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TWORZONA PRZEZ KRÓTKOFALOWCÓW

Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio – radiowa służba amatorska) – hobby
polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych
pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal, między
krótkofalowcami za pomocą radiostacji oraz potwierdzaniu łączności kartami QSL. Osobną grupę
krótkofalowców stanowią nasłuchowy (SWL). Krótkofalowcy, jako jedyna grupa użytkowników
urządzeń radiokomunikacyjnych, mogą pracować na samodzielnie skonstruowanych urządzeniach,
bez starania się o uzyskanie dla nich dodatkowych homologacji.
Krótkofalowcy szukają nowych rozwiązań często zaczerpniętych od służb profesjonalnych czy
wojska.
Jednym z systemów jest dostęp do światowej sieci poczty elektronicznej o globalnym zasięgu.
Bez opłat licencyjnych czy abonamentów GSM czy telefonii satelitarnej. Jedyny niezbędny
wymóg prawny to pozwolenie radiowe w służbie amatorskiej (licencja krótkofalarska).
Minusem systemu to szybkość transmisji, współużytkowanie pasma przez wielu radioamatorów
oraz wielkość załączników do 100kb.System umożliwia wysyłanie dodatkowe opcje jak wysłanie
ogólnodostępnej informacji o naszym położeniu z krótkim opisem czy odbiór depesz METEO
System wykorzystuje BRAMKI (GATE) zlokalizowane w rożnych zakątkach świata.
Wykorzystując do tego celu sprzętowe profesjonalne modemy w systemach takich jak PACTOR
czy

softwarowe

„modemy”

oparte

na

katach

dźwiękowych.

Do coraz popularniejszych modemach softwarowych jest MODEM/OPROGRAMOWANIE
VARA osobny dla HF FSK 175bps i VHF 4PSK 1188 bps dla wersji bezpłatnej.

Mapa z rozmieszczeniem bramek VARA w paśmie HF

Sam program jest intuicyjny i nie odbiega od obsługi popularnych programów do obsługi poczty.
Sam
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XYZ@winlink.org

gdzie XYZ jest znakiem wywoławczym. Link Oczywiście łączności między siecią krótkofalarska
a „cywilną” jest w obu kierunkach z pewnym zastrzeżeniem. Waga maila do 100kb i udostępnienie
adresu sieci publicznej na liście maili. Wysłanie wiadomości na zewnątrz z WINLINKA nie
wymaga dodatkowych ustawień i z automatu wpisuje ten adres na listę akceptowanych maili.
Zupełnie odmienna jest łączenie się z serwerem poczty (System umożliwia połączenia P2P).
Przy pierwszej konfiguracji musimy z tradycyjnego Internetu zaciągnąć bazę stacji dostępowych.
W dalszym użytkowaniu możemy już barze uzupełniać „radiowo”
Na liście wyświetlane są stacje które ze względu na naszą lokalizację i porę dnia są dla nas
najkorzystniejsze pod względem propagacji. Współczesne radiostacje krótkofalarskie używają
interfejsów komputer – radiostacja które odbarczają nas z wszelkich ustawień

Dla pasma HF nadawanie mocą rzędu 20W w.cz. pozwala na sprawne użytkowanie systemu.
Sieci dostępowe w pasmach VHF i UHF ze względu na swoje zasięgi nie są tak rozpowszechnione
Ich niewątpliwa zaletą jest kilkukrotnie większa przepustowość w porównaniu s sieciami HF.
Autor

uruchomił

jako

druga

stacje

pracująca

modem

VARAFM

w

Polsce.

Stacja zlokalizowana jest na dużym wzniesieniu na Podkarpaciu w okolicach Jasła.

Tabela z lista dostępnych stacji HF

Przedstawiony przeze mnie system jest alternatywą dla rozwiązań komercyjnych. Nie jest
pozbawiony
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System ten zyskuje coraz większą grupę aktywnych użytkowników.

rozwiązaniami

odpłatnymi.

