Anul II – Numarul 11

SEPTEMBRIE 2011

Revista lunara editata de Societatea Romana a Radioamatorilor

www.asrr.org

Reteaua globala de e-mail via radio

Interfata Digimodes via USB

Pentru discutii despre continutul revistei accesati aria corespunzatoare la www.radioamator.eu.

Anul II, Nr.11 – Septembrie 2011

EDITORIAL

de YO2BZV

EXAMENE SI “PIERDERI”…
M-am intrebat de mai multe ori: daca azi
ar trebui sa ma prezint la un examen pentru a
primi licenta de radioamator de emisie receptie,
as mai fi, oare, in stare sa obtin un minim
calificativ de “promovare”?
Imi amintesc ca, la examenul de obtinere
a licentei pentru categoria a II-a, printre alte
subiecte aveam de demonstrat cum se realizeaza
semnalul SSB. Fiind in plina tinerete si dornic de
a invata, acest subiect mi-a cazut ca o manusa!
Ma pasionau atat de mult comunicatiile in
banda laterala unica, incat as fi fost in stare sa
sustin o teza de doctorat LA NIVELUL
bibliografiei la care aveam acces, respectiv
cateva lucrari si carti aparute in Romania.
Dupa multe incercari chinuitoare de a
construi un “transceiver” DSB, “solid state”
(tranzistorizat) si neavand nicio posibilitate de a
face rost de un echipament industrial, m-am
hotarat sa ma pun la punct cu teoria SSB si sa
purced la constructia unui astfel de transceiver…
Ghinion pe capul meu! Incepusem un celebru
tranceiver sovietic, UW3DI, care nu a functionat
niciodata avand o schema complexa dar fiind si
greu de gasit filtrul SSB pe 500 Khz!
Deci, insucces! Nu m-am lasat batut si am
perseverat. Revin, insa, la prezent.
Cu cateva sute de euro poti achizitiona un
trensceiver industrial, la mana a doua, cu care sa
faci trafic in cele mai comode conditii. “CQDX
CQDX CQDX” si, zilnic, poti avea legaturi
interesante; Dx-uri de duzina sau mai colorate.
Si? Ei bine, aici e aici!
Cata bucurie poti avea daca ai intalnit in
banda de 14 Mhz un Dx caruia i-ai spus “buna
ziua” si, eventual, i-ai dat un 59 nemeritat, ai
primit un 56-57 si te umfli in pene ca la DXCC ai
o tara noua si astepti si un QSL ori trimiti repede
un plic cu tot ce trebuie, un dolar, un IRC, un plic
cu adresa ta si un QSL card banal.

Inselatoare situatii. Trimiti 10 plicuri,
primesti 5-7 confirmari, daca esti norocos. Despre
traficul obisnuit cu prietenii ca pe messenger, “no
comments”.
Radioamatorii nu pot ramane singuri. Cei
vechi se duc. Asta-i viata. Trebuie sa vina altii.
Ca sa apara noi radioamatori, adica acea
improspatare naturala, ar trebui sa fie o cale mai
facila de a primi licenta.
Un prim pas deja s-a facut: nu mai este
obligatorie ca proba la examinare, telegrafia. Dar
mai sunt atatea lucruri ce trebuiesc cunoscute de
aspirantii la licenta! Si de aici, dezamagirile.
Am
incercat
sa
aflu
dificultatile
examenelor din diferite tari spre a intelege cati
oameni au trait dezamagirile unor examene
“picate” si care, de buna seama ar fi fost
radioamatori remarcabili! Poate operatori, poate
constructori, poate si una si alta iar
radioamatorismul ar fi avut de castigat, stiinta ar fi
fost imbogatita cu descoperiri etc.
Concluzia mea: daca ar fi sa ma prezint la
un examen de obtinere a licentei de radioamator
as vrea sa mi se puna intrebarea: ce stii despre
radioamatorism si ce crezi ca poti implini in
acest hobby?
Dar tot ce am scris aici e doar un gand.
De radioamator batran.
73 de Costi, YO2BZV
http://yo2bzv.wordpress.com/
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HOME-MADE
INTERFATA USB PENTRU DIGIMODES SI ECHOLINK

Adrian, YO3HJV

Daca acum cateva decenii operarea in modurile digitale era o curiozitate rezervata catorva
“alesi”, astazi, datorita raspandirii calculatoarelor, este de neconceput ca o statie de radioamator
sa nu contina un PC sau un notebook, macar pentru pastrarea log-ului!
Din pacate, pentru multi radioamatori din YO, pretul unei interfete complete este deseori
prohibitiv iar cele realizate in laboratorul propriu necesita
masuri complexe de reducere a buclei de masa care
genereaza componente nedorite in semnalul modulator.
Asa cum am mai scris in aceasta revista, conectarea
calculatorului cu transceiver-ul se poate privi din perspectiva
comandarii acestuia (CAT), nu numai din cea a modularii si
demodularii cu semnalele complexe specifice modurilor
digitale AFSK (RTTY, PSK, MFSK, OLIVIA s.a.m.d.).
Aceasta presupune ca, intre calculator si
transceiver, sa exista o conexiune cu cel putin doua
porturi RS232 (COM) si cu AUDIO IN si AUDIO OUT.
Aceste conexiuni genereaza, de regula,
nedoritele bucle de masa dar si diferente de potential
datorate surselor in comutatie. Toate acestea dau batai
de cap, separarea galvanica fiind absolut necesara.
Totusi, cand incercam sa abordam moduri digitale
avansate, de viteza, ce folosesc MFSK, separarea
galvanica cu transformatoare poate deteriora semnalul
ducand chiar si la imposibilitatea de a opera in
respectivele moduri (MT63, V4, DRM s.a.m.d.).
Una din solutiile propuse de producatorii industriali este
interfatarea pe USB, ce are avantajul reducerii semnificative a riscului
aparitiei buclei de masa, in special datorita faptului ca intre PC si
interfata conexiunea se realizeaza printr-un singur cablu.
In prezent, pe piata “de profil”
cativa producatori furnizeaza astfel de
interfete la preturi destul de “piparate”,
cuprinse intre 100 EUR si 350 EUR, la
care se adauga si pretul cablurilor de
conexiune cu transceiver-ul.
Cu certitudine, un radioamator indemanatic poate sa isi
realizeze singur o astfel de interfata pentru un pret mult mai mic,
avand si bucuria constructiei unui echipament in shack.
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SCHEMA BLOC
Schema bloc propusa pleaca
de la necesitatea de a conecta
statia la un program CAT, de genul
HRD, in special pentru a putea
simplifica procesul de completare a
log-ului, in special in cazul
concursurilor.
Majoritatea transceiver-elor
existente in uz folosesc pentru
aceasta un port COM (1) pe care se
conecteaza direct fie printr-un
adaptor de nivel RS232<>TTL (ex:
FT-857/897, FT-817, ICOM IC7000, etc.) in timp ce altele
folosesc direct nivel RS232 (Ex: TS2000, FT-2000, TS-480, etc.).
Pentru comanda PTT si CW dar si pentru detectia purtatorii (ECHOLINK), este necesar un
al doilea port COM (2).
REALIZAREA PRACTICA
Mi se va reprosa ca abordarea unei constructii care opereaza cu prelucrari complexe de
semnal (USB<>COM) depaseste posibilitatile celor mai multi radioamatori constructori ori ca
realizarea unui cablaj care sa “acomodeze” noile circuite SMD este dificila si ca necesita un
laborator complex sau ca achizitionarea de componente este dificila.
Ei bine, lucrurile pot fi complicate pana incerci iar realizarea practica se poate dovedi a fi
posibila cu o dotare modesta.
Mi-a luat destul de mult sa ma hotarasc sa incerc sa realizez o astfel de interfata si mi-am
gasit destule scuze sa aman “intreprinderea”.
Pana cand, intr-o zi, am dat o tura pe la un magazin de profil si am achizitionat… cutia! Da,
doar cutia imi lipsea cu adevarat. Restul componentelor era deja in “cutia cu maimute”, acolo unde
sfarsesc diverse montaje mai mult sau mai putin industriale si care nu se afla in utilizarea zilnica.
Am facut, asadar, inventarul cu cele necesare:
-1 hub USB 2.0;
-2 adaptoare USB<>COM (chipset Prolific);
-1 placa audio Behringer U202;
-1 stick de memorie de 4 GB.
Daca ar fi trebuit sa le
achizitionez, costul ar fi fost undeva
in jur de 100 de lei, neincluzand aici
stick-ul de memorie si inlocuind
placa audio cu alta, mult mai ieftina
(cele mai ieftine sunt in jur de 1215 lei). Repet, eu asta aveam, asta
am folosit!
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Planul era sa folosesc montajele deja realizate iar eu doar sa le
ansamblez.
Pasul doi a fost realizarea unei “placi de baza” pe care sa imobilizez
modulele existente; am folosit un marker special, rezistent la corodare pentru
a realiza pad-urile LED-urilor, traseele potentiometrilor si conectarea mufei
MiniUSB care conecta interfata la PC.
Totodata, aceasta placa are rolul de a
unifica planurile de masa ale modulelor pentru
a elimina potentialele bucle de masa ce pot sa
apara in RF.
Placa de sunet folosita avea in vedere
niveluri de semnal destul de mari (LINE),
astfel incat nu stiam daca va fi suficient de sensibila pentru a
prelua semnalul din TRX; am lasat cateva trasee si pad-uri pentru
un viitor preamplificator. S-a dovedit ca am procedat bine intrucat
ulterior chiar am intercalat un preamplificator realizat cu un singur
tranzistor (aproximativ 6 db).
Pentru comanda PTT si CD (Carrier Detect) am folosit
optocuploare. Nu pentru a obtine separatia ci pentru a putea
gestiona corect nivelurile de tensiune necesare. Convertoarele USB<>COM sunt, totusi, la nivel
RS232, ceea ce inseamna ca la 1 logic corespunde o tensiune de aproxiamtiv -5 V. Schimbarea de
“logica” (0V la PTT si +5V la Carrier Detect) am facut-o cu ajutorul acestor optocuploare.
Pentru a avea o indicatie vizuala a starii de functionare (inclusiv PTT si CD), am montat
LED-urile aferente pe panoul frontal, “profitand” de faptul ca unele se aprind dupa ce driver-ul
aferent se instaleaza in calculator.
FINAL
In final, dupa ceva prelucrari mecanice, am
ansamblat interfata sub o supraveghere atenta si
am facut primele probe in eter iar rezultatele au fost
mai mult decat multumitoare!
Memoria a fost adaugata ulterior, pe ea fiind
arhivata colectia Digimodes si servind si la diverse
inregistrari audio precum si la arhivarea log-ului
statiei.
Ulterior, am “recidivat” si am
realizat o noua interfata, mult mai
mica dar pe acelasi principiu. Prima
s-a dovedit a fi destul de incomoda
pentru a opera din portabil!
Daca aveti nevoie de un sfat sau o idee pentru a realiza o astfel de
interfata, putem discuta aici:
http://www.radioamator.eu/index.php?topic=4224.0

73 de Adrian, YO3HJV
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Pagina radioamatorului incepator
QRM, RFI, Zgomot

de Andrei, YO3FTI

QRM semnifica, in codul Q, prezenta unor interferente pe frecventa pe care operam.
RFI (de la „Radio frequency interference”) sau EMI (de la „Electromagnetic interference”)
desemneaza interferentele radio care ne perturba receptia sau care sunt generate de noi si
afecteaza aparatura electronica a altora.
Interferentele pot fi de banda larga sau de banda ingusta.
Cele de banda larga provin, de regula, din transmitatoare radio ad-hoc – cum ar fi: linii de
inalta tensiune, motoare electrice, surse de alimentare etc. si sunt, in general, denumite „zgomot”.
Cele de banda ingusta apar, de regula, de la transmisii intentionate generate de posturi
radio-Tv, PC-uri, telefoane mobile sau vreun vecin radioamator etc. si sunt intalnite doar pe
anumite frecvente, nu pe o intreaga banda.
Cele de mai sus pot fi definite ca provenind din activitatea umana, dar exista si surse
naturale de zgomot – cum ar fi descarcarile electrice sau anumite corpuri ceresti (Soarele de
exemplu).
Aceste perturbatii afecteaza circuitele electrice prin inductie electromagnetica sau radiatie
electromagnetica.
Cel mai frecvent ne deranjeaza interferentele din benzile de unde scurte unde, de multe ori si
mai ales in orase, in benzile inferioare este foarte dificil de operat – nivelul zgomotul situandu-se
pe S-metru la S8-S9.
Interferente exista in toate benzile de frecventa – dar multe tehnologii de transmisie digitala
a semnalului care folosesc corectia de erori sau spectru imprastiat de frecvente fac posibila
operarea in conditii foarte bune chiar in prezenta interferentelor puternice.
Interferenta poate ajunge in receptorul nostru in mai multe feluri: direct prin antena, prin
cablul de coborare (prin tresa acestuia cel mai frecvent), prin cablurile de alimentare, cablul de la
microfon sau casti ori direct in diversele etaje din lantul de receptie.
Pentru a reduce aceste interferente trebuie mai intai sa identificam cauza lor.
De cele mai multe ori aparatele din imediata vecinatate a receptorului sunt sursa
interferentelor si identificarea precisa se poate face fie cu aparatura dedicata (RF-metre,
detectoare RF, frecventmetre portabile, analizoare de spectru etc.) fie prin metode empirice (cum
ar fi deconectarea pe rand a aparaturii din casa si urmarirea nivelului de zgomot pe S-metru).
In situatia in care nu este de vina aparatura din imediata vecinatate a receptorului, inseamna
ca semnalul perturbator poate proveni de la vecini sau chiar de mai departe (de la o fabrica de ex.)
si, din pacate, de cele mai multe ori o receptie curata nu se poate face decat in zone izolate sau
situate departe de activitati industriale ori casnice.
Daca nu suntem din categoria celor privilegiati care pot opera frecvent numai din zone
„linistite” din punct de vedere RF, atunci trebuie sa adoptam cateva metode care pot reduce macar
aceste interferente. Trebuie, de asemenea, sa avem in vedere reducerea interferentelor pe care le
putem noi genera aparaturii electronice de la noi din casa sau de la vecini.
Iata cateva metode de reducere a interferentelor:
Realizarea unei prize de pamant corecte si impamantarea corespunzatoare a statiei precum si
a tuturor echipamentelor electrice si electronice din casa. De multe ori, in special la bloc, acest
lucru nu este posibil si in aceste cazuri putem folosi macar o teava de metal (de apa calda de
Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor
www.asrr.org www.radioamator.eu
www.yo3ksr.ro
Pagina |8

Anul II, Nr.11 – Septembrie 2011

-

-

-

-

-

exemplu) sau chiar impamantarea de la prizele de tip schuko – oricum, o astfel de pseudo
impamantare este de preferat niciuneia;
Folosirea de echipamente radio doar in carcasa ecranata (statiile sunt in carcase ecranate insa
mai exista alte dispozitive (cum ar fi antena tuner-ele) care nu au carcasa ecranata;
Folosirea unor linii coaxiale de transmisie de calitate, eventual cu dubla tresa (cum ar fi
Ecoflex) – pentru a avea o dubla ecranare. Acest lucru va duce si la micsorarea perturbatiilor
pe care le vom genera noi cand emitem;
Folosirea unor surse de alimentare ecranate si filtrate corespunzator. Se recomanda sursele
clasice, liniare sau o selectie adecvata a celor in comutatie (stiut fiind faptul ca o sursa in
comutatie este un generator serios de zgomot iar masurile de reducere in sursele in comutatie
sunt destul de costisitoare). O sursa clasica insa are cateva dezavantaje – este de gabarit
mare si cantareste mult, de multe ori fiind si mai scumpa decat una in comutatie pentru
aceeasi putere livrata;
Evitarea folosirii in imediata vecinatate a statiei a urmatoarelor aparate electrocasnice sau
electronice, cunoscute ca insemnate generatoare de zgomot: lampile fluorescente (si cele
economice sunt in aceeasi categorie), televizoare cu plasma, motoare de orice fel, cuptoare cu
microunde, alimentatoare in comutatie fara cordon de alimentare cu impamantare si carcasa
ecranata, laptop-uri (nefiind ecranate sunt mult mai zgomotoase comparativ cu un PC obisnuit
in carcasa metalica). In general orice aparat care are in componenta sa un oscilator este o
sursa de zgomot pe frecventa de oscilatie precum si pe armonici ale acelei frecvente;
Folosirea de socuri de RF pe toate cablurile care intra in receptor precum si pe cablurile
aparaturii electronice din casa (cabluri de alimentare sau audio/video). Un soc de RF este un
dispozitiv care inserat pe un cablu reduce semnificativ curentii de RF care circula pe exteriorul
tresei cablului coaxial (curenti numiti – de mod comun) si care contribuie major la generarea
perturbatiilor. Totusi, trebuie avut in vedere ca un soc de RF are o anumita impedanta intr-o
zona de frecvente si ca alegerea acestora trebuie facuta in functie de fiecare situatie
particulara. Un soc de RF ideal ar avea o impedanta infinita situatie in care nu ar circula niciun
fel de curent de RF prin acel cablu – dar situatiile reale sunt departe de ideal. Multumitoare
este o impedanta mai mare de 1000 ohmi la frecventa minima de lucru. Practic, pe toate
cablurile care intra in receptor (inclusiv cel de antena) trebuie sa punem cel putin cate un inel
de ferita cat mai aproape de statie, in unele situatii fiind necesare mai multe astfel de inele. In
comert se gasesc astfel de socuri de ferita ca in imaginea alaturata care pot fi atasate unor
cabluri in functie de grosimea acestora. Se recomanda
bobinarea cel putin a unei spire in jurul feritei (daca
grosimea cablului nu permite atunci se recomanda
folosirea mai multor astfel de inele de ferita). Folosirea lor
va reduce mult si eventualele RFI pe care le putem genera
noi cand emitem – atat aparaturii personale cat si a
vecinilor. De multe ori aparatura electronica de slaba
calitate a vecinilor poate receptiona RFI de la noi chiar
daca operam cu puteri mici – caz in care cateva astfel de
inele de ferita montate pe cablurile atasate aparaturii
vecinilor ne pot salva bunele relatii cu acestia;
Foarte multe detalii legate de functionarea si folosirea socurilor de RF se gasesc la aceasta
adresa: http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/CommonModeChokesW1HIS2006Apr06.pdf
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Pentru receptie putem folosi aparate din categoria „QRM eliminator”. Principiul acestui aparat
este urmatorul: din semnalul receptionat de antena principala se „scade” electric semnalul
provenit de la o alta antena aflata in apropierea statiei. In acest fel se pot elimina semnalele
care nu provin de la antena exterioara ci de la sursele
de zgomot apropiate de statie pentru ca semnalele vor
avea faze diferite si prin modificarea unghiului de faza
se poate reduce foarte mult zgomotul inainte de
intrarea in receptor. Vom face un review al unui astfel
de aparat intr-un numar urmator al revistei;

-

Folosirea unor antene in bucla inchisa sau de tip dipol cu polarizare orizontala – stiut fiind
faptul ca aceste interferente au de cele mai multe ori o polarizare verticala. Antenele directive
fiind, evident, cele recomandate;
De asemenea o foarte buna adaptare a antenei si un SWR cat mai mic vor genera RFI de mica
intensitate;

-

Evident, sunt si alte metode de reducere a acestor perturbatii, direct din receptor prin diverse
filtre cu cuartz sau prin procesare digitala (DSP, noise blank-ere etc.), care ingusteaza banda
receptionata si permit astfel izolarea semnalelor utile de zgomotul din jur.
Sunt foarte bune si aceste metode insa trebuie sa retinem ca este de preferat sa blocam
semnalele perturbatoare inainte de ajunge in receptor - odata ajunse acolo nu vor putea fi
eliminate complet ci doar atenuate intr-o masura mai mica sau mai mare.

73 de Andrei, YO3FTI
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DIGIMODES

de Vlad, YO3IHG

ARISS- SSTV
Pe 4 august 2011, cu ocazia implinirii a
50 ani de la calatoria in spatiu a primei fiinte
umane – Yuri Gagarin, de pe Statia Spatiala
Internationala a fost lansat satelitul ARISSat-1.
Este un satelit educational de mici dimensiuni,
cantareste in jur de 25 kg si are montate patru
camere video pentru a transmite imagini SSTV
live.

Am utilizat un transceiver portabil
Kenwood TH-D72 si o antena home made cu doi
elementi tip HB9CV.
Receptia este posibila si cu antene
baston montate pe statia portabila, dar imaginea
va avea o calitate foarte slaba din cauza
zgomotului. Decodarea imaginilor le-am facut cu
ajutorul softului „SSTV” pe o tableta Ipad.

Pentru tracking pe PC se poate descarca
gratuit softul “Orbitron” de la adresa
http://www.stoff.pl/ , satelitul fiind gasit sub
denumirea “RADIOSCAF-B”.
Personal am testat cu succes si softul „HamSat”
destinat tabletelor Apple, iar satelitul este gasit
in baza de date AMSAT sub denumirea
„ARISSAT1”.

Mai multe informatii despre lansarea si
functionarea satelitului pot fi gasite pe site-ul
http://arissat1.org/

73 de Vlad, YO3IHG

Satelitul transmite mesaje inregistrate in
mai multe limbi, telemetrie, si imagini SSTV
inregistrate sau live in formatul ROBOT-36, pe
frecventa de downlink 145.950 MHz FM, cu o
putere de numai 250 mW.
Din cauza lipsei stabilizatoarelor de zbor,
antena are pozitii neprevazute. Acest lucru,
combinat cu puterea redusa, ingreuneaza destul
de mult receptia cu antene omnidirectionale.
Primele imagini le-am receptionat la o
saptamana dupa lansarea satelitului. Fiind la
munte, am profitat din plin de lipsa de zgomot
radioelectric.
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YOFF
INTALNIREA YOFF 2011 – POIANA BRASOV
16 septembrie 2011, Poiana Brasov.
Ziua cand s-a organizat prima intalnire sub emblema YOFF,
program al Societatii Romane a Radioamatorilor.
Principalul organizator a fost YO6MP, Victor, din Brasov.
Eu, YO3JW, impreuna cu Florin, YO3BAP, ne-am imbarcat
in Dacia SN si am luat-o spre Poiana Brasov, trecand prin
Targoviste, Rucar, Bran, Rasnov, Poiana Brasov. Recomand
acest traseu tuturor celor care vor sa vada un peisaj minunat si
care sa nu tin sa “zboare” spre destinatie cu 120 km/h!
Am vrut sa activam o zona protejata pe traseu insa norii cu picaturi mari de ploaie ne-au
speriat, asa ca am mers intins pana la destinatie. Aici ne-am intalnit cu YO6MP, YO6EZ, YO6CUF
si YO6PIB, care au sosit mai devreme.
La scurt timp dupa aceea, au sosit si ceilalti participanti inscrisi: YO3HJV, YO3IMO, YO3HTB,
YO3AS. Am asteptat si alti participanti, dar nu a fost sa fie! La aceeasi data mai era organizata o
intalnire a celor din YO2 la Buzias!
Unii au venit insotiti de sotii, astfel ca la intalnirea de
seara
masa
a
fost
destul
de
lunga!
Domnul Iuliu Miklos din partea EPAL-RO a facut a
prezentare a zonei protejate ROSPA0003, respectiv YOFF103, cu fauna si flora specifica facand cunoscute si o parte
din problemele problemele cu care se confrunta asociatia
care are grija de aceasta zona protejata.
Dupa acest moment, discutiile s-au “incins”, fiecare dintre
participanti
laudandu-si
echipamentele.
Spre finalul serii, am tras la sorti ariile protejate de unde
urmau sa opereze participantii la intalnire.
In mod spontan s-au format 3 echipe
si fiecare a tras un biletel:
- YP6WFF (YO6MP, YO6EZ, YO6CUF si
YO6PIB) a tras locatia de la Postavarul YOFF-390,
- YO3HJV si YO3HTB la Prejmer - YOFF-355,
- YP1WFF (YO3JW si YO3BAP) la YOFF-200 Aninisurile de la Tarlung, activare in
premiera.
Dimineata, fiecare echipa s-a deplasat
in locatiile de mai sus si a lucrat in benzile de
unde scurte, YO6PIB incercand o activare in
programul SOTA.
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Au mai fost activate in aceeasi
zi, 17 septembrie, de catre radioamatorii
de la YO6KNE din Miercurea Ciuc YOFF-157, si de catre cei de la YO2KQT
Timisoara - YOFF-296.
Seara
ne-am
reintalnit
la
restaurantul hotelului Caraiman, “sediul”
nostru pentru acele zile, unde ni s-a
alaturat YO6CHB.
YO6MP a facut o prezentare cu ajutorul proiectorului a faunei din zona protejata Tampa de la
Brasov, prezentare care a interesat-o foarte mult pe cea mai mica participanta la intalnire, Maria
(6 ani).
Cu acelasi prilej am tras concluziile intalnirii si am schitat cateva idei pentru organizarea
Editiei a II-a, din 2012.
Cazarea a fost excelenta, iar conditiile meteo perfecte, avand parte de zile senine si calde
care parca invitau la petrecerea timpului liber in natura!

Mai

multe

imagini:

https://picasaweb.google.com/fenyo3jw/PoianaBrasov2011PrimaIntalnireYOFF#

si

https://picasaweb.google.com/113978481644395095387/1stYOFFMeeting?gsessionid=GVJfUPLZqJwM5_MiUThfMQ#

Putem discuta despre aceasta intalnire si sa facem planuri pentru urmatoarea, aici:
http://www.radioamator.eu/index.php?topic=4247.0

73 de Pit, YO3JW
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RVSU
Tabara de pregatire pentru dezastre
a Societatii Nationale de Cruce Rosie
din Romania
In perioada 15-20 august, la Slanic Moldova s-a desfasurat Tabara Nationala de Pregatire in
caz de Dezastre - Slanic Moldova 2011.
Pentru Atelierul de IT&C a fost invitata si Societatea Romana a Radioamatorilor pentru a
sustine o prezentare despre rolul pe care radioamatorismul il poate juca in conditiile specifice de
dezastru.
Am dat curs invitatiei si in dupa-amiaza zilei
de 15 august m-am prezentat “la raport”, avand si
ceva echipamente pentru a putea sustine
prezentarea.
Intrucat nu am cunoscut conditiile concrete,
bagajele au continut echipamente HF si VHF/UHF,
mai precis, un ICOM IC-7000 cu un ATU LDG
Z11MP-PRO, un ATU AH4 cu o verticala
CLANSMAN/RACAL de 2,2 m dar si kit-uri pentru
antene filare: 2 x 12 m, 2 x 20 m si OFC (Windom)
impreuna cu, evident, un BalUn de 4:1 (Guanella).
Pentru VHF/UHF si APRS, am impachetat
un Kenwood TM-D710 impreuna cu o antena SlimGainer montata pe baza magnetica iar pentru
modurile digitale interfata HM-USB si un Thinkpad T43 “dopat” cu tot ce trebuie…
Pentru a putea face fata conditiilor de la fata locului, toate acestea au fost insotite de un kit
mecanic (cleme de unica folosinta, cabluri coaxiale, conectori si felurite scule).
Din fericire, cazarea s-a facut la Hotelul Venus, o cladire moderna cu 10 etaje, amplasata la
o cota dominanta iar salile pentru “ateliere” erau la parter.
Chiar in prima seara, am instalat la balconul camerei de la etajul 6, kit-ul de “urgenta” format
din AH4 si antena Clansman. Contragreutatea a fost reprezentata de un fir izolat cu PVC in lungime
de aproximativ 12 m precum si statia de VHF/UHF.
In VHF/UHF, in pofida apelurilor mele, nu mi-a raspuns niciun radioamator din zona! Posibil
ca particularitatile geografice sa fi fost de vina, desi 50W de la acea inaltime ar fi trebuit sa aduca
macar un raspuns din zona Onesti – Targu Ocna.
Cu totul altfel au stat lucrurile in HF unde, desi banda era destul de perturbata de QRM de la
aparatura electronica din hotel, in modurile digitale am putut sa fac o serie de legaturi la distante
destul de mari.
Dupa cateva astfel de teste, am luat
legatura cu lectorul pentru IT (Victor) si, impreuna
cu el dar si cu ajutorul unei lanterne, am identificat
o posibila configuratie pentru instalarea unei
antene filare care sa fie conectate la “postul de
lucru” din sala ce ne fusese repartizata pentru
atelierul IT&C.
A doua zi, dimineata, l-am vizitat pe
directorul hotelului intrucat, nu-i asa, ca sa atarnam
ceva pe acest “pilon” era necesar sa il informam!
Sa nu creada ca firele noastre au menirea de a
trage de hotel ca sa il inclinam! Ori ca sa il tinem sa
nu cada!
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Am estimat cu ajutorul telemetrului
“ochiometric” ca ar fi potrivita antena OCF cu un
brat de aproximativ 25 m si celalalt de aproximativ
14 m.
Punctul de ancorare de pe hotel a fost o
balustrada a unui balcon de la etajul 6 iar celalalt
punct o ancora a unei fibre optice pe un mal de
piatra, la aproximativ 4 metri inaltime fata de sol.
Sufele de ancorare aveau, in ambele parti,
aproximativ 2 m fiind, de fapt, un fel de sfori din
PVC cu “miez” din fibra de sticla”.
Am folosit pentru realizarea antenei cateva
bucati de PVC, dreptunghiulare, perforate. Prin perforatiile respective se treceau bratele antenei
care ramaneau fixate prin efectul fortei de frictiune. Am botezat bucatile de plastic “biscuiti”… Au fost
de mare ajutor caci, folosindu-i, am putut sa montam si demontam antenele fara sa aruncam nimic,
refolosind toate materialele!
Am tras cablul coaxial (25 m RG58) catre postul de
lucru si am constatat ca antena functioneaza in toate benzile.
Cateva din indicativele lucrate in perioada respectiva:
CT2HXM, 5LXO3, UN1L, UN9M, BG2AUE, precum si o
multime de statii YO (in 80 m si 40 m).
Din cei aproximativ 70 de voluntari de Cruce Rosie care
au participat la aceste cursuri, cam 25 au fost destul de
interesati de posibilitatea de a folosi echipamente de
telecomunicatie, ca radioamatori, pentru a putea realiza
coordonarea echipelor in situatii de urgenta.
Fiind vorba, totusi, de o “tabara”, evident ca in
program au fost si diverse activitati recreative. Cea mai
“simpatica” astfel de activitate a fost realizarea unui
“spital” de campanie din diverse materiale gasite pe ici
pe colo!
Imaginatia a fost pusa la grea incercare dar cum
statiunea este in curs de amenajare (sau de desfiintare,
dupa cum doriti…), materiale au fost din belsug!
Evident, tabara fiind, cum se putea sfarsi altfel
daca nu cu un foarte frumos foc de tabara.
Multi dintre ei aflau pentru prima data despre
radioamatorism si a fost o foarte buna ocazie pentru a sublinia
autonomia si independenta fata de infrastructura comerciala a
comunicatiilor noastre.
Urmeaza sa vedem cati dintre ei vor participa la proxima
sesiune de examinare a ANCOM si cati radioamatori cu “state
vechi” vor binevoi sa sustina cateva sedinte de pregatire cu ei,
in special cu cei care sunt din alte zone ale tarii.
Am certitudinea ca vor face “o figura” buna in
frecventele noastre, avand deja o disciplina a voluntarului
format de Crucea Rosie!

73 de YO3HJV, Adrian
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APRS
YO7KAJ-3, DIGIPEATER APRS LA RANCA
Ca localizare, statiunea Ranca este situata la NE de Tg.
Jiu, la aproximativ 68 km in masivul Parang si avand cota 1605
m asl.
Statiunea este traversata de la sud la nord de DN67C, in
prezent un drum perfect modernizat si accesibil oricarui tip de
auto.
Deoarece multi radioamatori YO au inceput deja sa
circule in zona si stiu despre ce este vorba, o sa trec la subiectul
in discutie.
De mult timp am localizat un pilon amplasat la capatul de
sus al partiei de ski 1, acesta fiind folosit in trecut ca
amplasament pentru diferite echipamente de comunicatii. In
prezent este dezafectat si asa ne-a venit ideea de a-l folosi la
ceva.
Dupa discutii cu mai multi entuziasti, pe 13 august am
facut o “expeditie” la Ranca
Participantii au fost: YO7LMU, YO7CKP, YO7LWL, YO7HBP, YO7GPG, YO7DBR, precum si
multi membrii ai familiilor acestora.
Trebuie mentionat aici ca nu ar fi fost posibil de instalat acest APRS fara contributia
proprietarului pirtiei de ski, dl. MITROI CATALIN - care nu este strain de miscarea sportiva fiind fost
elev la complexul sportiv din Parangul Mic, condus de regretatul YO2QC.
Au fost si diverse intimplari care ne-au incetinit munca dar acum cand totul merge bine cred
ca nu mai trebuie pomenite decit in cadrul unor reuniuni mai speciale !
S-a botezat aprs-ul…YO7KAJ-3.
Am revenit cu Miti YO7CKP si cu Florin YO7LHE si am amplasat antena mai sus pentru ca am
beneficiat de conditia fizica a lui Florin care este antrenat pentru asa ceva lucrind in domeniu.
YO7KAJ-3 este realizat cu o statie GM340 (25W), TNC KANTRONICS 9.0, avand o antena GP.
Pozitia il face accesibil in mod direct digipeater-ului instalat la Furnica, B2DIGI (YO3KSR-2).
Altitudinea este de 1700 m si are o deschidere exceptionala, acoperind zona sud-vestica a
Romaniei.
Pentru alte lamuriri in legatura cu aprs puteti sa-l contactati pe YO7LMU, iar eu va stau la
dispozitie cu detalii despre zona NOVACI-RANCA..
Link la yo7kaj-3 http://aprs.fi/?call=yo7kaj-3&mt=roadmap&z=11&timerange=3600
Poze: https://picasaweb.google.com/yo7lwl/InstalareAprsYo7kaj3?authuser=0&feat=directlink

73!

PETRE, YO7LWL
NOVACI, KN15UE
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VARIA
CONFERINTA IARU – REGION I

de Andrei, YO3FTI

De trei ori pe an IARU (International Amateur Radio Union) Regiunea 1 – tine conferinte cu
participarea tuturor membrilor pentru a dezbate noi propuneri de a imbunatati radioamatorismul.
Cea mai recenta conferinta a avut loc in Africa de Sud in perioada 12-19 August 2011.
S-au facut urmatoarele recomandari pentru tarile membre:
armonizarea programei de examen pentru obtinerea certificatului de radioamator conform
HAREC – astfel incat in decurs de un an se vor elabora module de training pe suport CD/DVD sau
download-abile de pe un website, traduse desigur in mai multe limbi;
largirea benzii de 160 m in jos pana la 1800 Khz
s-au revizuit planurile benzilor de 10 m, 6 m, 4 m, 2 m si 23 cm
s-a eliminat portiunea dintre 7000 Khz si 7025 Khz din zona concursurilor de telegrafie
se recomanda de urgenta adoptarea codului de conduita DX (http://www.dx-code.org/)
uniformizarea definitiei unui QSO pentru toate benzile si regiunile (un QSO intre doua statii
se considera complet fara ajutorul altora cand se transmite indicativul fiecarei statii plus alte
informatii (raportul RST de ex) plus confirmarea ca fiecare dintre cele doua statii a receptionat
informatiile de mai sus). Se impune aceasta definitie universala a unui QSO pentru ca sunt situatii
cand in anumite concursuri americane, in special, nu se cere RST-ul ci locatorul de exemplu
limitarea comunicatiilor de tip VOIP sub frecventa de 28 Mhz doar la experimente sau
comunicatii de urgenta
Toate subiectele dezbatute pot fi consultate in documentul oficial disponibil la adresa:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=startdown&id=406
Iata alte cateva modificari de interes imediat:
CTCSS 67 Hz va fi inclus in lista de subtonuri recunoscute;
Doua noi canale de repetor in VHF, cu acelasi ecart de 600 kHz:
144.9750 MHz <> 145.5750 MHz
144.9875 MHz <> 145.5875 MHz
Introducerea de CTCSS la repetoarele FM, atat la receptie cat si la emisie;
Bandplan actualizat pentru banda de 6 m (50 MHz);
Bandplan pentru banda de 4 m (70 MHz) (cu limitarile nationale!!!);
Modificari in banda de 70 cm: largime canal: 12 KHz cu ecart intre canale de 12,5 KHz;
Au mai fost adoptate modificari ale alocarilor de segmente de banda in zona MW
(Microwaves), modificari in regulamentele competitionale ale IARU REG.1.
Totodata s-a exprimat sustinerea pentru implementarea in traficul de radioamator a unor noi
moduri digitale mult mai versatile: D-STAR, DMR si TETRA.
Noua nu ne ramane decat sa asteptam ca si in Romania sa se adopte aceste recomandari
printr-o hotarare a ANCOM sau intr-o noua versiune a Regulamentului.
In pagina ce urmeaza regasiti planificarea benzilor de 6 m si 4 m.

73 de Andrei, YO3FTI
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Planurile benzilor de 6 m (50 MHz) si 4 m (70 MHz) astfel cum au fost
adoptate la Conferinta IARU Region I, 2011
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DIGIMODES
TRANSFER DE DATE VIA HF - II
PSKMAIL

de Andrei, YO3FTI

PSKMAIL este un sistem de trasmitere a informatiilor prin unde radio – informatii care pot fi sub forma
dialogului direct de tip chat, emailurilor sau accesului la internet. Elaborarea sistemului a inceput in 2005 si a
fost inceputa de PA0R – Rein Couperus. Ulterior efortul a devenit international alaturandu-se SW0RWO – Per
Crusefalk, IS0GRB – Roberto Abis, WB5CON – Fred Reiselt si DL9YCS – Jorg Schroeder.
Principalele caracteristici ale sistemul PSKMAIL sunt:
permite conversatii de tip ARQ chat in mod semiduplex permitand si transmiterea de fisiere;
permite conectarea la orice casuta de email de tip POP3;
permite conectarea in mod text la internet – adica este afisat doar continutul de tip text nu si
continutul media (poze, filme flash, muzica etc);
se interconecteaza cu HF APRS;
se poate conecta la sistem un GPS;
se poate folosi pe multe sisteme de operare;
Care ar fi avantajele unui astfel de sistem?
nu necesita un setup pretentios – avand nevoie doar de un transceiver, o interfata pentru moduri
digitale, un PC si desigur o antena – fiind in acest fel o solutie accesibila oricarui radioamator;
foloseste un modem software „Fldigi” – fiind in acest fel o solutie ieftina (stiut fiind faptul ca modemurile hardware sunt destul de scumpe);
foloseste moduri digitale in HF – permitand legaturi intercontinentale. In acest moment exista servere
de interconectare la internet in Europa, America de Nord si Australia;
in cazul in care sistemul depisteaza ca legatura nu este de foarte buna calitate sau exista mult QRM –
reduce viteza sau chiar schimba modul de lucru in mod automat, putand reveni apoi la un mod rapid daca se
imbunatateste calitatea legaturii;
poate functiona si intr-un regim asimetric – in sensul ca la emisie se foloseste un anume mod digital si
la receptie altul;
foloseste un sistem de tip ARQ („Automatic Repeat reQuest” – metoda de control a erorilor in
transmisiile de date – care permite retransmiterea doar a pachetului sau frame-ului care nu a fost receptionat
corect;
se pot transmite mesaje si daca internetul este cazut complet – fiind o solutie care se preteaza in
situatii de urgenta;
permite download si upload de fisiere;
suporta APRS incluzand aici raportarea pozitiei, mesaje sau emailuri scurte si se poate interconecta si
cu clienti pentru vizualizarea hartilor – Uiview sau Xastir. Clientul are si un Igate pasiv care transmite datele
referitoare la pozitie catre serverele de APRS;
permite si vizualizarea rapoartelor de la statiile meteo – fiind astfel o solutie buna si pentru lucrul MM;
se poate interconecta si cu reteaua de socializare si microblogging Twitter;
Ca orice sistem are si dezavantaje:
principalul dezavantaj al Pskmail este viteza redusa de conectare. Cu siguranta acest sistem nu este
facut pentru cei obisnuiti doar cu vitezele mari ale conexiunilor internet de tip broadband;
un alt dezavantaj este dat de configurarea destul de complicata a ansamblului Fldigi – Pskmail –
Transceiver – configurare care poate descuraja la inceput pe cei mai neobisnuiti cu astfel de operatii. Fldigi
nefiind un modem dedicat Pskmail ci unul care poate fi folosit pentru multe alte solutii, are o serie de
parametri ce trebuie configurati special pentru a functiona in conjunctie cu Pskmail.
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Din fericire manualul este destul de explicit.
Pentru functionarea cu Pskmail se recomanda utilizarea functiei „rigCAT” – functie care foloseste niste
fisiere de configurare de tip „xml” specifice fiecarui model de statie;
instalarea unui mailserver este ceva mai complicata necesitand cunostinte avansate de Linux.
Specificatii tehnice:
viteza de transmisie variaza de la 63 bps la 500 bps in functie de modul digital folosit. Modul nativ este
PSK500R. Modul PSK500R este un mod digital conceput special de VK2ETA - John Douyere pentru
transmiterea de date prin adaugarea unui corector de erori – de tip FEC („Forward error control”). Astfel
modul a primit litera „R” – de la robust si este modul nativ pentru PSKMAIL. Daca sistemul detecteaza o
calitate slaba a legaturii reduce automat viteza pana la PSK63 sau trece la un alt mod digital THOR sau MPSK
pentru a transmite corect datele. Folosind PSK500R se pot atinge 1800 caractere pe minut cu ajutorul ARQ.
Cu Thor 8 (cel mai lent mod folosit) viteza este de 28 de cuvinte pe minut.
latimea de banda de regula nu depaseste 500 Hz pentru HF – insa in SUA, cel mai rapid mod care
poate fi folosit este PSK250 din motive de legislatie;
se recomanda folosirea unor transceivere care au o functie dedicata comunicatiilor digitale iar
adaugarea unui filtru de 500 Hz este de dorit. Se pot folosi si modulele DSP pentru reducerea interferentelor
din afara benzii de lucru;
frecventele de operare ale majoritatii mail-serverelor Pskmail sunt in banda de 30 m (10,147 si 10,148
Mhz) dar sunt si cateva care functioneaza in 80, 40 sau 20 m. Sunt si mail-servere care pot opera pe mai
multe frecvente, avand implementate solutii de de scanare a mai multor benzi de frecvente;
clientul de Pskmail poate lucra in modul de scanare a mai multor benzi la anumite intervale precise de
timp;
este nevoie de o sincronizare buna a ceasului PC-ului. Sincronizarea zilnica pe care o face de obicei un
Windows nu este suficienta si se recomanda folosirea programului “Dimension 4”.
Pasii de instalare sunt urmatorii:
daca nu lucram frecvent in moduri digitale, ne asiguram ca ansamblul transceiver – interfata – PC
functioneaza corespunzator in benzile dorite (30 m in special), in aceste moduri.
se descarca software-urile: Fldigi, Pskmail client si xml-ul specific statiei (link-urile sunt
specificate in finalul articolului);
se instaleaza si se configureaza Fldigi. Conectarea lui Fldigi la transceiver se va face folosing „rigCAT”
si fisierul de tip xml descarcat;
se instalarea programului Pskmail si se configureaza pentru interconectarea cu Fldigi. Se introduc si
datele personale (indicativ, QTH, pozitia geografica in cazul in care nu avem si un GPS conectat, datele de
conectare la email), conform cu manualul de instalare;
alegem un mail-server online, in functie de zona din care emitem si de conditiile de propagare – din
lista de mail-servere online (link de asemenea prezentat la finalul articolului);
dupa conectarea cu succes la un mail-server putem continua prin activarea functiilor de citire emailuri,
sau continut web, trimiterea de fisiere etc;
daca dorim interconectarea la APRS mai sunt cativa setari in plus de facut.
Solutia functioneaza pe mai multe sisteme de operare astfel:
Clientul este de tip Java si poate rula atat pe Windows (de la Windows 98 la Windows 7), pe Linux,
Mac OS sau Free BSD – necesitand doar „Java environment” – care poate preexista pe sistem sau poate
instalat de aici: www.java.com ;
Serverul deocamdata functioneaza doar pe sisteme Linux – sub Windows se poate doar intr-o masina
virtuala care ruleaza Linux;
Toate versiunile se pot descarca de aici: http://www.pskmail.org/PSKMaildownloads.html
Mai multe informatii precum si o lista a mailserverelor active se gaseste aici:
http://pskmail.wikispaces.com/
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Pskmail este in curs de dezvoltare – in acest moment existand o versiune stabila 1.0 dupa mai multi
ani de variante “beta”.
Programul de sincronizare a ceasului PC-ului, care functioneaza sub Windows, “Dimension 4” se
gaseste la adresa: http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm

Programul PSKMAIL in timpul conectarii la un server din Olanda arata astfel:

Modemul
software
Fldigi este un program foarte
versatil
care
permite
interconectarea cu multe alte
solutii de transmitere a
datelor.
In imaginea de mai
jos se poate observa si
waterfall-ul care arata un
schimb de date prin
modul PSK500R.

Programul Fldigi se poate
descarca de aici:
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html

Fisierele de configurare „xml”
pentru „rigCAT” se gasesc la
aceasta adresa:
http://www.w1hkj.com/xmlarchives.html

Aplicatia a fost portata recent
si pe device-urile de ruleaza
Android – este inca intr-un
stadiu alfa dar promite.
Este disponibila la adresa:
http://pskmail.org/AndPskmail.html

73 de Andrei, YO3FTI

Continutul prezentei reviste este supus reglementarilor specifice drepturilor de autor. Reproducerea, in tot sau in
parte a continutului, fara acordul S.R.R. este interzisa. Citarea de fragmente va fi insotita de o notita din care sa
rezulte: Numele revistei, autorul materialului si numarul publicatiei din care a fost preluat fragmentul. Distribuirea
este permisa sub conditia pastrarii nealterate a fisierului pdf original.
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VARIA
Pe site-ul radioclubului YO3KSR a fost postata o aplicatie care permite
calculul rapid al pierderilor de semnal prin atenuarea in spatiul liber
intre doua statii, precum si conversii uzuale, necesare radioamatorilor
in estimarea conditiilor de propagare.
Aplicatia este intuitiva si realizeaza calcule pentru frecvente cuprinse
intre 1 MHz si 3 GHz.

Radioamatori in spatiul cosmic: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast21aug_1/

Cu ocazia intalnirii JOTA din acest an, va fi pus in practica
un exercitiu ce are ca scop verificarea capacitatii de a realiza
comunicatii in situatii de urgenta.
Acest exercitiu va avea loc sambata, 15 octombrie dupaamiaza (CET).
La exercitiu va participa si statia HB9S a Organizatiei
Internationale a Asociatiilor de Cercetasi (WOSM) si va fi operata
de radioamatori din 5 tari diferite.
Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul WOSM:
http://scout.org/en/information_events/events/jota/the_54th_jota_2011

Analizoarele de antena Low Cost RigExpert AA30 / AA54
Gama de frecventa: AA-30: 0.1 la 30 MHz, AA-54: 0.1 la 54 MHz
Gama SWR masurata: 1 to 10
Smasuratori de SWR pentru sisteme pe 50 si 75 Ohm
Indicatie SWR cu valoarea sau cu progress-bar
R si X in gama: 0…1000, -1000…1000 in mod numeric si 0…200, -200…200 in
mod grafic
Afisare pe ecran:
- SWR per frecventa (AA-54 poate afisa SWR pe mai multe frecvente)
- SWR, R, X, Z, L, C la frecventa aleasa
- Grafic SWR cu 100 puncte
- Grafic R, X cu 100 puncte
Iesire RF (generator de semnal):
- Conector: UHF (SO-239)
- Nivelul semnalului de iesire: + 13 dBm (pe sarcina de 50 Ohm)
Alimentare:
- Doua baterii / acumulator Ni de 1.5V, tip AA
- 3 ore masuratori, maxim 2 zile standby cu bateriile incarcate
- Se alimenteaza din USB cand este conectat la calculator
Temperatura de utilizare: 0 – 40 oC
Greutate: 400 g (inclusiv baterii)
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RVSU
Winlink 2000 (WL2K) este un sistem global ce
asigura, prin voluntariatul radioamatorilor, un sistem de
radiocomunicatie pentru situatii de urgenta prin care
utilizatorii pot transmite mesaje scrise si fisiere. Sistemul
este astfel gandit incat sa permita conectarea cu reteaua
internet dar si transmiterea de mesaje Peer To Peer.
Pentru a deveni membru in reteaua WINLINK 2000 este obligatorie detinerea
autorizatiei de radioamator valabila si care sa permita operarea in frecventele in care
sistemul functioneaza.
De altfel, crearea adresei de e-mail (cont) in retea se poate face doar prin accesarea
sistemului in HF.
Este permisa utilizarea sistemului si de catre organizatiile carora radioamatorii le
ofera suport logistic pentru comunicatiile de urgenta.
Punctul forte al acesteri retele este distributia globala, ce permite accesul la comunicatia via
internet printr-un nod al retelei, situat la mare distanta de zona afectata, folosind exclusiv
echipamente accesibile radioamatorilor.
Prin inregistrarea in reteaua WINLINK 2000, utilizatorul primeste o adresa de e-mail de tip:
indicativ@winlink.org care va putea fi folosita exlusiv in sistemul radio.
Pentru a da posibilitatea radioamatorilor YO sa efectueze teste cu acest sistem, la radioclubul
YO3KSR a fost instalat si pus in functiune un server radio in aceasta retea.
“Adresa” cu care accesati serverul este “YO3KSR-5”, pe frecventa de 3619.00 KHz, USB.
Functionalitatea retelei este extinsa si prin posibilitatea de a accesa sistemul via APRS
(APRSLink) pentru utilizatorii care nu detin echipamente de unde scurte.
Pentru sprijin in instalarea programului necesar precum si pentru discutii pe aceasta tema,
aveti posibilitatea de a accesa: http://www.radioamator.eu/index.php?board=159.0
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