m. u (Prattika) Kodiċi
Morse min-12:00 sas-1 p.m.). Jekk jogħġobkom kunu afu li jekk il-kandidati jispiċċaw qabel ilħin allokat mill-eżami bil-kitba, l-eżami tal-Morse jista’ jibda qabel il-ħin u għalhekk jekk
jogħġobkom ippruvaw kunu hemm ftit qabel.
Applikazzjonijiet għandhom isiru sal-Ħadd 24 ta’ Lulju (ġibu magħkom fotokopja tal-karta ta’
identità tagħkom miż-żewġ naħat u fuq l-applikazzjoni iktbu n-numru taċ-ċellulari tagħkom u lindirizz tal-posta elettronika). Għal aktar informazzjoni ċemplu lis-Segretarju fuq 79437808, jew
pposta elettronika lil: Exam Info ivan.privitera @ gmail.com suġġett Exam + Info jew
personalment fiċ-Ċentru it-Tlieta u l-Ħamis mis-6 sat-8 p.m. u l-Ħdud mill-10 a.m. sa 12:00.
Lawrence
9Ħ1AV/9Ħ9MĦR/9Ħ79AV
5 MĦz
L-aħħar aħbarijiet fuq din il-frekwenza huma li f’Ġunju 2011 l-Amministrazzjoni Portugiża
Anacom assenjat il-frekwenza 5288.5 kĦz mal-frekwenzi 5371.5 kĦz u 5403.5 kĦz li kienet tat
qabel fuq bażi sekondarja u mingħajr ma ssir interferenza. Dawn il-permessi qed jinħarġu għal
sena, imma kif isir barra ġeneralment jerġgħu jiġġeddu.
Aħbar oħra dwar din il-frekwenza hija li l-Kroazja wkoll tat allokazzjoni lid-dilettanti tar-radju
tagħha. Din l-allokazzjoni hija bejn 5.260 MĦz u 5.410 MĦz u jistgħu jintużaw il-modi kollha.
Din l-informazzjoni ġiet mingħand 9A5K li ingħata l-ewwel liċenzja esperimentali għal sena u se
jkun fuq l-arja malli jlesti l-apparat tiegħu.
Lawrence
9Ħ1AV/9Ħ9MĦR/9Ħ79AV
70 MĦz
L-aħħar aħbar fuq din il-frekwenzi hija li l-Baħrejn taw allokazzjoni fuq din il-frekwenza liddilettanti tar-radju tagħhom. Skond Dave, A92IO, huma ingħataw allokazzjoni bejn 69.9 MĦz sa
70.4 MĦz b’saħħa massima ta’ 500 Watt.
L-allokazzjoni hija fuq bażi sekondarja u diġà sar kuntatt bejn il-Baħrejn (A92IO) u rRepubblika Ċeka (OK1KT) u s-Slovakkja (OM3PV). Iż-żewġ kuntatti saru fit-3 ta’ Ġunju
2011, 08.12 u 08.28 UTC rispettivament.
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Il-Kumitat għadu qiegħed jitkellem ma’ l-awtoritajiet dwar din il-frekwenza li hija aktar diffiċli
mill-oħrajn, imma nittamaw li anki fuq din il-frekwenza għas naslu kif wasalna fuq frekwenzi u
afarijiet oħra li rnexxilna niksbu s’issa.
Lawrence
9Ħ1AV/9Ħ9MĦR/9Ħ79AV
Ħoloq ta’ l-internet
Minħabba li f’din l-edizzjoni tal-Fuljett l-aktar li hemm informazzjoni hija fuq il-frekwenza ġdida
ta’ 500 kĦz, tajjeb li nagħtikom ftit ħoloq ta’ l-internet minn fejn tistgħu tniżżlu aktar
informazzjoni dwar xi tkunu tridu biex taħdmu fuq din il-frekwenza kif ukoll anki fuq ilfrekwenza ta’ 136 kĦz.
http://www.alan.melia.btinternet.co.uk/

G4NYK
http://www.qsl.net/on7yd/
ON7YD's Amateur Radio Web Site
http://www.qsl.net/on7yd/136narro.htm

Extreme narrow bandwidth techniques
http://www.w0ch.net/qrss/qrss.htm

QRSS
http://wireless.org.uk/

The World of LF (& MF!)
http://www.rac.ca/en/amateur-radio/operating-technical/longwave/
Longwave
http://www.qru.de/index.html

DK8KW Long Wave Information
Lawrence
9Ħ1AV/9Ħ9MĦR/9Ħ79AV

Oqgħodu attenti u idħlu fil-grupp tal-yahoo ħalli tkunu nfurmati sewwa bl-aħħar
attivitajiet li nkunu se nagħmlu.
Tinsewx li se jkollna attivitajiet għat-tliet xhur li ġejjin u jista’ jkun li ma jkunux jistgħu
jidhru fuq dan il-fuljett minħabba li jkun diġa’ ħareġ u għalhekk l-avviż isir fuq il-grupp
permezz ta’ l-internet.
Ibghatu ittra elettronika lil Ivan, 9Ħ1PI fuq ivan.privitera at gmail.com biex issiru membri
tal-grupp
Infakkrukom ukoll li kull min irid jista’ jniżżel dan il-Fuljett direttament minn fuq
www.9h1mrl.org/newsletter.htm
Lawrence
9Ħ1AV/9Ħ9MĦR/9Ħ79AV
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