Cum ne anunțăm prezența în UUS pentru chat .
Toti radioamatorii suferă de problema: unde să gasesc DX-ul , pe ce frecvență și în ce bandă????....
Rezolvarea problemei e destul de simplă , pe internet există câteva chat-uri, unde ne putem da întâlnire
cu corespondentul dorit, stabilind frecventa și ora.
Cel mai cunoscut chat este The ON4KST amateur radio chat el se găsește pe internet la adresa
http://www.on4kst.info/chat/register.php

Dupa ce v-ați înregistrat veți primi un mesaj pe email și după activarea linkului din mail puteți intra
în panoul principal.

Pentru a începe o conversație este necesar să scriem în fereastra de introducere un mesaj de genul :
/CQ YO0XXX pls. 144320 MHz , aceasta ar duce prin apariția la corespondent a unui mesaj marcat cu
culoarea portocalie iar calculatorul lui va scoate un sunet (faimosul “meep”) care îl va atenționa că are un mesaj.
Daca nu introduceti particula /CQ înaintea indicativului nu i se va colora ecranul corespondentului iar
el nu va sti că este chemat .
Mai jos aveți o conversație tipică care sa desfășurat în decursul unui qso meteoscater .
ATENȚIE!!! În concursuri este voie doar sa stabilești frecvența skedului și ora în nici un caz să trimitem
controale sau locatoare !!!!!!

Daca apăsați casuța Menu se va dechide o fereasatră cu toate utilitățile pe
care le putem descoperi .
O mențiune specială pentru SET, la dechiderea siteului implicit vom fi
trecuți ca “I am on chat” dacă vrem ca sa fim pe chat si sa nu ne bâzâie multă
lume la cap vom seta “I am away”, iar în dreptul inficativului vor apărea două
paranteze în fereastra unde sunt afișati participanții, cei care nu vor să fie deranjați cu întrebări sunt marcați cu paranteze, ca în exemplul de mai jos .

Deoarece e destul de obositor de a tasta /CQ tot timpul a aparut un utilitar la care avem functie History și
permite lucrul cu Airscout astfel încât să avem și avioanele pe care se poate lucra cu reflexie.
Acesta se downlodează de la http://www.dl0gth.de/index.php/soft

wtKST are un ecran cu format fix, împărțit în patru domenii principale:
Tot traficul de chat (la stânga) - la fel ca în interfața oficială de pe ON4KST .
O fereastră de chat „filtrată” (stânga jos) care conține doar mesajele către și de la dvs. (cum ar fi chatul
filtrat KST2me, dar nu este necesară configurarea)
Linia de introducere a mesajului (stânga sus).
Lista de celor logați în KST (dreapta). Dacă funcționează și AirScout (denumit în continuare AS), aici vor
apărea informațiile adăugate despre oportunitățile AP-Air Plane (vezi mai jos).
wtKST este mai puțin configurabil decât interfața ON4KST sau KST2me by OZ2M - dar caracteristicile pe
care le doriți cel mai mult sunt deja acolo și sunt mai ușor de utilizat:
Faceți clic stânga pe orice altă stație din lista de conectare, apoi introduceți mesajul dvs. în partea stânga sus.
Traficul dvs. de mesaje personale va apărea în fereastra de jos (inclusiv propriile mesaje trimise, dacă opțiunea este selectată - consultați mai jos).
Plasați cursorul mouseului pe coloana cu cei din chat pentru a vedea informații, inclusiv distanța și direcția antenei .
Configurare wtKST

Ar trebui să faceți acest lucru o singură dată. - doar
urmați aceste instrucțiuni.
Înainte de a începe: trebuie să vă fi înscris deja la
site-ul oficial ON4KST pentru a vă înregistra numele de
utilizator și parola.
Coloana AS arată oportunitățile de lucru a aeronavelor pentru fiecare stație. Această caracteristică puternică este unică pentru wtKST, dar este activă numai
dacă AirScout rulează deja.
- La fel ca în cazul AirScout, blocurile violete din
coloanele RH înseamnă „ AP este posibil acum! „. Roșu
urmat de un număr înseamnă „AP în curând, în n
minute”. Maro / portocaliu înseamnă „aeronava este pe
drumul cel bun, ”. Blocurile mai mari indică mai multe
și mai bune oportunități.
- În funcție de setările de distanță minimă și maximă (a se vedea configurarea), este posibil să vedeți și <
care înseamnă „prea aproape” sau > care înseamnă „prea
departe pentru AP”.
- Faceți clic stânga pe aceste indicații pentru a deschide harta principală AirScout, afișând calea AP către
stația selectată.
- Faceți clic dreapta în această coloană pentru a
vedea detaliile aeronavei țintă.
Coloanele din partea dreaptă indică pe ce benzi este
activă o stație (probabil în funcție de informațiile lor din
baza de date AirScout). Puteți face clic pe aceste culori
pentru a le modifica în propriul ecran.

AirScout
Program pentru predicția reflexiilor pe avioane
AirScout este un soft pentru predicția reflexiilor radio pe avioane realizat de către Frank, DL2ALF.
Acest program se obține de la http://www.airscout.eu/downloads.html .
Pentru a înțelege cel mai ușor la ce este bun acest program vă rog să vizionați videoclipurile de mai jos :
1) http://www.youtube.com/watch?v=g6IFVdu031s
2) http://www.youtube.com/watch?v=tOTB0oqhvWs
Iar acest videoclip vă va explica cum a început acest mod de lucru .
3) http://www.youtube.com/watch?v=9gnATNFNrjk
Mai jos este un exemplu cum arată interfața programului , înainte de a porni progranul apăsați butonul
Options și începeți setările de bază ale programului .
Atenție !!!!! acest program necesită o bună
legătură la internet și
manâncă destule resurse
ale calculatorului....așa că
pentru laptopurile mai
vechi și cu legătură slabă
la internet e un pic mai
dificil ....

Setările sunt minimale și practic după ce am introdus
Qth-locatorul, înalțimea, câștigul antenei și puterea cu care
vom lucra programul este gata de lucru, apăsăm OK, Save .
Pentru început introducem manual banda de lucru, indicativul stației și apoi Qth-locatorul, apăsăm butonul play
și după câteva secunde pe hartă avioanele se vor mișca.
Dacă avem avioane pe care putem efectua reflexia ele
se vor colora în portocaliu sau roșu în funcție de distanța
optimă față de zona de reflexie (roșu =cel mai aproape).

