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WebSDR… egy új választási lehetőség
Fordítás és átdolgozás PA3FWM nyomán
A Web SDR -t először arra találták ki, hogy a Dwingeloo –ban (Hollandia) található 25 méter
átmérőjű rádióteleszkópot elérhetővé tegyék a rádióamatőrök számára az EME vételhez (Az
EME (Earth-Moon-Earth = Föld-Hold-Föld) rádiókommunikáció lényege: a rádióamatőrök által
kisugárzott elektromágneses hullámoknak természetes visszaverődése a holdról.).
Annak érdekében, hogy teszteljék a szoftver előzetes verzióját - anélkül, hogy használták
volna a 25 méter átmérőjű antennát – a Twente-i Egyetem rádió klubjában 2007 karácsony
este rövidhullámú WebSDR-t állítottak fel.
További fejlesztés után 2008 áprilisában hozták nyilvánosságra a módszer létezését. Azóta
nagy érdeklődés mutatkozik a projekt iránt. A világ minden tájáról sok amatőr érdeklődést
tanúsított saját WebSDR szerver létrehozására. 2008. novemberében egy béta tesztelési fázis
kezdődött néhány kiválasztott állomással. Jelenleg a szoftver bárki számára elérhető, aki
komolyan gondolkodik egy saját kiszolgáló létrehozásáról.
Lényegében egy WebSDR kiszolgáló egy olyan szerver, amelyen rendszerint Linux alatt fut,
rendelkezik a WebSDR kiszolgáló szoftverrel és csatlakoztatva van az internethez.
Együttműködik egy olyan rádió vevőkészülékkel, amely egy, vagy több rövidhullámú, vagy
ultrarövid hullámú sáv vételére képes.
Ez a rádió-berendezés általában egy kvadratúra-keverő, amely a számítógép (PC)
hangkártyájához csatlakozik, mint például a népszerű SoftRock készlethez.
Manapság két teljesen eltérő módszer létezik a hang lejátszására. A számítógépednek
rendelkeznie kell (legalább) az egyikkel a hang működéséhez:
 Az egyik lehetőség a HTML5 WebAudio. Ehhez szükség van az alábbiak közül egy mai
Web-böngészőre, nevezetesen:
o A Firefox 17-es, vagy újabb verziója
o A Crome 10-es, vagy újabb verziója
o A Safari 6-os, vagy újabb verziója
o Az Opera 15-ös, vagy újabb verziója
o Az Edge (a Windows 10 rendszerrel együtt szállítják)
Sajnos az Internet Explorer még nem támogatja ezt a technológiát. Ezen kívül néhány
WebSDR webhelyre még nincs telepítve a WebAudio HTML5 támogatás.
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A másik lehetőség a Java alkalmazások használata. Ehhez az 1.4.2, vagy újabb Java
verzióra van szükség a számítógépen.

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy van-e Java a számítógépen és az milyen verziójú, használhatjuk
a http://javatester.org/version.html weboldalt. Előfordulhat, hogy engedélyezni kell a Java
alkalmazásokat minden weboldalon.
Alaposan nézzük meg, hogy mely weboldalak működnek és melyek nem. Lehetséges, hogy
csak azok a „szokatlan” portok (azaz azok, amelyeknek az URL-jükben a 8901 szám van)
fognak működni, miközben a port-szám nélküliek (az alapértelmezett 80-as webszerver porton
futóak) nem működnek. Vagy Fordítva?
Ha csak a 80-as portok dolgoznak, akkor valószínűleg egy védelmi szűrő mögött vagyunk,
melyek csak a 80-as portot (és néhány másikat) engedélyezi. Ez gyakran fordul elő a
nyilvános WiFi hálózatokban és irodai hálózatokban.
Ha csak a 80-asnál kevesebb porton lévők működnek, akkor valószínű, hogy egy internetes
proxy szerver mögött vagyunk, amely nem tudja kezelni a (nem szabványos) hang- és
„vízesés” adatfolyamokat. A proxy szerver az internet szolgáltatódnak a hálózatán is lehet.
Még egy kérdés merülhet fel, vajon egy táblagépen egy WebSDR -t tudunk-e használni?
Androidos eszközökön a Firefox böngészővel el lehet érni őket. A Crome és az Opera
böngészőn is működhet (de az Opera-Mini –n nem). Úgy tűnik, hogy a legújabb Androidos
frissítésbe (4.4) beágyazott böngésző is támogatja ezt.
Az iPhone -okon, iPads –on, stb. használhatjuk a beágyazott Safari böngészőt, de csak akkor,
ha iOS 6, vagy újabb verziószáma van.
Az iPad eszközökkel kapcsolatban van egy probléma, az, hogy két kapcsolójuk van: az egyik
hatással van a zenére, YouTube –ra, stb. a másik befolyásolja a rendszer hangokat (pl. az email értesítéseknek a csipogásait).
Lehetséges, hogy iOs a WebSDR hangot az utóbbiként kezeli. Ezért ellenőrizzük, hogy
véletlenül nem kapcsoltuk-e ki a rendszer hangot. Egyes eszközökön ez egy szoftveres
kapcsoló, míg másokon fizikailag létező (hardwer) kapcsoló.
Az olyan jeleket, mint a PSK31 és az RTTY tudjuk dekódolni, de a WebSDR-től kapott
hangjelet egy külön programba kell csatolni, ami képes ezeket a jeleket dekódolni. Ez olyan
egyszerűen elvégezhető, mintha a mikrofon a számítógép hangszórója előtt helyezkedik el,
vagy olyan szoftvereket használ, mint például a Windows Virtuális Audio Kábel.
Lásd például:
http://www.oz9aec.net/index.php/component/content/article/63-sdr/290-fun-with-websdr-andfldigi
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és
http://www.hamradioandvision.com/websdr -digital-moduri/
Egy jogdíjas WebSDR kiszolgáló telepítése rendszerint nem indokolt. Vessünk egy pillantást a
szerverek aktuális listájára a http://websdr.org címen, és mérlegeljük, hogy vajon a mi
szerverünk adna-e pluszszolgáltatást, tenne-e még hozzá valamit? Például azt, hogy egy ritka
szokatlan helyen, vagy egy különleges frekvencia tartományban vagyunk, vagy egy nagyon jó
antennarendszerünk van. Míg egy 40 méteres sávban működő, nyugat-európai telepítési
helyű, dipól antennás WebSDR valószínűleg már nem sok plusz hasznot hoz, de ez a „felállás”
az Antarktiszon nagyon szép lenne…
Melyik szoftvert kellene telepíteni egy bizonyos szerverre? Ez nem nagyon számít mindaddig,
amíg Intel (vagy azzal kompatibilis) processzoron fut, akár 32, akár 64 bites. Számos
WebSDR szerver fut az Ubuntuban.
Nem szükséges telepíteni a számítógépre Apache, PHP, vagy MySQL szoftvereket. Viszont a
hangkártya minősége nagyon fontos. A személyi számítógépek példátlan ütemű fejlődése
szinte lehetetlenné teszi a jó választást. Egyes alaplapok rendelkeznek
integrált
hangkártyával, és nagyon jó minőségűek, míg mások…
Érdekes módon a szoftver futtatható Raspberry Pi processzoron. Az RPi számítási
teljesítménye azonban korlátozott, ezért nem képes több mint 192 KHz rádió sávszélességet
kezelni. Ne feledjük, hogy ez azt jelenti, hogy az RPi nem használható az RT_SDR
hardverkulcsokkal, mert azok sokkal nagyobb sávszélességgel rendelkeznek. Ugyan ez igaz
még az új négymagos RPi-re is.
Az úgynevezett „FM rádióállomások”, vagy „FM műsorszóró állomások” olyan rádióállomások,
amelyek frekvencia modulációt (FM) használnak és a 88-108 MHz-es frekvencia tartományban
sugároznak. A WebSDR-en kiválaszthatjuk az FM frekvencia modulációs üzemmódot, de ez
nem jelenti azt, hogy kiválasztjuk egyben a 88-108 MHz-es frekvencia tartományt is. Ez a
tartomány (technikai okokból) kívül esik a felhasznált rádió berendezések tartományán, ezért
nem találunk FM rádióállomásokat a WebSDR –en.
A web szerverek teljes listája megtalálható a http://websdr.org web-oldalon, amely
automatikusan naprakész állapotban van.

Pag. 6

Hobby ?

Nr. 1 --> 2018

WebSDR
A rádióamatőrök sikerrel használják ezt a funkciót, melyet számos szenvedélyes
rádióamatőr szolgáltat.
Hallgathatjuk saját adásunkat, terjedési teszteket végezhetünk, hallgathatjuk a
rádióamatőr összeköttetéseket anélkül, hogy saját vevőkészülékünk lenne

Az ifjúsági klubokba és gyermek palotákba járó fiatalok számára, akik érdeklődést tanúsítanak
a rádióamatőr tevékenység iránt és rádióamatőr forgalmazást szeretnének hallgatni, de nincs
lehetőségük rádió adóállomásra látogatni, könnyű megoldást kínál az internetes SDR
(Software-Defined Radio). Az első, amire szükség van, hogy legyen megfelelő minőségű
internetes kapcsolat. Szerencsére Romániában, a folyamatban levő internet fejlesztéseknek
köszönhetően ez a lehetőség adott. Egy WebSDR HTML5 támogatással, YO3GGX –nek
köszönhetően rendelkezésre áll és elérhető bármely helyről Romániában.
Az első lépés meglátogatni az alábbi weboldalt: http://websdr.yo3ggx.ro/ és utána a
számítógép képernyőjén olyasmit látunk, mint ez:
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A következő lépés – természetesen – kiválasztani azt a sávot, ahol a rádióamatőr
forgalmazást megfigyelni akarjuk. Belföldi versenyek esetén, amikor a használt sáv a 80 m-es,
azaz a 3,5 MHz –es sáv, akkor a kurzort a 80 m –es sávban helyezzük el. A román nyelvű
összeköttetések (QSO –k) sajnos csak a 3705 KHz körüli frekvencián találhatók. SSB (fónia)
üzemmód esetén nem szükséges külön kiválasztani az SSB oldalsávot, automatikusan az LSB
(alsó oldalsáv) lesz kiválasztva.
Ugyancsak kiválaszthatjuk az SDR vevő sávszélességét is. Amennyiben magasabb
sávszélességet (3 KHz) választunk, akkor sokkal nyitottabb lesz az adás. A kisebb
sávszélesség magasabb hangszínt eredményez, de nem szabad eltúlozni, különösen, ha erős
állomások vannak a megfigyelt frekvencia közelében (erős QRM).

Pag. 8

Hobby ?

Nr. 1 --> 2018

Kis türelemmel és kis gyakorlattal a megfigyelők hamar kiismerhetik a WebSDR –t. Látni
fogják, hogy milyen hasznos és különösen milyen könnyű használni. Az angol nyelv ismerete
szükséges a mi századunkban, különösen az informatikai területén. A rádiózás sok olyan
kifejezéssel rendelkezik, amelyiknek nincs megfelelője a nyelvünkben. Sok szoftvernek nincs
segítségnyújtási oldala, „help” –je. Az angol nyelvtudás többé már nem előny, de nem tudása
hátránnyá válik.
Természetesen sok WebSDR oldal van a mi országunkon kívül, melyek elérhetők az
interneten keresztül. Csak attól függ, hogy melyik irányban, vagy melyik kontinensen
szeretnénk tanulmányozni a rádióhullámok terjedését, mely függ a frekvenciától, az évszaktól,
a napszaktól, stb. Tesztelhetjük az antennánk hatékonyságát, valamint a távolságot, ahonnan
a jeleinket venni tudta egy rádióamatőr, aki részese a rádió forgalomnak a sávokban.
Vannak – természetesen - vitafórumok az interneten ezekben a témákban. Egyszerűen csak
használni kell a Google keresőt, amely a legfontosabb és legfrissebb információkat nyújtja
számunkra.
Az Oktatási Minisztérium által szervezett országos rádiós versenyeken való részvételt, először
a helyi minősítési szakasz előzi meg. Még ha nem is rendelkezik minden szakkör megfelelő
rádióvevő készülékkel, vagy a szükséges teljesítőképességű antennával, a gyakorlás és végső
soron a tanulók csoportos részvétele a tanulásban megoldható a WebSDR segítségével az
interneten keresztül. Ilyen módon lehet népszerűsíteni hazánkban a rádió-amatőrizmust,
ösztönözve a diákokat, hogy fedezzék fel ezt a technikai-gyakorlati sportot. Először
MEGFIGYELŐ amatőrré váljanak, majd vegyenek részt egy vizsgán, mellyel megszerezhetik a
rádióamatőr adóengedélyt.

Haiduc Darius a Petrozsényi Gyermek Klubból
forgalmaz a 2017. évi „Diák Kupa” országos versenyen
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BUBORÉKFÚVÓ KÉSZÜLÉK
A Petrozsényi “D. Leonardo” Műszaki Főiskola X./A osztály gyakorlati foglalkozásának
részeként készült egy villamos motorral működtetett szappanbuborék fúvó készülék.
Az ötlet nem eredeti, egy a You Tube –on bemutatott készülék ihlette az iskola diákjait az általuk
összeállított buborék-fúvó elkészítésére. A link az alábbi:
https://www.youtube.com/channel/UCEFROwNzpAVKTjgxBwW_hcw

Az eredeti szerkezet alkatrészeinek méretét a
használt motor paramétereihez kellett igazítani.
A felhasznált alkatrészek az alábbiak:

- két egyenáramú motor, melyek közül az egyiknek 400
fordulat/perc maximális fordulatszámot kellett
biztosítani, míg a másik fordulatszáma sokkal nagyobb,
körülbelül 10000 fordulat/perc;
- egy hibás CD lemez;
- habfürdő folyadék (kereskedelmi forgalomban
beszerezhető);
- műanyag ventilátor lapát;
- egy műanyag PET palack
- a szappanbuborék hártya előállítását szolgáló műanyag
huzal;
- 2db kapcsoló;
- két tápegység. Az egyik 12 V-os, amely a nagy
fordulatszám előállításához kell, a másik 5 V-os, amely
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az alacsony fordulatszámú motort táplálását biztosítja és a CD lemezt hajtja meg;
- érintkezők
- polisztirol, …stb…
A gyakorlati megvalósítás során először a szappanbuborék hártyát előállító műanyag huzalokat
szilikon pisztoly segítségével a CD lemez kerületére ragasztjuk.
Miután megtörtént a huzalok felerősítése, a CD lemezt felhelyezzük az alacsony fordulatszámú
motor (a sebességváltóval) tengelyére. A nagysebességű motor egy propeller kap, így egy ventillátort
hozunk létre.
A ventilátor helyzetének olyannak kell lennie, hogy a légáram a szappanbuborék hártyákat a CD
lemez kerületén kialakított hurkokból a megfelelő irányba fújja. A hurkok megfelelő méretét műanyag
huzaldarabok segítségével állíthatjuk be, melyeket szilikon pisztollyal ragaszthatunk fel.
Szükség van a ventilátor motor sebességének a beszabályozására is, abban az értelemben, hogy a
túl magas légsebesség lehetetlenné teheti a buborékok kialakulását
Miután átvizsgálták és tesztelték a
készüléket, az iskolai gyakorlati munkákról szóló
értekezleten fogják majd azt bemutatni a diákok
számára az idén.
Ennek a munkának eredményeként a a
diákok megtanulják az egyenáramú DC motorok
működési elvét, valamint a sebességváltó szerepét,
illetve hasznosságát.
Az optimális fordulatszám meghatározására
vonatkozó gyakorlati foglalkozás eredményeként
megtanulják, hogy egyenáramú motorok esetén a
csökkentett
fordulatszám
a
tápfeszültség
csökkentésével érhető el.
A feszültség csökkentés választott módja ez
esetben több diódának a feszültségforrással való
soros kapcsolása volt, tudva azt, hogy egy szilícium
diódán 0,6-0,7 V feszültségesés van (miközben az
átfolyó áram nagysága azonos).
Ez a gyakorlati munka hozzájárul a diákok gyakorlati képességeinek fejlesztéséhez, a
csapatmunkához, a kölcsönös együttműködéshez és a kölcsönös segítségnyújtáshoz.
A versenyszellem ösztönzése a gyakorlati munkák révén hozzájárul a fiatalok jobb
életszemléletéhez.
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A Petrozsényi “D. Leonardo” Műszaki Főiskola (Hunyad megye)
X./A osztály közösségének gyakorlati munkája
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EGYSZERŰ ÁRAMKÖR KERTI LOCSOLÓBERENDEZÉSRE
A Petrozsényi Ifjúsági Klub V. osztályos
diákjai által készült
Működési leírás:
Az áramkör eléggé egyszerű, cask egy 555-ös IC-t használ, mint fő aktív alkatrészt. Az alábbiakban
bemutatott automatikus öntöző berendezésnek az áramkörében az 555-ös IC teljesen egyedi módon, és a
lehető legegyszerűbben van bekötve.

Az IC ebben a kapcsolásban komparátorként működik.
Jobb, alkalmazás, mintha csak egy műveleti erősítő
lenne, mivel az 555 IC rendelkezik saját belső
alkatrészekkel, saját belső műveleti erősítővel és saját
komparátorral. Az 555-ös IC képes akkora áramot
szolgáltatni, hogy közvetlenül működtetni tudjon egy
relét, anélkül, hogy egy egy közbenső tranzisztort
kellene alkalmazni.
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A fenti jellemzők miatt a kapcsolási rajz nagyon egyszerű, olcsó megoldás és mégis nagyon hatásos az
adott feladathoz.

Palánta locsoló berendezés kapcsolási sémája
Az 555-ös IC 2. számú lába a bemenet. A talaj nedvességtartamától függő ellenállás és az R2 ellenállás
feszültségosztót képez. A bemenetre jutó feszültség így a talaj nedvességtartamától függően változik.

Az A és B pontok a talajba nyúló szondákra vannak kötve, automatikusan érzékelik a vízszivattyú által
kilocsolt víz nedvesítő hatását.
Mindaddig, amíg a szondák egy meghatározott nedvességtartamot érzékelnek, vagyis az A és B pontok
közötti ellenállás érték alacsonyabb, mint az R2 ellenállás, az 555-ös IC kimenete alacsony lesz, a relé
kikapcsol (leáll a szivattyú).

Azonban, amint a talaj elkezd kiszáradni, az
ellenállás a szondák között növekszik, majd egy
ponton nagyobb lesz, mint az R2, majd az 555IC 2. számú bemeneti pontjára már csak a
tápfeszültség 1/3-a jut.

ös
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Ekkor a az IC 3. számú pontján (a kimeneten) magas feszültségszint jelenik meg és behúz a relé.

A relé bekapcsolása elindítja a szivattyút. A szivattyú
egy vízelosztó rendszeren keresztül meglocsolja a
talajt, illetve a talajnak egy meghatározott területét.
Ennek következtében a talaj átnedvesedik, és amint a
nedvességtartalom eléri az előre meghatározott
szintet, a szondák azonnal érzékelik az alacsonyabb
ellenállást. Az IC 3. számú pontja alacsony
feszültségszintű lesz, kiváltva ezzel a relé
kikapcsolódását. Leáll a szivattyúzás, megszűnik a
locsolás.

Nyomtatott áramköri (NYÁK) lap – téves változat!!!
A C1 jelű kondenzátor egy enyhe hiszterézist biztosít a nedvességtartalom érzékelésben. Szerepe, hogy
a relé ne hirtelen váltson át, hanem egy valódi talejnedvesség elérése esetén történjen csak meg.

A nyomtatott áramköri lapot a Petrozsényi
Ifjúsági Klub diákjai készítették el kézi
rajzolási módszerrel a réz-fólia felöli oldalra.
Sajnálatos módon a figyelmetlenség
szankcionálva lett a valóságban, a NYÁK
rajzolatnak a tükörképét kellett volna
felrajzolni. Ez miatt a prototípus esettében
555-ös IC-t az ellenkező oldalon (a
hátlapon) kellett elhelyezni. A felfedezett
hibát a következő verzióban lehet kijavítani.
Újratervezzük a rajzolatot, eltávolítjuk az
átkötéseket és sokkal gondosabbak leszünk.

Az alkatrészek “beültetve” a nyomtatott
áramköri lapra

az
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Rajzolás az osztályteremben, a táblán a kapcsolási rajz…
majd követlezik a gyakorlati megvalósítás

Szakirodalom : https://www.homemade-circuits.com/
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Vonalkövető robot
Rengeteg magyar nyelvű leírás található a neten vonalkövető robotok építéséről, igazából hozzájuk tenni
már nem lehet. Mégis úgy döntöttem, hogy megírom ezt a cikket, elmondom a saját tapasztalataimat a
saját szájízem szerint.
Nézzük miről is van szó: a robot maga egy elég egyszerű szerkezet, két áttételes („hajtóműves”) DC
(egyenáramú) motor gondoskodik a meghajtásról. Egy IR (infra vörös) fényérzékelő sorral detektáljuk a
padlón lévő fekete csíkot, valamint mindezt ami üzemelteti: egy Arduino Uno rácsatlakoztatott motor
meghajtó panel.

Az áttételes motorok
A két áttételes (hajtóműves) DC motor 6V, 70mA minimum, ez mindenképp több mint amennyit az
Arduino Uno -nk kimenete elbírna (40mA). Ezért kell használnunk motor meghajtót. Ez az én
esetemben egy motor shield (ráilleszthető panel). 4 db DC (egyenáramú) motor vezérlésére alkalmas egy
időben, így a két motorral simán elbír. A motorok sebességét vezéreljük PWM jellel. Minél rövidebb a
PWM jel kitöltése, annál kevesebb feszültséget kap a motor, annál lassabban forog.

Öt mozgás formát alkalmazunk:
1./ előre menet – minkét motor egyenlő
sebességgel forog
2./ enyhe fordulás balra – jobb motor normál
sebességgel forog, a bal csökkentett sebességgel
3./ enyhe fordulás jobbra – bal motor normál
sebességgel forog a jobb csökkentettel
4./ erős fordulás balra – jobb motor normál
sebességgel forog, bal motor áll
5./ erős fordulás jobbra – bal motor normál
sebbességgel forog, jobb motor áll.

IR fényérzékelősor
Saját készítésű alkatrész, ami 5db reflektív optocsatolóból áll, illetve a belőlük elkészített áramkörökből.
A reflektív optocsatoló egy közös műanyag házba ültetett IR Led (adó) és egy fotó tranzisztor(vevő).
Működéséről: az IR LED által kibocsájtott fény megfelelő távolságban levő felületről visszaverődve
áramot gerjeszt a fotó tranzisztor bázisában és a tranzisztor kinyit. A fényerősség mértékétől függően
nyílik az áram útja, így feszültség osztó ellenállással alkalmazva különböző feszültség értékeket kapunk.
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Az érzékelő sor kimeneteinek feszültség értékeit az Uno analóg bemenetei dolgozzák majd fel. Az
általam használt motor shielden külön be kellet forrasztani tüskesort az analóg bemenetek számára
kialakított forrlyukakba, ezekhez már könnyedén csatlakoztatni lehet az érzékelőket. Az érzékelő sorba
öt darab IR szenzort füzünk fel. Egy IR szenzor kapcsolását mutatja be a fenti ábra.

Alváz lap
Az alváz hordozza a robotunk összes alkatrészét, ezért két lényeges tulajdonságát kell előtérbe helyezni.
Az egyik a megfelelő szilárdság, bírja el a rá ható terheléseket, a másik, hogy legyen lehetőség rajta az
alkatrészek rögzítésére. Több lehetőség van: lehet kapni készre gyártott alvázakat önmagukban, vagy
áttétes motorokkal kerekekkel, vagy készíthetünk magunk műanyagból, fémből, fából. Részemről saját
magam készítettem rétegelt lemezből az alvázat. A rögzítéseket lemezcsavarokkal illetve normál
csavarokkal távtartók segítségével oldottam meg.
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Még néhány szükséges alkatrész: egy bolygó kerék – ez bármilyen kerék lehet, a lényeg, hogy
teljesen szabadon el tudjon fordulni. Elem tartó – 4db ceruza, vagy nagyobb elem (6V) számára,
kapcsoló – a robot ki/be kapcsolására.

A mechanikai összeépítés mindenkinél egyedi, mindenki a saját módján készíti el, ezért nem is
foglalkozom vele a továbbiakban.
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Említettem már a motor meghajtást motor shield segítségével oldottam meg, a működéséhez le kell
tölteni az AFMotor könyvtárat a https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library oldalról.
Kicsomagolás, átnevezés AFMotor-ra majd bemásolás az Arduino/ libraries könyvtárba.
A program:
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor_b(4);// a shield 3-as és 4-es kimenetét állítottam be
AF_DCMotor motor_j(3);
int jo_sz,jo_k,koz,ba_k,ba_sz,hatar,seb,tol;//változók az érzékelőkhöz
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
// hatar változó azt az értéket tárolja ami alatt már sötét vonalként veszi az adott értéket
hatar=230;
//motor sebessége
seb=200;//tolerancia a motorok közti eltérést egyenlíti ki
tol=20;//IR szenzor beméréséhez aktiváljuk a következő sort.
//kiiratas();
//az öt szenzor értékének betárolása a változókba
jo_sz = analogRead(A0);
jo_k = analogRead(A1);
koz = analogRead(A2);
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ba_k = analogRead(A3);
ba_sz = analogRead(A4);
//az értékeknek megfelelő esetválasztás
if(koz<hatar)
elore();
if(ba_k<hatar)
jobbra_min();
if(ba_sz<hatar)
balra_max();
if(jo_k<hatar)
balra_min();
if(jo_sz<hatar)
jobbra_max();
// ha nem talál fekete vonalat egyenesen halad tovább
if(jo_sz>hatar&&jo_k>hatar&&koz>hatar&&ba_k>hatar&&ba_sz>hatar)
elore();
//motorok hajtási ideje
delay(20);
//motorok kikapcsolása
motor_j.run(RELEASE);
motor_b.run(RELEASE);
//loop ciklus vége
}
// függvények a kiíratáshoz és a motor vezérléshez
void kiiratas(){
Serial.print("jobb szelso erzekelo: ");
Serial.println(jo_sz);
Serial.print("jobb kozepso erzekelo: ");
Serial.println(jo_k);
Serial.print("kozepso erzekelo: ");
Serial.println(koz);
Serial.print("bal kozepso erzekelo: ");
Serial.println(ba_k);
Serial.print("bal szelso erzekelo: ");
Serial.println(ba_sz);
delay(500);
}
void elore(){
motor_j.run(BACKWARD);
motor_b.run(BACKWARD);
motor_j.setSpeed(seb);
motor_b.setSpeed(seb-tol);
}
void jobbra_min(){
motor_j.run(BACKWARD);
motor_b.run(BACKWARD);
motor_j.setSpeed(seb/2);
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motor_b.setSpeed(seb);
}
void balra_min(){
motor_j.run(BACKWARD);
motor_b.run(BACKWARD);
motor_j.setSpeed(seb);
motor_b.setSpeed(seb/2);
}
void jobbra_max(){
motor_b.run(FORWARD);
motor_j.run(RELEASE);
motor_b.setSpeed(seb);
}
void balra_max(){
motor_j.run(FORWARD);
motor_b.run(RELEASE);
motor_j.setSpeed(seb);
}
A program figyeli az öt szenzor értékeit, ha valamelyik értéke egy bizonyos szint alá csökken (hatar)
akkor elindítja a megfelelő motorhajtást. A motor hajtás 20ms-ig hajtja a motorokat majd leállítja
azokat, és újra kezdődik az érzékelők figyelése.
Az IR szenzor értékének beállítása a kiiratas() függvénnyel történik, az értékek meghatározásához
aktiváljuk a program elején a következő sort: //kiiratas();
Töltsük fel, nyissuk meg a soros monitort és figyeljük az értékeket. Nagyjából egyforma értékeket kell
mutatnia. Ragasszunk fekete szigetelő szalag csíkot arra a felületre ahol használni szeretnénk a
robotunkat, tegyük fölé egymás után az érzékelőket, figyeljük a soros monitoron az értékeket.
A fekete szigetelő szalag értékei alacsonyabbak lesznek, a világosabb felületé magasabbak. A szigetelő
szalagos értékre kellene beindulni a különböző motorhajtásoknak, ahhoz hogy biztosan működjön a
dolog, ehhez az értékhez még hozzá kell adnunk 50-100 között így szélesebb sávra lesz érvényes a
működési érték. Ezt az értéket a hatar változóban kell beállítani.
A tol változó a motorok forgása közötti különbséget hívatott kiegyenlíteni. Ez nálam adott sebességen az
egyenes haladás teszteléséből állt. A robot valamelyik irányba való elfordulása a másik oldali motor
gyorsabb forgását jelenti, ennek a motornak a seb értékét kell csökkenteni mind addig míg egyenesen
nem kezd haladni a robotunk. A csökkentés mértékét tárolja a tol változó.
Az építésnél a szenzorok túl messze kerültek nálam, ezért működés közben gyakran megesett, hogy
egy szenzor se észlelt fekete vonalat(mivel két szenzor között bőven elfért a fekete vonal) ezért
beépítettem a következő sort:
if(jo_sz>hatar&&jo_k>hatar&&koz>hatar&&ba_k>hatar&&ba_sz>hatar)
elore();
A lényeg az, ha egyik szenzor se észlel fekete vonalat akkor a robot tovább halad egyenesen, így rövid
időn belül ráakad a vonalra (ha még van vonal, különben egyenesen világgá megy).
http://youtu.be/EVqiyIkXmFk
A programra bőven ráfér még finomítás, de egy kezdőlépésnek megfelel, mindenki alakítsa izlése
szerint.
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A QSL lap
A rádióamatőrködés kezdeti korszakában egy távoli állomással való sikeres összeköttetés
olyan nagy esemény volt, amelynek örömére az amatőrök hosszas leveleket írtak egymásnak,
részletesen ismertették – az akkoriban saját építésű - rádióállomásukat és az összeköttetés
körülményeit. Hiszen az összeköttetés percei elszálltak és szükségét érezték annak, hogy
bármikor elővehető, bemutatható, maradandó „bizonyítéka” is legyen a ritka kapcsolatnak.
Ahogy fejlődött a technika, és szaporodtak a rádióamatőrök, szaporodtak az összeköttetések
is. Valaki kitalálta, hogy egy kis kártyát nyomtat, melyen a hívójele és egyéb, fontosnak ítélt
információk fixen szerepeltek, kézzel csak az aktuális összeköttetés adatait kellett ráírnia. Ez a
megoldás gyorsan népszerűvé vált.
Az összeköttetések írásos nyugtázásának szokása a mai napig megmaradt, ha a forma
változott is. Az állomások az összeköttetés nyugtázásaként képeslap (9 x 14 cm) méretű lapot,
ún. QSL lapot küldenek egymásnak. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki egy QSL lap, s azon
milyen előre nyomtatott adatok találhatók:
A QSL lap előlapja (cím-oldala):

Az előlapra általában egy szép fotó kerül. A fotó lehet a rádióamatőr önarcképe, a
rádióállomásának, vagy antenna-parkjának fotója, esetleg a városról, a településről készült
fotó, vagy – mint ahogy a fenti képen is láthatjuk – akár egy professzionális felvétel például
egy harmatos fenyő-tobozról, stb…
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A legfontosabb adat, amelynek az előlapra kell kerülni, az a rádióállomás hívójele (esetünkben
YO2KQK). A hívójelet nagy betűkkel, feltűnő színnel szokták felírni.
Bár a rádióállomás hívójeléből általában már tudni lehet, de gondolva a távoli (nagy távolságú)
összeköttetésekre, illetve a ritka, különleges hívójelű rádióállomásokra, a hívójel közelében
feltüntetik a rádióállomás nemzetségét (ROMANIA), és az úgynevezett „zóna”- számokat. A
hírközlési hivatalok ugyanis a Földet zónákra osztották fel, és a zónákat beszámozták. Ilyen
módon a zónaszám ismeretében nagyjából tudni lehet, hogy a rádióállomás a Föld melyik
részén találgató. A rádióamatőrök két féle zónákat használnak:


CQ zóna: Az amerikai „CQ Magazine” rádióamatőr folyóirat a Földet 40 zónára osztotta
fel (Románia CQ zóna száma: 20)



ITU zóna: A Nemzetközi Távközlési Unió, az ITU (International Telecommunication
Union) a Földet 90 zónára osztotta fel (Románia ITU zóna száma: 28)

A fenti QSL lap előlapján még két logo is található (A logo azonosítására szolgáló egyedi, jól
felismerhető jel):
A bal oldali a Petrozsényi gyermek klub logo-ja.
A jobb oldali a Román Rádióamatőr Szövetség FRR (Federația Română de Radioamatorism)
logo-ja. E logo feltüntetése a QSL lapon azt is jelenti, hogy a rádióállomás hivatalos tagja a
rádióamatőr szövetségnek.
A QSL lap hátoldala:

A hátoldal az összeköttetés adatainak megadására szolgáló „formanyomtatvány”. A jobb oldali
táblázatot kézzel tölthetjük ki. (Az adatokat beírhatjuk golyóstollal, filctollal, de sohasem
ceruzával!):
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IT’S MY PLEASURE TO CFM QSL WITH mondat jelentése:
It is my pleasure to confirm QSO with = Örömmel erősítem meg az összeköttetést
(A „confirm” rövidítve van írva CFM-nek. A „QSO” a rádióamatőr „nyelvben”
összeköttetést jelent)



Az üres, téglalap alakú „cellába” be kell írni – nyomtatott nagy betűkkel – az
ellenállomás hívójelét (hogy kivel volt az összeköttetés)



A hívójel megadására szolgáló cella alatti cella egy „via” előre nyomtatott szavat is
tartalmaz. jelentése: -át, -keresztül. Ezt a cellát abban az esetben kell kitölteni, ha a
QSL lapot egy másik hívójelű rádióamatőrön keresztül kell eljuttatni a címtett
amatőrnek. Például vannak olyan amatőrök akik ritka hívójelű rádióamatőrök QSL
lapjait menedzselik (intézik a QSL lapok küldését és fogadását)



DAY MONTH YEAR. Ebben a sorrendben kell beírni a szöveg alatti cellába: NAP
HÓNAP ÉV.



TIME UTC. Időpont, óra – perc megadása.
Fontos, hogy az időpontot mindig UTC-ben kell megadni! Az UTC jelentése: Universal
Time Coordinated = egyezményes koordinált világidő. Az az időzóna, amely a nulla
délkörön megy át. (Korábban a GMT-t (Greenwich Mean Time –ot) használtuk).
Például, ha egy román állomás létesített összeköttetést egy japán állomással, s ha
mindketten a saját helyi idejüket írnák rá a QSL lapjukra, akkor nem is igazán lehetne
tudni, hogy mely időpontban is történt az összeköttetés. Viszont, ha mindketten az
aktuális UTC-t tüntetik fel a lapon, akkor „összejön” az egyezőség.



BAND MHz. Sáv, MHz-ben. Itt be kell karikázni a használt amatőrsávot. A választék (az
engedélyezett amatőrsávok) 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 50 és 144 MHz
(Megahertz). Van egy üres cella is a 28 MHz-es mellett arra az esetre, ha a
feltűntetektől eltérő sávban történt volna az összeköttetés, abba lehet beírni



TWO WAY. Két út, azaz oda-vissza. Azt jelenti, hogy létrejött egy olyan összeköttetés,
amely kétirányú volt, azaz mindkét állomás adott (rádióhullámokat bocsájtott ki) és vett
is (vette a másik állomás által kibocsájtott elektromágneses rádióhullámokat). Ezt a
tényt fontos rögzíteni.
(Van ugyanis olyan eset, amikor az egyik rádióállomás nem tud kibocsájtani
rádióhullámokat, csak venni tud. Az ilyen amatőr a „megfigyelő” amatőr (SWL))
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Az összeköttetésnél alkalmazott üzemmódot is meg kell adni. Ezek lehetnek: CW
(távíró), SSB (távbeszélő), RTTY (távgépíró), PSK31 (digitális), FM (távbeszélő). Itt is
van egy üres cella az RTTY mellett arra az esetre, ha a feltűntetektől eltérő
üzemmódban történt volna az összeköttetés, abba lehet beírni



Az RST a vételjellemzők megadására szolgál. Az R (Readability) az olvashatóság,
érthetőség jellemzésére szolgáló szám 1 - 5-ig, az S (signal Strength) a jelerősségére
szolgáló szám 1 - 9-ig, valamint a T (Tone) a hangszín jellemzésére szolgáló szám 1 9-ig.



QTH LOC. Az állomás helye a QTH. Ez az a város, falu, vagy helység ahonnan a
rádióhullámokat kibocsájtjuk.
Abban az esetben, ha meg akarjuk határozni, hogy az összeköttetésben levő két
állomás („légvonalban”) milyen távolságra van egymástól, akkor az úgynevezett QTH
LOC (LOC = locator) adatokra van szükség. A saját QTH lokátorunkat megadjuk a QSL
lapon (esetünkben a Petrozsényi Gyermek Klub QTH lokátora KN15QK), az
ellenállomás QTH lokátorát az Ő QSL lapjáról tudjuk meg. A két lokátor adatból
kiszámítható a távolság a két állomás között.
Például:
A HA8EN magyar rádióamatőr (QTH-ja Makó) QTH lokátora: KN06FF
Az YO2KQK román rádióklub (QTH-ja Petrozsény) QTH lokátora: KN15QK
A számítás: Írjuk be a két lokátort a http://k7fry.com/grid oldalon található beviteli
cellákba, majd kattintsunk a „Show” gombra.
Az eredmény: 242 kilométer és 762 méter



PSE QSL TNX. via bureau or direct
Középütt van a QSL, ballról a PSE (jelentése: please (kérem), jobbról a TNX (jelentése:
thanks (köszönet). Amennyiben, még nem kaptuk meg az ellenállomástól a QSL lapját,
akkor a PSE –t karikázzuk be, azaz kérjük a QSL lapot. Abban az esetben, ha már
megkaptuk az ellenállomástól a QSL lapját, akkor a TNX –et karikázzuk be, vagyis
köszönet a QSL lapért.
A „via bureau or direct” hasonlóan „működik”: a QSL lapot kérhetjük az QSL irodán
keresztül („via bureau”), vagy közvetlenül a saját postacímünkre („direct”)



Az YO2KQK amatőr rádióállomás egy klubállomás (YO2KQK – club), a klubtagok
hívójelei, valamint nevük van felsorolva a QSL lap hátoldalának bal oldalán. A hívójelek
előtti kis „kocka” arra szolgál, hogy megjelöljék az adott összeköttetést a klub mely tagja
létesítette.
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TNX FR QSO, 73 jelentése: Köszönet (TNX) az összeköttetésért (FR QSO), szívélyes
üdvözlettel (73)



Ezen a QSL lapon nem található, de a legtöbb lapon előre nyomtatottan fel van még
tüntetve a rádióállomás berendezéseinek és antennáinak jegyzéke.
Meg lehet jelölni, hogy az adott összeköttetés során milyen, illetve milyen teljesítményű
adó-vevő berendezést, valamint antennát használt a kezelő.



Fontos, hogy a QSL lapot – kitöltés után – alá kell írni. Ezzel válik hitelessé az
összeköttetés igazolása.

A QSL lap továbbítása:
A QSL lapok továbbításának legegyszerűbb módja a rádióamatőr szövetségek által
működtetett QSL irodák (QSL bureau) igénybevétele. Ezek az irodák összegyűjtik a
szolgáltatásaikat igénybe vevő amatőrök elküldendő QSL lapjait, és azokat országok szerint
szortírozva, postai úton továbbítják az adott országban működő QSL irodába (a más irodáktól
beérkező QSL lapokat pedig szétválogatják tagjaik számára).
Vannak országok, ahol a rádióamatőrök csekély száma miatt nem működik QSL iroda. Az
ilyen országból érkező QSL- lapok különösen értékesek lehetnek, hiszen olyan országgal, ahol
kevés az amatőrállomás, eseményszámba megy egy összeköttetés létesítése. Ilyenkor
közvetlen postai úton szokták a QSL lapot az illető állomásnak megküldeni.
A QSL lap a rádióállomás – és így az operátor – bizonyítványa! Lehetünk kiváló távírászok,
anyanyelvi szinten beszélhetünk angolul, ismerhetjük a forgalmazás minden csínját-bínját,
azonban az idő múlásával csak a QSL lapunk fogja emlékeztetni partnerünket az
összeköttetésünkre. Ezért törekedjünk arra, hogy jól áttekinthető, esztétikus QSL lapunk
legyen.
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A Makói Rádióamatőr Klub (Magyarország) jubileumi QSL lapjának előlapja.

A HA8EN hívójelű rádióállomás QSL lapja. Ez az összeköttetést igazoló lap egy oldalas, minden
informácó egy oldalon található
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A következő szám tartalmából :


Riportok



Internet



Rádióamatőrizmus



Érdekességek



Praktikus tanácsok, receptek
… és számos diákok által írt cikk..

További információkért forduljon: Kovacs Imre – YO2LTF Petrozsényi
Ifjúsági Klub Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015
&
Telefon: 0741013296
&
Email: yo2kqk2000@yahoo.com
GRÁTISZ

: www.yo2kqk.kovacsfam.ro pdf formátumban...

BÍZUNK BENNE, HOGY HOZZÁJÁRUL MAGAZINUNK
SIKERÉHEZ !

