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EDITORIAL
ecenta vandalizare, de data aceasta a insusi
stalpului eolienei, a repetorului R0 (Charlie)
readuce in lumina reflectoarelor necesitatea
evaluarii atitudinii noastre fata de repetoarele
amplasate la mari inaltimi, in zone montate, destinate
sa asigure acoperire mare pentru radiocomunicatiile
radioamatorilor.
Un repetor de o asa natura ridica o serie de
probleme atat de tehnice cat si birocratice pentru ca
ele devin mijloace de comunicare la distanta carora le
atribuim calitatea de “salvator de vieti” si, de aceea,
trebuie sa fie acolo unde le instalam si, mai presus de
orice, trebuie sa functioneze exact in momentele
critice.
Analiza repetoarelor instalate in alte tari ne
arata ca, inca din faza de evaluare a actiunii este
nevoie sa stabilim cateva ipoteze, cuprinzand
inventarul absolut necesar pentru ca acel repetor sa
poata sa fie in serviciu o perioada cat mai mare intre
defectiuni. Totodata, urmarirea acestui obiectiv este
de natura sa ajute si echipa de intretinere sa reduca
costurile prin reducerea misiunilor periodice de
intretinere la una sau doua pe an. Accesul dificil in
aceste zone izolate precum si necesitatea de a detine,
practic, inca un rand de echipamente similare cu cele
deja instalate, conduc la costuri destul de ridicate.
Principala ipoteza, rezultata din istoria
repetorului YO9C ne invata ca principalul dusman al
repetorului in zona izolata este vandalul si ca masurile
de securitate trebuie sa fie draconice si elaborate,
culminand cu asigurarea unei locatii cu adevarat
imposibil de atins. Nu, vandalul la care ma refer nu
este o ramasita a vechilor triburi migratoare ci vandalul
modern, care da cu ciocanul sau cu toporul pentru a
fura sau de dragul de a-si satisface orgoliul ori pentru
a desfiinta efortul altei echipe decat cea din care el
insusi face parte. Poate are legatura si cu usurinta cu
care se poate obtine o autorizatie de radioamatori, dar
nu acesta este subiectul!
Costurile unui repetor performant in UHF se
ridica la peste 1.000 EUR, in care nu este inclus si
timpul afectat pentru realizare, testare si instalare si
nici costurile de deplasare la locatia de instalare!
Costul unui repetor in VHF depaseste 2.000 EUR, din
care aproximativ 1.000 EUR este costul filtrelor
duplexoare.
De departe, cea mai mare problema este
obtinerea acordului pentru instalarea repetorului intr-o
zona convenabila din punct de vedere al acoperirii
radio; de regula, aceste zone sunt deja ocupate de
catre operatorii de telefonie mobila care isi permit luxul
de a plati, acolo unde nu sunt ei proprietarii terenului
sau al locatiei, sa plateasca sume de ordinul sutelor
sau chiar miilor de EUR lunar. In aceste conditii,
locatiile favorabile fie sunt complet ocupate, fie

R

proprietarul nu mai poate inchiria altor operatori fie
acesta devine interesat de o chirie consistenta.
Mai este inca o problema: odata cu instalarea
unui echipament in acelasi sit de telecomunicatii, daca
noua instalatie nu respecta normele industriale de
protectie la descarcare electrica, aceasta poate fi
cauza deteriorarii altor echipamente – cu consecintele
patrimoniale corespunzatoare (adica extrem de mari!).
Multi radioamatori se fac ca nu pricep aceste
lucruri si considera ca un astfel de repetor, care are si
altceva decat cele doua statii si filtrul duplexor
constituie un lux!
In comunitatea noastra, deseori s-a pus
problema participarii la efortul de realizare, instalare si
intretinere a unui astfel de repetor! Din pacate,
mentalitatea este similara celei existente inainte de
’89, in care toti eram proprietari si, pe cale de
consecinta, nimeni nu se supara daca se fura din
“avutul obstesc”, nimeni nu se simtea obligat sa
participe la sapatul gradinii din fata blocului in schimb
toti eram indreptatiti sa mergem gratuit cu transportul
in comun sau sa stam pe bancuta din fata blocului!
Abordarea aceasta, paguboasa si generatoare
de calitate indoielnica se regaseste nu numai in
structurile radioamatorilor ci si in fiecare din
radioamatorii care sustin aceste structuri, care dau
consistenta organizatiei si care transmit acelasi mesaj
si celor ce incearca sa faca primii pasi inspre
radioamatorism!
Ce se intampla cu noi? Cat ne va mai trebui
sa acceptam realitatea “dura” potrivit careia, daca vrei
sa ai ceva sau sa te bucuri de un anume lucru, trebuie
sa muncesti sau sa contribui pentru realizarea acelui
obiectiv?
De ce, orice discutie referitoare la participarea
la un obiectiv comunitar trebuie asimilata mereu cu
privatizarea si, de ce ideea de costuri in exploatarea si
intretinerea unui repetor trebuie, neaparat, sa conduca
la ideea de “comercial”?
“Colectivele” – asa cum le stiam de multa vreme, s-au
desfiintat si “mana intinsa” nu aduce nimic in traista;
initiativa privata este cea care domina piata si asigura
succesul. Niciun club sau altfel de organizatie nu au
asigurat, cel putin pana acum, dotarea individuala a
radioamatorilor asa ca, de ce sa ne cramponam de o
astfel de idee?
Mai ales, de ce refuzam sa aplicam
modelele de succes?

73! de Adrian,
YO3HJV
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EVENIMENT
“Stratospherium 2011”
…pe indelete.
PROIECTUL

P

e la jumatatea lunii septembrie, mai precis, exact la o luna inainte de data stabilita pentru
zbor, pe forumul www.radioamator.eu aparea un anunt referitor la o incercare de ridicare la
inaltime mare a unui balon umplut cu heliu.
Anuntul postat era destul de sec si prevestea o noua aventura de tip “ARCA”… Nu intru in
detalii, dar are legatura cu o atitudine secretoasa si mult “fum”….
Bref este ca tinta propusa era destul de ambitioasa: imagini HD, transmisie video live pe
durata ascensiunii, dar si atingerea unei altitudini care sa reprezinte un record national.
Pentru ca, era vorba despre urmarirea balonului cu ajutorul sistemului APRS, comunitatea
radioamatorilor a reactionat si, aproape imediat, au inceput discutii aprinse pe forum si, incet incet
au aparut si alte detalii. Astfel, initiativa de lansare a balonului o avea revista “Stiinta si Tehnica”
prin Catalin Beldea, pasionat fotograf iar la proiect participa, in calitate de consultant si un
binecunoscut specialist in astfel de “evenimente”, Florin Mingireanu.
Echipa deja discutase cu dl. Vasile Ciobanita (YO3APG) pentru a obtine sprijin in
experiment, sens in care se primise acordul de utilizare a indicativului YO3KAA pentru tracker-ul
APRS si, gratie d-lui Vasile Grososiu (YO3GON), fusesera dotati si cu un transceiver portabil
WOUXUN, dar, din mesajele de pe forum reiesea ca, desi echipa de lansare isi dorea aplicarea
tehnologiilor radioamatorilor in urmarirea balonului, modalitatea de aplicare era insuficient
cunoscuta.
Din acest motiv si dupa cateva telefoane fulger, Aurel (YO3IBZ) a avut initativa unei intalniri
pentru a discuta concret despre posibilitatea de a ii sustine cu ce aveau nevoie ca totul sa iasa
bine.
NE IMPLICAM

O

prima intalnire la YO3KSR, cu aproximativ 3
saptamani inainte de data de lansare ne-a adus pe
toti la masa. Catalin, Florin si echipa de la YO3KSR.
Cu acea ocazie, am putut sa analizam echipamentul pe
care Florin deja il avea pentru solutia de urmarire APRS,
respectiv un MT-RTG FA de la Byonics, doua pack-uri de
acumulatori Li-Pol, unul de 3300 mA si altul de 4000 mA si
un GPS Byonics 3.
Marea problema, sesizata de Aurel, a fost ca GPS-ul
care urma sa fie montat pe nacela nu era capabil sa
functioneze corect la altitudinea estimata, de 30.000m!
Ce s-a intamplat? Cand au fost comandat, pe lista
figura un Byonics 4 dar a fost trimis altul!
Cu maxima urgenta, Catalin a reusit sa ii convinga
pe americani sa ne trimita GPS-ul adecvat, astfel incat, cu
aproximativ o saptamana inaintea lansarii am avut si
componenta necesara, fara de care zborul nu putea fi
urmarit dincolo de altitudinea de 18 km!
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Dar sa revenim…
Odata stranse echipamentele care urmau sa fie instalate in nacela, a fost evident ca
antena deja existenta - una destinata instalarii pe autoturisme - nu va fi adecvata emiterii balizelor
APRS de la o asemenea inaltime!
De altfel, pe forum s-a ridicat destul de acut problema eventualelor perturbatii care ar putea
sa apara in reteaua de I-Gate-uri nu numai din YO in cazul folosirii frecventei armonizate 144,800
MHz! Cu operatorii de Igate din Romania, ne mai intelegeam noi, dar ar fi fost cu totul nepoliticos
sa perturbam retelele din alte tari!
Miza era mare: localizarea precisa a locului de aterizare a nacelei si recuperarea
echipamentelor ar fi fost o dovada ca putem sa ducem la bun sfarsit o sarcina destul de complexa
folosind strict mijloacele hobby-ului nostru..
Implicarea radioamatorilor in acest proiect era privita cu o oarecare reticenta intrucat, in YO
nu exista un precedent pe care sa il putem folosi ca dovada ca “se poate”. Doar cu argumente
tehnice a fost dificil astfel ca a trebuit sa “batem in cuie” unele ipoteze furnizate de initiatorii
proiectului. Puterea mare de emisie a balizei (10 W) si folosirea frecventei armonizate (144,800
MHz) au fost necesare pentru a asigura un anumit grad de confort psihologic si pentru a fi siguri ca
restrangem din posibilitatile de esec.
Stiam ca, odata “partasi” in alegerea parametrilor, vom avea multe voci impotriva dar am
apreciat ca durata relativ mica de timp de zbor va reduce impactul negativ asupra retelei APRS.
Urma ca si noi dar si noii nostri prieteni de la Stiinta si Tehnica sa tragem ulterior cateva
concluzii si sa vedem in ce masura praxis-ul se verifica cu teoria prealabila!
Asa ca, inarmat cu rabdare si cu mult tutun, am pus, inca o data, MMANA-GAL la lucru,
cautand o solutie pentru a realiza o antena in VHF care sa aiba o diagrama de radiatie intoarsa in
jos, fara nul pe verticala nacelei si cu o atenuare de minim 3 db pe planul orizontal si la unghiuri
mici. Am urmarit sa diminuam eventualele probleme cu receptionarea balizei de catre echipa de
urmarire si sa reducem energia radiata la distante mari, scazand semnificativ sansele de
interferente cu alte balize din zonele mai indepartate.
Initial, am crezut ca o antena de tip Ground-Plane, montata cu elementul radiant in jos ar fi
o solutie insa simularea a aratat ca e
bine, din cand in cand, sa revezi
teoria!
Antena GP prezenta un nul
enorm (medie de -30 db) exact pe
directia de interes, respectiv verticala
antenei, in directia axului radiantului!

Studiind si solutiile folosite la
diversi sateliti, am ajuns la concluzia ca un dublu dipol de tip Turnstile ar putea fi o solutie! Necazul
cu “clasicul” Turnstile este ca reteaua de defazaj folosita duce la un unghi mic fata de planul
orizontal al antenei in timp ce noi cautam un unghi mare si cu cat mai putine nuluri! In plus, dipolul
pliat crestea cantitatea de material si, implicit, greutatea!
Asadar, am renuntat la reteaua de defazaj cu linii iar dipolii i-am simulat in versiunea
“deschis” pentru a putea respecta si regimul de greutate impus de catre Florin.

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor

Pagina | 5

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul II, Nr.12 – Octombrie 2011

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor
www.asrr.org www.radioamator.eu
www.yo3ksr.ro
Pagina |6

Anul II, Nr.12 – Octombrie 2011

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor

Pagina | 7

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul II, Nr.12 – Octombrie 2011

Simularile au aratat ca prezinta o directivitate destul de
pronuntata pe directia dorita si ca prezinta o atenuare
consistenta la unghiuri mici, exact asa cum dorisem de la
inceput!
O astfel de antena are o retea simplificata de acord si
fazare. Pentru a diminua greutatea, a fost introdusa in ecuatie
o retea de defazare realizata cu componente pasive si
folosind linii si capacitati “strip”, direct pe cablajul de sustinere.
A fost prevazuta si o rezistenta de descarcare statica
de aproxiativ 5 kOhm.
Cei doi dipoli au fost realizati din sarma de Fe otelit, de
diametru 2mm, fixati prin lipire cu aliaj pe o placuta de textolit
dublu placat FR4. Tot pe placuta, au fost prevazute 4
“picioruse” pentru fixarea prin intepare in polistirenul nacelei. Alimentarea antenei s-a facut prin
cablu RG174 cu o ufa SMA aurita la capatul dinspre tracker.
Masuratorile efectuate la club cu Anritsu Sitemaster 331 au aratat ca SWR este in jur de
1:1,5 la frecventa de interes 144,800 MHz.
Am mai facut cateva
teste si cu obiecte in
proximitatea antenei, simuland
echipamentele
din
nacela
pentru a verifica influenta
acestora asupra antenei si, la
sfarsitul unei nopti si a unei zile
de lucru, antena a fost
declarata apta sa zboare si,
drept urmare, a fost urcata pe
cantar! 86 de grame, ceea ce o
califica la categoria “musca” ☺,
sub baremul de 100 grame
impus…
In dimineata zilei de 2
octombrie, antena avea deja o
forma si isi incepea practic
“drumul” catre marile inaltimi…
Intre timp, YO3IGR si YO3IBZ demarasera testele pentru verificarea tracker-ului in noua
configuratie cu GPS 4.
Prima problema a fost imposibilitatea de a receptiona semnalul! Pur si simplu, ore intregi
receptoarele GPS au refuzat sa afiseze vreo pozitie, pachetele primite nefiind valide!
Dupa cateva ore bune de invartit si “descantat”, brusc, au fost primite primele trame
inerpretabile!
Am realizat ca receptorul GPS nu fusese pornit in Romania si achizitia datelor a fost un
proces indelungat! TNC-urile furnizau un semnal de waypoint care insa nu continea date valide!
Ceea ce insemna ca, desi manualul MT-RTG spunea ca transmisia incepe de indata ce
microcontroller-ul detecteaza semnal NMEA valid nu prea se confirma…
Urmatoarea problema majora a fost cea a telemetriei. Informatia, desi era transmisa, nu
putea fi interpretata la receptie. Pana la urma ne-am lamurit ca era o problema de cateva spatii in
sirul de date inscris in software-ul de programare al tracker-ului! Banal, nu? Dar ne-a cam dat batai
de cap intrucat setarea nu era documentata si am descoperit-o “sapand” in structura pachetelor
APRS.
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O alta problema a aparut cand, in cadrul testelor efectuate, am observat ca statiile portabile
TH-D72 nu reuseau sa interpreteze intotdeauna pachetele transmise in timp ce un Yaesu VX8GR
afisa corect tot ce era de stiut!
Si asta a fost o mare problema, pe langa orgoliul de proprietari de TH-D72 punandu-se
problema afisarii in timp real a pozitiei pe un PNA AVMAP G6. Dupa cum se stie, Yaesu VX8GR
nu este compatibil cu PNA-ul si nici nu permite conectarea la TNC-ul intern pentru a utiliza un
software de tracking pe un calculator. Deci, o reala problema!
Am incercat tot felul de variante, inclusiv conectarea unui TT4 la o statie portabila, o solutie
care dadea rezultate insa multitudinea conexiunilor punea o problema de fiabilitate!
Unul din criteriile pe care ni le autoimpusesem a fost sa pastram cat se poate de simpla
interconectarea diverselor componente ale sistemului si, in pozitiile critice sa folosim echipamente
dedicate si cat se poate de fiabile. Asa-numitul principiu “KISS” – Keept It Stupid Simple.
Din fericire, in urma testelor intensive am observat ca statiile mobile TM-D710 nu s-au
“molipsit” de la portabile si ca functioneaza ireprosabil. Asta ne-a facut sa rasuflam usurati!
PLANIFICAREA

D

in
perspectiva
noastra,
ca
radioamatori, operatiunea era ceva
mai complexa, pentru ca “produsul
finit” solicitat de organizatorii zborului
cuprindea, pe langa receptionarea propriuzisa a semnalelor APRS, si mentinerea
legaturii radio intre statia fixa si echipele de
urmarire si recuperare.
Potrivit predictiilor rulate in ultima
saptamana, avem de acoperit o arie destul
de vasta, asemanatoare cu un triunghi cu varfuri in Buzau, Galati si Harsova.
Intai ne-am pus de acord cu privire la necesarul de echipe; inca de la prima intalnire, Florin
ne-a solicitat sa il ajutam cu directionarea antenei de receptie video de la sistemul gestionat de doi
redactori ai revistei “Stiinta si Tehnica”..
Asta impunea sa fim cel putin doua echipe din care una fixa si una mobila si, in masura
posibilului, sa asiguram si un operator ca rezerva pentru masina in care urma sa se afle Florin si
Catalin.
O scurta consultare intre cei prezenti a stabilit si membrii echipelor:
-YO3HTB+YO3HJV la Statia fixa
-YO3IGR+YO3IBZ in ARO, ca echipa de urmarire
-YO3IHG la echipa S & T pentru urmarire si pentru legatura radio cu echipa de urmarire, ca
“rezerva” si radioamator de contact.
Gore, YO3IGR, urma sa fie coordonatorul echipei de urmarire si eu al echipei de la punctul
fix.
Am facut lista cu echipamentele pe care urma sa le folosim si am cazut de acord cu privire
la modalitatea de operare si, mai ales, cooperare!
Statia fixa si echipa de urmarire din ARO urmau sa foloseasca fiecare cate o statie mobila,
Kenwood TM-D710, intrucat sunt dual band - full duplex si au TNC incorporat.
Pe unul din cele doua receptoare ale statiei urma sa fie monitorizata frecventa APRS
144,800 MHz iar pe celalalt urma sa avem circuitul de fonie in UHF, frecventa simplex.
Simplexul a fost 437,500 MHz, una din frecventele folosite pentru RVSU. Se putea alege si
o frecventa in VHF insa asta insemna ca, ori de cate ori se vorbea, statia care emitea nu mai
putea receptiona pachetele APRS!
Cu titlu de Rezerva 1 a fost frecventa repetorului B2UHF de la Vf. Furnica. Stiam ca ne
putem baza pe acest repetor din punct de vedere al fiabilitatii dar, totodata, eram la limita lui de
acoperire. Rezerva 2 a fost stabilita pe frecventele R4, in ipoteza deplasarii peste granita a
echipelor de cautare.
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La statia fixa, sarcinile erau, in special, de inregistrare a parametrilor de zbor, adica pozitia
si altitudinea, verificarea preluarii automate a datelor de catre reteaua APRS-IS (APRS - Internet
Service), transmiterea periodica a pozitiei catre ROMATSA si monitorizarea deplasarii echipei de
urmarire.
O “piesa de rezistenta” la statia fixa
urma sa fie programul scris de Cristi,
YO3GWM.
Acest program usura mult sarcina
noastra intrucat, cu o simpla interconectare a
TNC-ului la PC, urma sa avem pe ecran, clar
afisate, toate informatiile necesare pentru
comunicarea catre ROMATSA si, cel mai
important, aceste informatii urmau sa fie
inregistrate intr-un fisier pentru analiza
ulterioara.
Programul era destinat proiectului ARCA
si a fost pus la dispozitia echipei lor anul trecut,
in vara, cand urma sa fie lansat un balon
purtator de racheta. Orgoliile au fost mari astfel incat s-a refuzat folosirea programului in favoarea
unui “sanatos” tabel Excel, scris de mana si noua ne-a revenit sarcina de a-l testa in realitate.
Pentru urmarirea facila a balonului, echipa de urmarire din ARO avea sa foloseasca un
dispozitiv AVMAP Geosat APRS6, care odata conectat la statia Kenwood, afisa pozitia balonului si
a masinii, oferind si informatiile necesare pentru traseul care trebuie urmat catre “tinta” APRS.
Aceasta modalitate de urmarire este numita in literatura de specialitate “tactical APRS” si usureaza
teribil sarcina de urmarire a unei statii APRS in miscare.
Dotarea permitea echipei de urmarire sa fie “vioara intai” in operatiunea de recuperare si ii
oferea si autonomia necesara in teren.
La statia fixa, am optat pentru realizarea unei truse in care sa fie deja instalate toate
echipamentele
necesare
pentru
actiune,
prevazand ca desfasurarea acestora se va face
la o ora matinala si ca interconectarea gresita ar
putea fi cauza unui esec al actiunii. Astfel, intr-o
cutie destinata transportului de scule de uz
general am instalat un acumulator de 12 V/ 12
A/h, o cutie cu jonctiuni, statia Kenwood TMD710, un convertor DC<>DC pentru alimentarea
laptop-ului ce urma sa fie utilizat la urmarire si o
sursa de 12 V/30 A. Toate echipamentele erau
conectate la cutia de jonctiune cu perechi de
conectori iar aceasta avea si un voltmetru de
panou, digital. La randul ei, cutia cu jonctiuni
avea o iesire pe borne in afara cutiei, putandu-se
conecta sursa la echipamente, acumulatorul
functionand in regim tampon pentru orice
eventualitate.
Tot in cutia respectiva se gasea si un
suport pentru antena dual-band, cu un conector
tip UHF mama. In aceeasi cutie am aruncat tot
felul de “maruntisuri”, printre cre si un colac de 5
m de cablu coaxial low-loss din seria RG3xx,
care s-a dovedit foarte util, dupa cu se va vedea
mai departe…
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Echipa “Stiinta si Tehnica” ne propusesera sa preluam un Chevrolet Captiva pentru
deplasare, insa deja masinile noastre aveau instalate tot felul de fire, cabluri, aparate si butoane,
asa ca, politicosi am refuzat oferta in favoarea ARO-ului lui Gore, adevarata vedeta de film si
castigatoare de concursuri 4x4.
Vlad urma sa insoteasca masina in care se afla Florin, unde era inca un echipament de
receptie video. Cu ajutorul unui TH-D72 si a unui TinyTrack 4, pozitia balonului urma sa fie afisata
pe un Ipad, pentru redundanta.
La ultima intalnire “in plen” de la club, la inceputul saptamanii lansarii, am cazut de acord
ca echipa de la punctul fix sa fie vineri seara in Buzau, pentru a participa la inchiderea nacelei si la
o verificare a echipamentelor. Echipa de urmarire avea sa soseasca sambata dimineata direct la
locul de lansare.
Pit (YO3JW) ne-a adus sticker-ele cu emblema RVSU, ce urmau sa fie lipite pe nacela.
Ultimele zile dinaintea plecarii urmau sa fie destul de pline. “Il Dottore” Mac (YO3MAC) nea adus un generator Honda de 1 kW pentru a avea autonomie, eu m-am pus pe ansamblat o trusa
radio compacta, in masina deja era deja “trusoul” de amplasament (masuta si scaunel pliant), asa
ca, cel putin teoretic, eram gata pentru lansare!
Dar mai erau cateva detalii de rezolvat!
“Z”- 2
oi, 13 octombrie, am preluat tracker-ul de la club pentru ultimele reglaje si pentru
corelarea setarilor cu Digipeater-ul YO3KSR-2 amplasat la Furnica. Cu aceeasi ocazie
am demontat senzorul de temperatura din interiorul tracker-ului si i-am montat un mic
cablu pentru a-l putea instala in nacela pentru a obtine o indicatie asupra temepraturii bateriilor,
aceasta fiind o modificare de ultim moment.
Cam toata noaptea am facut felurite
setari la digipeater, prin telecomanda, in jurul
orei 3 dimineata declarandu-ma multumit!
Ultima operatiune pe aparatura de
zbor a fost micsorarea puterii de emisie a
balizei APRS, de la aproximativ 10 W la 4 W
si verificarea receptionarii corecte de catre
digipeater. Cum totul era OK, am pus la
incarcat bateria aferenta track-erului si m-am
grabit sa mai prind cateva ore de somn,
pentru ca vineri, in jurul pranzului, urma sa
plec impreuna cu Doru (YO3HTB) catre Buzau.
Somnul nu a fost tocmai odihnitor intrucat modificarea de putere a fost facuta fara a fi
discutata cu Florin si, pana sa adorm, tot verificam si rasverificam in gand daca cei 4 W urmau sa
fie suficienti pentru receptionarea semnalului cu nacela pe sol! Cum nu am formatie tehnica,
somnul a fost agitat, probabil ca un inginer ar fi dormit mai bine!
“Z”- 1
Vineri, la ora stabilita, m-am intalnit cu Doru care tragea dupa el o teava simpatica dar
lunga cat latimea masinii. Era teava in care urma sa sprijinim antena de receptie pentru sistemul
video intrucat antena era destul de voluminoasa si grea. Arata bine si speram sa o putem folosi si
in aparare daca ceva mergea prost.
Imediat gandurile negre lasate de cei 4 W au fost alungate! Macar nu luam bataie daca
ceva urma sa mearga prost!
Drumul catre Buzau a fost lejer. Am incercat sa nu ne grabim intrucat, daca ne aduceam
aminte ca am uitat ceva, puteam sa ne intoarcem fara sa pierdem prea mult timp!
Cu toate acestea, tot am ajuns la Buzau inaintea celorlalti, ocazie cu care am luat si
pranzul.
Absolut neinteresant…

J
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Ba nu, o masina radioactiva ne-a intampinat. Un “TV”! Noi l-am
considerat un semn de bun augur! Suntem radioamatori, deci
radioactivitatea este buna, mai ales ca, in ultima vreme, prea putini tineri
se preocupa de acest domeniu! HI!
Pe la orele 20, deja se
stransese toata echipa de la
Stiinta si Tehnica, inclusiv
echipa lor de recunoastere a
locului de lansare asa ca, am
inceput simularile. Florin pe
cele de traiectorie, noi pe cele
de acoperire radio.
Pe la ora 23:30, aveam
deja coordonatele unei locatii
de unde puteam sa acoperim
traiectoria prezisa, precum si o
rezerva pentru cazul in care
balonul o lua razna! Si nu am
facut rau, dupa cum se va
vedea ceva mai incolo!
Am transmis catre echipa de urmarire, inca in
Bucuresti fisierul .kml cu locatia pe Google Earth a
locului de lansare ales. Era exact la granita dintre
judetele Prahova si Buzau.
Noi ne-am tot verificat echipamentele, am facut
si o legatura sau doua pe B2, declarandu-ne multumiti.
Intre timp, la restaurantul hotelului-motelpensiune-cu-piscina, era mare botez mare, cu haulituri
si chiuituri dar, intr-o camera, se ansamblau
echipamentele din nacela!
Cu toate acestea, somnul a fost fara “dureri” dar
scurt; dimineata era cat pe ce sa intarziem!
ZIUA “Z”
vident ca nu am reusit sa fim in picioare la ora 4 AM ci in jurul
orei 5 si ceva maruntis! Noptile nedormite si-au spus
cavantul!
Dimineata, in restaurantul cu aspect destul de lugubru, am baut cu
noduri “cafeaua” preparata de o doamna fara somn, de fapt o apa
foarte fierbinte si un pliculet de cafea solubila neidentificata. Pentru
ca “licoarea” era destul de greu de asimilat, am preferat solutia unui
energizant!
Pana si pozele au iesit tremurate! Prea devreme!
A urmat inspectia rapida a masinilor, sa verificam daca peste noapte s-a mentinut
“inventarul” – rezultatul a fost OK, asa ca ne-am imbarcat.
Planul spunea ca ne vom deplasa impreuna cu o parte din echipa de la Stiinta si Tehnica,
adica Alexandru Safta si Claudiu Andone, care aveau in sarcina transmisia video prin internet a
stream-ului receptionat de la nacela. Cum spuneam si mai sus, antena urma sa fie tinuta pe
pozitie de Doru. Complicat, nu?
Am introdus in telefoane traseul pana la locul identificat pentru amplasarea statiei fixe si
am pornit la drum.

E
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Pana sa iesim din
Buzau, am reusit sa ne
auzim si cu echipa de
urmarire care se deplasa, la
randul ei, spre locul de
lansare. Apoi, din cauza
reliefului accidentat, am
pierdut legatura prin B2UHF
si am amanat reluarea
legaturii.
Cat am stat pe
drumurile principale, a fost
bine;
navigatoarele
ne
dadeau detaliile necesare
insa, la un moment dat, in
comuna Izvoru-Dulce, am
fost
“parasiti”
de
cartografiere si a fost nevoie
sa
ne
ghidam
dupa
imaginea satelitara de pe
Google Earth. Deja drumurile se transformasera in ulite iar ulitele in poteci.
Intunericul nu era de partea noastra, dar, cu ajutorul farurilor am reusit sa ajungem in
pozitie, intr-un tapsean care oferea o frumoasa panorama asupra Baraganului care tocmai se
trezea.
Am pozitionat masinile astfel incat lumina farurilor sa ne ajute sa ne descurcam in
instalarea echipamentelor, am verificat legatura radio in simplex cu echipa de lansare si am
inceput sa despachetam.
Primele au fost generatoarele, unul pentru echipamentele radio de tracking si al doilea
pentru echipamentele de receptie si live stream video. Din pacate, acest moment nu a fost
imortalizat din cauza intunericului.
Am facut rapid o verificare a legaturii radio la nivel de statie portabila. Semnalul consistent
ne-a confirmat ca suntem in vizibilitate directa cu echipa de la 15 km departare, asa ca am inceput
sa conectam echipamentele.
Intre timp, echipa de
lansare s-a intalnit cu echipa
de urmarire. Mi-au povestit
ulterior ca, in drum spre
locatia de lansare, studiata in
seara
precedenta,
au
observat niste lumini ciudate
exact in acel loc! Pur si
simplu, parea ca un OZN
aterizase fix la ocul de
lansare!
S-au
apropiat
prudenti si au constatat ca
OZN-ul era, de fapt, ARO-ul
lui Gore.
Echipa din Bucuresti
deja era acolo si astepta
echipa de lansare!
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Cele 4 proiectoare cu halogen faceau suficienta lumina cat sa ii bage in sperieti pe toti cei care se apropiau…
“Furniturile” sunt debarcate si balonul este scos din husa protectoare.
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Soarele incepea sa rasara, incercand sa strapunga stratul gros de nori care acoperea
regiunea.
La locatia de lansare, Aurel impreuna cu Gore au inceput sa faca testele de transmisie
pentru sistemul APRS, primele balize fiind receptionate in IS (retea) in jurul orei 6. In nacela se
afla doar echipamentul de localizare si telemetrie.
In paralel, la statia de control deja terminaseram instalarea echipamentelor si am inceput
sa furnizam, in regim de test, semnal video de la un webcam.
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Pentru a reduce posbilitatea interferarii intre cele doua seturi de echipamente, am
pozitionat posturile la aproximativ 5 m distanta intre ele. Asta ne-a permis sa putem fixa camera
WEB pe postul de urmarire video. Poate ar fi fost mai bine ca in imagine sa fie toata echipa, in
ansamblu, insa aceasta transmisie de imagine live pe internet a fost un supliment de ultim moment
si nu a fost prioritara in logistica echipei de sol.
Am sprjinit aparatul de fotografiat pe capota unei masini si am reusit sa facem o poza clara,
cu toate ca nivelul de lumina era destul de redus.

Temerile legate de prezenta unui semnal satisfacator pentru modemurile 3G au fost risipite
dar tot a fost nevoie sa apelam la un artificiu pentru modemul echipei S & T: un cablu prelungitor
USB si modemul prins cu un “soricel” in varful unei umbrelute de plaja!
Ce cauta respectiva umbrela in masina lor? Nu stiu nici in ziua de azi! Presupun doar ca
era pentru cazul in care cerul ar fi contrazis prognoza meteo si ne-ar fi furnizat ceva precipitatii!
Am scos si pus in functiune trusa radio.
Dupa conectarea laptop-ului, am reusit sa obtinem o legatura OK cu nodul YO3KSR-2 si
am facut ultima verificare a setarilor.
Legatura noastra la internet functiona si ea asa ca am pornit si camera WEB pentru
difuzarea imaginilor de la statia fixa si am facut unele reglaje de ultim moment astfel incat
imaginea transmisa de la gadget-ul nostru sa fie cat de cat vizionabila.
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La ora 7 totul era functional...
Aproape imediat am constatat ca erau alaturi de noi 7 privitori! Asta ne-a bucurat, era un
semn bun!
Lansarea era programata pentru ora 8:45. Din cand in cand mai schimbam cateva vorbe cu
colegii din echipa de urmarire. Am facut si probele de transmisie video. Semnalul era foarte bun
pentru cei 15 km dintre noi iar legatura radio perfecta, chiar daca, potrivit Google Earth ar fi fost un
delusor interpus pe LOS (Line Of Sight).
In portbagajul masinii mele era si o “bagheta magica” lasata de pustoaica mea, asa ca
Doru (YO3HTB) a profitat de moment si a ‘binecuvantat” echipamentele de live stream ale echipei
de la Stiinta si tehnica. Cred ca din cauza asta nu au mers asa cum trebuia, mai mult ca sigur fiind
vorba de ceva RFI, EMI sau SAMD!

La un moment dat, norii care ne amenintau s-au mai risipit nitel si am avut parte de un
extraordinar rasarit care ne-a facut brusc sa ne simtim optimisti cu privire la ceea ce urma sa se
intample!
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Intre timp, echipa de la sol se ocupa de
despaturirea balonului si de ultimele retusuri la nacela.
Am verificat si functionarea antenei de APRS care a
furnizat un semnal S9+ abia cand Aurel (YO3IBZ) a
indreptat-o catre pozitia noastra, ceea ce a confirmat inca
o data ca prezinta o directivitate potrivita pentru misiune.
Detentorul de la butelia cu heliu lichid a suferit o
sincopa insa o mana ferma (Gore, YO3IGR) l-a convins
ca nu este de gluma asa ca lucrurile au inceput sa se
aseze potrivit planului.
Noi nu stiam toate detaliile asa
ca depasirea orei fixate pentru lansare
ne-a facut sa ne ingrijoram; chiar in
timp ce se incepuse numaratoarea
inversa, pe echipamentul de live
stream am receptionat o camera de
supraveghere de undeva din campie;
orice modificare nu mai era posibila
insa; din fericire, directia semnalului
perturbator era mult diferita de
traiectoria prezisa a balonului iar
unghiul de directivitate al antenei de
2,4 GHz era de aproximativ 8 grade
asa ca nu ar fi trebuit sa ridice
probleme constatarea noastra!
Am profitat de momentele de ragaz si, descoperind ca in masina se afla antena de unde
scurte pentru lucru din portabil, am luat trepiedul acesteia si, cu un prelungitor din cablu coaxial de
buna calitate, am tras masina langa echipamentele radio si am urcat trepiedul pe capota masinii in
ideea sa cresc un pic aria acoperita! Si nu am facut rau, evenimentele ulterioare aratand ca nu
strica sa incerci sa maresti, prin orice mijloace, eficienta antenelor!
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Imagine dinaintea lansarii – camera
din nacela
__________________________

In jurul orei 9 si cateva
minute, Aurel (YO3IBZ) s-a facut
auzit
in
frecventa
anuntand
decolarea.
Trecusem de “Point Of No
Return”.
Nimic nu mai putea fi
schimbat, ajustat, reglat. Era in
responsabilitatea
noastra
sa
urmarim evolutia. Si aceasta
responsabilitate o simteam “in
ceafa”!
Claudiu a dat primul telefon
la ROMATSA pentru a comunica
cateva date despre viteza ascensionala si despre traiectorie, iar Doru (YO3HTB) “tintea” cu antena
de 2,4 GHz nacela.
Digipeaterul YO3KSR-2 de la Furnica a inceput sa isi faca “treaba” si a receptionat prima
trama APRS trimisa de nacela dupa decolare, facand posibila afisarea pe www.aprs.fi a
traiectoriei.
Pe la aproximativ 700 m altitudine, balonul a intrat in
stratul de nori, feed-ul video transmitand gri-ul norilor si
derutandu-ne nitel. Dupa 10 minute, balonul a depasit plafonul
de nori, transmitand o superba imagine cu un cer limpede si un
soare stralucitor de la putin peste 3.000 m.
Din pacate, din cauze insuficient elucidate inca, acelea
au fost ultimele imagini live
receptionate la sol, atat de noi
cat si de echipa de urmarire…
Prin
statie,
Aurel
(YO3IBZ) ne-a confirmat ca si ei
receptioneaza pozitia balonului
pe AVMAP dar ca sunt in standby pentru verificarea traiectoriei
reale cu cea prezisa dimineata.
Intre timp, balonul evolua
in banda de altitudine de risc
maxim (2.000 – 15.000 m a.s.l.).
“Aranjamentul” cu ROMATSA presupunea sa le oferim din 5
in 5 minute informatiile privitoare la pozitie si altitudine pentru a
putea sa gestioneze traficul aerian; am inteles ca, in jurul balonului
ar fi fost instituita o zona de interdictie de aproximativ 50 km…
Impresionant, nu?
“De sus”, de unde eram amplasati, urmaream inclusiv
conversatiile dintre cele doua masini, asa ca eram la curent cu
deplasarea lor. La un moment dat, bazandu-se pe predictii,
echipele s-au oprit unde pe langa Pogoanele, asteptandu-se ca
balonul sa fie purtat de vant inapoi, spre Vest.
.
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Echipa de urmarire a decis sa lase “avans”
balonului cam 50 km pentru a intercepta traiectoria in caz
de schimbare, nefiind deloc “convenabila” urmarirea
efectiva a balonului din lipsa de cisterna. ARO-ul de
recuperare consuma destul de mult si, nu-I asa, tinem si
la protectia mediului!
La un moment dat, a devenit evident ca atmosfera
nu doreste sa se conformeze estimarilor initiale si ca
balonul tine neaparat sa mearga catre Litoral!
Imediat dupa ce a depasit 35.200 m altitudine,
cand balonul era deasupra localitatii Insuratei, am observat o schimbare brusca de traiectorie si o
modificare a altitudinii, datele consecutive in urmatoarele cateva minute sugerand ca balonul s-a
razgandit si ca doreste sa ajunga in Bulgaria! Deja Florin isi pipaia pasaportul prin buzunar
(pregatit pentru R. Moldova!) iar noi priveam stupefiati ecranele calculatoarelor, care aratau ca
altitudinea, ba scade, ba creste!
Neavand
experienta in
interpretarea erorilor, nu am
realizat ca datele furnizate sunt
afectate si am alertat echipa de
urmarire! Aceasta a pornit imediat
spre sud!
Din fericire, functionarea
corecta s-a reluat si traiectoria
indicata a redevenit consecventa,
insa cu pretul unei scaderi in
altitudine de aproximativ 15.000 m!
Deja era evident ca sansele ca
balonul sa cada in zona Insulei
Mici a Brailei cresteau, asa ca
Aurel si Gore au alertat celelalte
masini si s-au pus in miscare cu
viteza maxima catre Harsova
pentru a se pregati de traversarea
Dunarii!
In mod total neasteptat, telefonul lui Claudiu, care era “inregistrat” la ROMATSA pentru
furnizarea de informatii in timp real, a pierdut reteaua! Am folosit telefonul meu, dorindu-mi sa mi
se raspunda; balonul “cazuse” la 15.000 m si isi schimbase foarte brusc coordonatele! Ma
asteptam la ceva mustruluieli din partea coordonatorilor de trafic aerian si vedem in fata ochilor
numai avioane tamponate!
Din fericire, singura remarca a operatorului a fost “bai, dar ce cade!”
Intre timp, balonul cobora si ultima pozitie solicitata la ROMATSA pentru raportare a fost in
jur de 2.000 m.
Am putut sa ne concentram pe urmarirea aterizarii dar, ce folos! O noua problema se
prefigura!
Inainte de lansare, au fost efectuate mai multe simulari, prin metode si cu instrumente de
modelare diferite. Una dintre simulari arata o traiectorie potentiala foarte apropiata de realitate!
Aceasta insa, prevedea o traversare a Dunarii Vechi si un Burst Point deasupra localitatii
Harsova, panta de coborare spre Est permitand o aterizare convenabila pe sol uscat.
Numai ca, in realitate, coborarea incepuse mult mai la Vest, distanta intre punctul estimat si
punctul real fiind aproximativ aceeasi cu distanta pe care nacela urma sa coboare sustinuta de
parasuta!
Totul prevestea o amerizare, ce ar fi avut drept consecinta deteriorarea camerei foto! Din
fericire, camera video HD era intr-o carcasa de protectie, special conceputa sa reziste la imersie,
insa nu era nimeni pregatit sa renunte la fotografii!
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ATERIZAREA
O3IGR si YO3IBZ erau deja la Harsova dar au fost solicitati de echipa S & T sa
astepte regruparea tuturor masinilor din echipa de urmarire. Regruparea a durat
aproximativ o ora.
Din acest motiv, au pierdut la un moment dat pozitia pe finalul zborului! Vlad (YO3IHG) a
urmarit pe aprs.fi traiectoria si a observat ultima baliza APRS repetata de YO3KSR-2 atunci cand
balonul era la aproximativ 275 m. Pana la cota “0”, cine stie unde il ducea vantul!
Tot cam in aceeasi perioada, un bug in programul de tracking a facut necesara restartarea!
Din fericire, secventa de restart a durat doar cateva secunde, asa ca am fost “pe faza” cand
balonul a transmis inca o baliza la aproximativ 130 m, devenind destul de clar perimetrul de
cautare!
Tot aici a fost si locul de unde am avut
ultima legatura clara in fonie cu echipa de
urmarire! Totusi, am preferat sa folosesc
telefonul pentru a le transmite coordonatele de
aterizare: com. Agaua…
De acum, problema era trecuta in mod
direct la echipa de urmarire!
Spre bucuria lor, pe drumul dintre Garliciu si
Daieni au reusit sa receptioneze o baliza care
a furnizat pozitia exacta unde se afla nacela!
Undeva la aproximativ 150 m fata de
coordonatele transmise de noi si la 7 km fata
de masina de cautare, semn ca antena isi
facuse datoria. Era intacta si, chiar asezata pe
sol, facea sa se auda baliza de localizare.

Y
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Acum ramanea speranta ca, sambata fiind, lumea statea pe acasa si nu pe camp!
Pentru a ajunge la zona de aterizare, a fost nevoie sa se indrepte spre Frecatei si sa se
urce pe bac... Dupa care a urmat recuperarea propriu-zisa, cand s-a dovedit ca alegerea ARO-ului
a fost buna, acesta simtindu-se bine in aratura!
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Echipa radioamatorilor a avut “onoarea” deosebita de a fi prima care a ajuns la nacela!

Dupa reunirea echipei in
jurul acesteia, maini grabite au
deschis capacul pentru a verifica
starea echipamentelor si daca
acestea au functionat corect.
Rezultatul, evident, este
cunoscut acum: au functionat,
dar pe capacul de protectie al
camerei video HD s-a format
condens si acesta a afectat
oarecum filmarea. Din fericire,
fotografiile au iesit impecabil!
La statia fixa, noi deja
impachetam echipamentele intrun soare stralucitor, ca de
primavara.
Dupa ce am terminat de
impachetat am observat la cativa
metri in spatele pozitiei noastre o
platforma, cam cat un teren de fotbal, betonata, tocmai buna pentru instalat echipamentele si
masinile!
Din pacate, la sosire am inspectat zona la lumina lanternelor si am instalat la lumina
farurilor, asa ca am ratat oportunitatea de a ne instala confortabil…
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Am revenit in “civilizatie” si am pornit spre Bucuresti, schimband cateva controale pe
repetorul B2UHF cu ceilalti radioamatori care au urmarit evolutia balonului prin APRS…
Reveneam cu teribil sentiment de reusita dar si cu o la fel de teribila lipsa de somn!
Urmeaza sa evaluam experienta pentru a sti ce putem imbunatati la urmatorul zbor!

Cateva date recapitulative ale primului experiment de zbor la mare altitudine la care a
participat echipa Radioclubului Societatii Romane a Radioamatorilor, YO3KSR:
Date tehnice:
Data zborului: 15 octombrie 2011
Durata zborului: 2 ore si 25 minute
Organizator: "Stiinta si Tehnica"
Indicativ APRS: YR1X-11
Inaltimea maxima confirmata GPS: 35.297m
Distanta in linie dreapta intre locul de lansare si locul de aterizare: aproximativ 120 km.
Coordonator proiect: Catalin Beldea
Consultant aerospatiale: Florin Mingireanu
Localizare, telemetrie si recuperare: YO3KSR - Radioclub S.R.R.
Participanti:
YO3HJV, YO3HTB, YO3IBZ, YO3IGR, YO3IHG
Au confirmat receptia urmatoarele statii:
YO3IIR, YO8TLC, YO8KGU, YO8OSC, YO8AZQ, YO4REC, YO3IGC, YO8SSQ, YO9MB, YO3ITD, YO3IES
Dorim sa le multumim tuturor radioamatorilor care au fost alaturi de noi in acest experiment si care ne-au
furnizat rapoarte de receptie!

73! Si sa ne auzim cu bine si la urmatorul zbor!
Adrian, YO3HJV
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LABORATOR
Sursa reglabila de tensiune (stabilizata)
In laboratorul oricarui radioamator sau electronist este nevoie de o sursa stabila de
tensiune, capabila sa furnizeze un curent de cativa amperi la o tensiune reglabila intre 3 V si 15 V.
Baza acestei surse este circuitul regulator LM 317, cu ajutorul caruia se poate obtine o
plaja de tensiuni de la
1,25 V pana la
aproximativ 35 V,
fiind
capabil
sa
furnizeze un curent
maxim de 1,5 A, in
varianta TO-220.
Totusi,
obtinerea
acestui curent pe
intreg domeniul de
tensiuni ridica o mare
problema atunci cand
tensiunea stabilizata
este mica, astfel incat
se impune preluarea
lui de catre un
repetor de tensiune.
Alaturat
va
prezentam o schema
usor de realizat.
Mare atentie trebuie
acordata radiatorului
pe care se vor
amplasa cele doua
tranzistoare.
Daca
se
doreste
obtinerea
unui curent mai mare
de 3 A, se pot monta mai multe tranzistoare 2N3055 in paralel, in emitorul acestora fiind necesara
intercalarea unor rezistente de 0,5 Ohm/5W.
Spre deosebire de schemele in care se folosesc circuite de tip repetor pe emitor, aceasta
schema are avantajul ca tensiunea stabilizata este exact tensiunea de la bornele de iesire a
circuitului!
Un alt avantaj este ca se foloseste circuitul de protectie al circuitului integrat!
Potentiometrul se recomanda a fi multitura pentru a regla precis tensiunea furnizata.
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DIGIMODES
V4 Chat

Andrei - YO3FTI

"V

4 Chat" este un nou mod digital printre cele mai recente - aparut anul trecut si este
inca intr-o faza „beta”, de dezvoltare. Creatorul lui este Rick – KN6KB, unul dintre
dezvoltatorii protocolului WINMOR folosit in sistemul WINLINK 2000 Network (un sistem
de transmitere de date (fisiere, email-uri via HF).
Cum sugereaza si numele este un mod de lucru de tip chat – “keyboard to keyboard” destul de asemanator ca stil cu chat-ul din programele de tip messenger.

Principalele caracteristici si specificatii tehnice ale programului V4 Chat sunt:
-

-

-

permite conversatii de tip chat in mod semiduplex fiind axat pe scrierea directa
de la tastatura – avand o latenta foarte mica;
foloseste ca moduri de corectie a erorilor ARQ (Advanced Repeat reQuest) sau
FEC (Forward Error Correction) – avand ARQ ca mod implicit (ARQ este un mod
mai eficient de corectie a erorilor in prezenta zgomotului mare;
latimea de banda folosita este de 200 Hz;
permite identificarea apelantului folosind CWID;
foloseste un TNC software fiind astfel o solutie ieftina din punct de vedere
hardware (stiut fiind faptul ca TNC-urile hardware sunt foarte scumpe si
neaccesibile multor radioamatori);
se poate folosi pe mai multe sisteme de operare Windows iar pe Linux doar
printr-un emulator (de ex. WINE);
frecventele folosite deocamdata sunt: 3573 KHz, 14073 KHz, 21073 KHz, 28073
KHz (este posibil ca aceste frecvente sa sufere modificari – recomandam
consultarea din cand in cand a grupului de discutii de pe Yahoo (link-ul este la
finalul articolului) pentru a fi la curent cu modificarile ce vor apare);

Plusuri:
-

nu sunt foarte multe lucruri de configurat asa ca relativ repede putem incepe
operarea odata descarcat programul;
permite un chat autentic - putandu-se succeda receptia si emisia dupa fiecare
propozitie;
nu necesita o sincronizare buna a ceasului PC-ului comparativ cu modurile de
lucru de semnal slab (JT65 de ex.);
nu necesita un setup pretentios – fiind suficiente echipamentele care permit de
ex. operarea in PSK (PC – interfata – transceiver).

Minusuri:
-

interfata pare destul de spartana comparativ cu programele mai vechi si mai
elaborate de moduri digitale precum DM780, JT65 sau ROS;
waterfall-ul este destul de mic si nu prea poti sa vezi mare lucru;

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor

Pagina | 27

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul II, Nr.12 – Octombrie 2011

-

-

-

nu permite setarea unor raspunsuri prestabilite direct in program ci in niste
fisiere de tip text si este destul de dificil de operat cu ele – insa designul a fost
tocmai axat pe ce se scrie direct de la tastatura;
nu este inca acceptat ca mod de lucru in EQSL sau LOTW si prin urmare nu
poate fi incarcat logul cu mentionarea modului de lucru V4 (pe grupul de discutii
se sugereaza folositea modului PAC – prin editarea manuala a fisierului de log.
A fost de asemenea inaintata o cerere catre grupul care coordoneaza
specificatiile ADIF pentru introducerea acestui nou mod in versiunile ulterioare);
desi salveaza logul in format ADIF nu citeste frecventa direct de la transceiver –
necesitand interventia manuala a operatorului;

Instalare:
-

-

-

odata descarcat programul, se lanseaza setup-ul si programul se va instala intrun folder cu numele „V4chat” direct in radacina discului C. Obs. Daca aveti o
versiune mai veche a programului instalata – aceasta trebuie mai intai
dezinstalata – programul neputand face automat upgrade. Insa setarile si
logurile sunt pastrate;
setarile ce trebuie facute sunt: indicativul, locatorul, setarile pentru placa de
sunet (daca nu aveti mai multe placi de sunet stie sa preia setarile implicite),
tipul transceiverului si portul de comunicatie cu acesta;
trebuie apoi setat transceiverul pe una din frecventele prezentate in specificatii
si apoi suntem gata de operare.
Software-ul a ajuns la
versiunea 0.6.7 si pentru
a fi descarcat este nevoie
de o inregistrare gratuita
pe grupul de Yahoo
dedicat acestui mod de
lucru:
http://groups.yahoo.com/gr
oup/V4Protocol/)

Chiar daca are
inca anumite neajunsuri
pare primitator si probabil
ca vom mai auzi despre
acest nou mod de lucru.
Despre
acest
mod de lucru se discuta si
aici:
http://www.radioamator.eu/i
ndex.php?topic=4428.msg2
4683#msg24683

73 de Andrei – YO3FTI
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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.
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