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Piotr Szajowski

Radio na fali
Korzystanie z laptopa na jachcie staje siê coraz bardziej powszechne. Czêsto s³yszy siê o tym, jak precyzyjnie i wygodnie mo¿na
nawigowaæ z pomoc¹ komputera z pod³¹czonym GPS-em i elektronicznymi mapami. Zastosowanie laptopa na jachcie nie koñczy siê
jednak na tym i nie mam tu na myœli odtwarzania MP3-jek, czy traktowania go jako urz¹dzenia do "zrzucania" zdjêæ z aparatów cyfrowych.
Pod³¹czaj¹c do laptopa "niemal zwyk³e" radio, dostajemy mo¿liwoœæ odbierania prognoz i ostrze¿eñ nawigacyjnych - i to zarówno w
postaci tekstowej, jak i graficznej.
Zim¹ zesz³ego roku razem z ¿on¹ i kolegami zacz¹³em planowaæ wakacyjne rejsy - tym razem na nieco wiêksze ni¿ zwykle odleg³oœci i
w bardziej odludne obszary naszego globu. Jak zwykle przy planowaniu powa¿niejszej wyprawy - pojawi³o siê wiele problemów, które
przed wyjazdem trzeba by³o rozwi¹zaæ. I choæ w sumie z rejsu nic w moim przypadku nie wysz³o :-(, to jednak same przygotowania by³y
ekscytuj¹ce i pouczaj¹ce.
Jednym z problemów by³a kwestia odbierania prognoz pogody i ostrze¿eñ nawigacyjnych. Trasa naszego rejsu mia³a przebiegaæ przez
akweny, które od najbli¿szych stacji brzegowych, które mo¿na by³o us³yszeæ na falach ultrakrótkich, oddalone by³y na dziesi¹tki, jeœli nie
setki mil. Nie by³o te¿ gwarancji, ¿e bêdziemy mogli tam odebraæ prognozy przy pomocy NAVTEX-a, a to z bardzo prozaicznej przyczyny
- armator jachtu, którym mieliœmy p³yn¹æ, nie bardzo kwapi³ siê do zakupienia odbiornika tego systemu i do ostatniej chwili nie by³o
wiadomo, czy takowy na jachcie siê znajdzie. Poza tym - nawet przy za³o¿eniu, ¿e tak niewielka czêœæ trasy rejsu mia³a przebiegaæ poza
zasiêgiem tego systemu. Co¿ zatem pozosta³o? Albo odbieraæ prognozê za poœrednictwem satelity, albo na falach krótkich.
Z pomoc¹ przyszed³ nam nasz kolega - ¿eglarz i krótkofalowiec - kpt. Mirek MoŸdzierz. Podpowiedzia³, ¿e przy pomocy przenoœnego
komputera oraz odpowiedniego radia mo¿na œci¹gn¹æ nie tylko zwyk³e, tekstowe komunikaty zawieraj¹ce prognozy pogody, lecz tak¿e
mapy pogodowe, a tak¿e - przy u¿yciu nieco innego sprzêtu, w tym specjalnej anteny - zdjêcia satelitarne obszaru, na którym siê
znajdujemy. Za jego namow¹ i po obejrzeniu jego prezentacji na ten temat (w trakcie Konferencji Wiedzy ¯eglarskiej we Wroc³awiu)
zainteresowa³em siê tym bli¿ej, “przekopa³em” pod tym k¹tem internet, kupi³em odpowiedni sprzêt (choæ najtañszy z mo¿liwych - daj¹cy
wiêkszoœæ mo¿liwoœci, jakie oferuje ta technika) - i wzi¹³em siê do próbnego odbioru komunikatów. Sprawa okaza³a siê na tyle ma³o
skomplikowana i daj¹ca na tyle zadowalaj¹ce wyniki, ¿e - moim zdaniem - technika ta przydaæ siê mo¿e nie tylko w czasie dalekiego rejsu,
ale choæby i na naszym ba³tyckim “podwórku”.
Odpowiedzmy sobie przede wszystkim na pytanie, co mo¿emy odebraæ, czego wys³uchaæ, co obejrzeæ. Po pierwsze - coœ, o czym
s³ysza³ chyba ka¿dy ¿eglarz, który przygotowuje siê do egzaminów na stopnie morskie (od sternika jachtowego poczynaj¹c), a co niewielu,
nawet instruktorów, na “¿ywe oczy” widzia³o. Mam tu na myœli mapy pogodowe przesy³ane na falach krótkich, zwane potocznie
faksymilami. W podrêcznikach ¿eglarskich znajdziemy zwykle zdawkowe informacje na ich temat - czytamy, ¿e do ich odbioru potrzebne
s¹ wyspecjalizowane urz¹dzenia. Drug¹ rzecz¹, któr¹ mo¿emy odebraæ, s¹ komunikaty tekstowe. I to zarówno - znane coraz szerszej
rzeszy polskich ¿eglarzy - komunikaty nadawane w systemie NAVTEX (na falach œrednich), jak i komunikaty nadawane na falach
krótkich. Trzecim typem informacji, które mo¿emy odebraæ s¹ zdjêcia satelitarne - w zakresie œwiat³a widzialnego oraz w podczerwieni.
Oczywiœcie zakupienie odpowiedniego odbiornika powoduje, ¿e zyskujemy tak¿e mo¿liwoœæ odbioru komunikatów fonicznych
nadawanych na falach krótkich i œrednich. Do tego nie potrzeba koniecznie komputera, ale mo¿e siê tak¿e przydaæ (jako dyktafon).
Warto mo¿e w tym miejscu przypomnieæ - dla wielu sprawê oczywist¹ - jakie znaczenie ma d³ugoœæ fali radiowej wykorzystywanej do
przes³ania informacji. Dla naszych, ¿eglarskich potrzeb najwa¿niejszym parametrem jest zasiêg takiej transmisji. Fale radiowe dziel¹ siê
na kilka zakresów, z których ka¿dy ma nieco inny charakter. Zasiêg fal radiowych - oprócz mocy nadajnika - zale¿y od dwóch czynników.
Po pierwsze - czy fale rozchodz¹ siê tylko po linich prostych, czy te¿
uginaj¹ siê w kierunku powierzchni ziemi (tworz¹c tzw. falê
powierzchniow¹) oraz - czy fale odbijaj¹ siê od jonosfery - warstwy
zjonizowanego gazu w ziemskiej atmosferze.
I tak - falami, które rozchodz¹ siê niemal wy³¹cznie po liniach
prostych i niemal nie odbijaj¹ siê od jonosfery s¹ fale o wysokich
czêstotliwoœciach (wy¿szych ni¿ 30 MHz) - ultrakrótkie i
mikrofale. Te zakresy wykorzystuje siê g³ównie w ³acznoœci
bliskiego zasiêgu (np. popularne "ukf-ki" czêsto spotykane na
jachtach, pracuj¹ce w paœmie 156 MHz), ale tak¿e do ³¹cznoœci
satelitarnej (w³aœnie dziêki wymienionym wy¿ej w³asnoœciom tych
fal ³¹cznoœæ z satelitami za ich poœrednictwem jest mo¿liwa).
Najbardziej rozpowszechniony zakres u¿ywany do nadawania
audycji radiowych (88-108 MHz) ma tak¿e takie w³asnoœci.
Gdy do ³¹cznoœci wykorzystamy fale, które maj¹ w³asnoœæ
uginania siê w kierunku powierzchni ziemi - ich zasiêg
zdecydowanie siê zwiêksza. Przyk³adem zakresu o takich
w³asnoœciach s¹ fale œrednie (od ok. 300 kHz do ok. 3 MHz). Zasiêg
³¹cznoœci wynosi w tym przypadku (przy odpowiedniej mocy
nadajnika) kilkaset mil morskich. Dla porównania - zasiêg “ukf-ki"
o maksymalnej dozwolonej mocy z anten¹ umieszczon¹ na topie
masztu ocenia siê na ok. 30 Mm. W zakresie fal œrednich pracuje
m.in. system NAVTEX, a tak¿e radiostacje poœredniofalowe (tak¿e

Fot.1. Na naszym klubowym s/y “Idalgo”, mimo ¿e stó³
w nawigacyjnej gigantyczny nie jest ;-), z ³atwoœci¹ pomieœci³ ca³y
sprzêt. Na g³adkim blacie roz³o¿yliœmy rêcznik frotte, ¿eby wszystko
nie przesuwa³o siê na fali to w lewo, to w prawo...
(Fot. Agnieszka Pe³ka-Szajowska).
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spotykane na jachtach, lecz ju¿ du¿o rzadziej).
Naprawdê dalekie zasiêgi mo¿na jednak osi¹gn¹æ (bez wykorzystania satelitów) dopiero na falach krótkich (3 - 30 MHz). Maj¹ one
w³asnoœæ odbijania siê od jonosfery i od powierzchni ziemi. Dziêki temu, przy zastosowaniu odpowienio mocnego nadajnika, zasiêg w tym
zakresie jest teoretycznie nieograniczony. Teoretycznie - bo to, czy ³¹cznoœæ uda siê nawi¹zaæ, zale¿y od kilku czynników, wœród których
najwa¿niejszym jest aktualny stan jonosfery. Stan ten zale¿y od bie¿¹cej aktywnoœci s³onecznej (od iloœci zjonizowanych cz¹stek
wyrzucanych przez S³oñce), a tak¿e od pory dnia.
Warto w tym momencie wspomnieæ o tym, jakie czêstotliwoœci wybieraæ do ³¹cznoœci w zale¿noœci od tego, czy ³¹cznoœci maj¹ miejsce
w dzieñ, czy w nocy. W ci¹gu dnia jonosfera odbija najlepiej fale krótkie o wy¿szych czêstotliwoœciach - i te za dnia powinniœmy wybieraæ
do odbioru naszych prognoz. Wieczorem, stopniowo z up³ywem czasu najlepsze wyniki uzyskuje siê przy coraz ni¿szych
czêstotliwoœciach (czyli wiêkszych d³ugoœciach fali), by wreszcie w ci¹gu nocy najlepsza dla nas czêstotliwoœæ znalaz³a siê na dolnym
krañcu zakresu fal krótkich - w granicach 3-6 Mhz. Nad ranem zale¿noœæ stopniowo siê odwraca. Ka¿da stacja nadaj¹ca prognozy ma kilka
w³asnych czêstotliwoœci roboczych, dlatego w ka¿dej chwili mo¿liwe jest wybranie tej, która dla nas bêdzie najlepsza.
Przyjrzyjmy siê teraz technicznej stronie odbierania komunikatów tekstowych i graficznych. Ca³e przygotowanie sprzêtu polega na
po³¹czeniu odbiornika z kart¹ dŸwiêkow¹ komputera w najprostszy sposób, jaki mo¿na sobie wyobraziæ - za pomoc¹ kabla, na koñcach
którego znajduj¹ siê wtyki typu “jack” (wystarczy “jack” monofoniczny, ale stereofoniczny te¿ zadzia³a). Jeden koniec takiego kabla
pod³¹czamy tam, gdzie pod³¹cza siê s³uchawki w odbiorniku, drugi - do komputera - do gniazda wejœciowego w karcie dŸwiêkowej.
(Uwaga! Ostro¿nie z g³oœnoœci¹! Jeœli sygna³ dŸwiêkowy "podawany" na wejœcie karty dŸwiêkowej bêdzie za silny, mo¿emy j¹
uszkodziæ!). Teraz uruchamiamy odpowiedni program (w internecie mo¿na znaleŸæ sporo takich programów typu freeware - patrz ni¿ej),
w³¹czamy radio, stroimy je do odpowiedniej czêstotliwoœci, regulujemy g³oœnoœæ i... ju¿. Proste? Tak - choæ zanim nam siê to uda, trzeba
dowiedzieæ siê o kilku istotnych szczegó³ach.
Zacznijmy od odbiornika i anteny. Do odbioru komunikatów nadawanych na falach krótkich niezbêdne jest posiadanie odbiornika na
pe³ny zakres fal krótkich. Wielu producentów sprzêtu elektronicznego ma w swojej ofercie odbiorniki tego typu specjalnie adresowane do
¿eglarzy, choæ nie wszystkie z nich zaspokoj¹ nasze potrzeby. Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ musimy sprawdziæ, wybieraj¹c odbiornik, jest
mo¿liwoœæ odbioru emisji SSB (w modulacji jednowstêgowej; mo¿na te¿ spotkaæ siê z oznaczeniem USB/LSB). SSB to - nie wdaj¹c siê w
szczegó³y - rodzaj modulacji, która pozwala nadawaæ na wiêksze odleg³oœci ni¿ w przypadku modulacji AM czy FM - przy wykorzystaniu
tej samej mocy nadajnika. Niestety - nie ma nic za darmo - poniewa¿ odbiornik dostosowany do odbioru emisji tego typu jest bardziej
skomplikowany od zwyk³ego radia - jego koszt jest te¿ nieco wiêkszy. Typowe radia tego typu (fabrycznie nowe) kosztuj¹ rzêdu 1000 PLN,
choæ mo¿na siê zadowoliæ sprzêtem za ok. 700 PLN. Jeœli oprócz zakresu fal krótkich nasze radio odbieraæ bêdzie tak¿e fale œrednie - ale w
pe³nym zakresie, nie tylko tym, w którym nadaj¹ zwyk³e rozg³oœnie - zyskamy mo¿liwoœæ odbioru komunikatów systemu NAVTEX (co
czasem mo¿e siê przydaæ - nie na wszystkich jachtach czarterowych znajduje siê jeszcze odbiornik tego systemu).
Do odbioru transmisji z satelitów potrzebny bêdzie odbiornik na wy¿sze czêstotliwoœci - przede wszystkim w paœmie 2 m, a konkretnie,
najbardziej interesowaæ nas bêdzie czêstotliwoœæ 137 MHz. Pozwoli nam to odbieraæ dane z satelitów znajduj¹cych siê na niskich orbitach na wysokoœci rzêdu 200 km. S¹ to dziœ g³ównie satelity NOAA (amerykañskiej instytucji metorologicznej i oceanograficznej) oraz Meteor
(rosyjskie, a w³aœciwie - jeszcze produkcji radzieckiej). Satelity te "skanuj¹" obszar, jaki "widz¹" pod sob¹, i przesy³aj¹ dane o tym
bezpoœrednio na ziemiê. Oprócz tego satelity te nadaj¹ obrazy wysokiej rozdzielczoœci - jednak nie s¹ one do odebrania tak prostym
sprzêtem, o jakim tu by³a mowa - a to z tej przyczyny, ¿e s¹ one przesy³ane za pomoc¹ innego rodzaju transmisji.
Teoretycznie mo¿liwe jest tak¿e odbieranie obrazów z satelitów znajduj¹cych siê na orbitach geostacjonarnych. Nadaj¹ one
"zrozumia³e" dla prostego sprzêtu obrazy na czêstotliwoœci 1691 MHz. Trudnoœæ jednak polega tutaj na tym, ¿e w tym zakresie konieczne
staje siê stosowanie anten kierunkowych. O ile na wielkich statkach mo¿na sobie jeszcze tak¹ antenê wyobraziæ (zainstalowan¹ na
urz¹dzeniu zwanym rotorem, które - sterowane z komputera - nakierowuje automatycznie antenê na satelitê), o tyle w warunkach
jachtowych odebranie takiej transmisji mo¿liwe jest jedynie w porcie - ze wzglêdu na to, ¿e tak ma³e jednostki poddaj¹ siê znacznie bardziej
falowaniu powierzchni morza, co uniemo¿liwia utrzymanie
anteny stale w po¿¹danym kierunku. Trud nakierowania
anteny na satelitê mo¿e siê jednak op³aciæ - otrzymane
obrazy da siê bowiem ³atwo animowaæ (zawsze
przedstawiaj¹ te same obszary). Dziêki temu nawet
meteorologiczny laik jest w stanie szybko orientowaæ siê w
sytuacji pogodowej oraz w pewnym zakresie - nawet
przewidzieæ pogodê.
Jeœli planujemy odbiór zarówno transmisji na falach
krótkich, jak i wy¿szych czêstotliwoœciach, zamiast
odbiornika krótkofalowego mo¿na zaopatrzyæ siê w sprzêt
nieco dro¿szy, ale i o wiêkszych mo¿liwoœciach - tzw. skaner
czêstotliwoœci. Jest to nic innego, jak odbiornik radiorwy
posiadaj¹cy mo¿liwoœæ “przeszukiwania” zadanych
czêstotliwoœci. Wiele z takich skanerów (choæ nie
wszystkie!) maj¹ mo¿liwoœæ odbioru emisji SSB.
Wykorzystaæ do naszych celów mo¿na te¿ oczywiœcie
amatorsk¹ lub jachtow¹ radiostacjê krótko- i
poœredniofalow¹.
Kolejn¹ rzecz¹, o której musimy pomyœleæ jest antena.
Nie wszystkie radiostacje, które bêdziemy chcieli us³yszeæ, Fot.2. Sytuacja baryczna nad Europ¹: nad Polsk¹ przemieszcza siê
nadaj¹ na tyle silny sygna³, by by³ on s³yszalny (lub mia³ g³êboki ni¿ z centrum w rejonie Zatoki Gdañskiej. Swoj¹ drog¹ - trochê
dostatecznie dobr¹ jakoœæ) przy odbiorze za pomoc¹ anteny ten ni¿ "urozmaici³" nam urlop... :-(. (fot. Agnieszka Pe³ka-Szajowska).
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teleskopowej, która jest wbudowana w odbiornik. Jeœli odbiornik sprzedawany jest z dodatkow¹, zewnêtrzn¹ anten¹ krótkofalow¹ (np. w
postaci kabla zwijanego na szpulê) - wtedy nie ma problemu. Gorzej, gdy nie - musimy wówczas takow¹ zakupiæ lub sporz¹dziæ
samodzielnie. Mo¿liwoœci wykonania i zainstalowania anteny na jachcie jest co najmniej kilka, ale w zasadzie jest to temat na oddzielny
artyku³. Jeœli nie chcemy zg³êbiaæ samodzielnie tego tematu (co nie jest znów takie trudne - dobrym Ÿród³em informacji na ten temat jest
internet), najlepiej odnaleŸæ wœród swoich znajomych krótkofalarza, który na pewno chêtnie pomo¿e nam w tej kwestii.
Do odbioru transmisji UKF z satelitów (137 MHz) musimy zaopatrzyæ siê w anteny nieco inego rodzaju ni¿ do odbioru fal krótkich.
Najczêœciej stosuje siê "skrzy¿owany dipol". Mo¿na go wykonaæ we w³asnym zakresie, bazuj¹c na doœæ licznych opisach takich
konstrukcji, jakie mo¿na znaleŸæ w internecie.
Do odbioru 1691 MHz potrzebna bêdzie antena kierunkowa. Istniej¹ amatorskie konstrukcje takich anten, które mo¿na wykonaæ
samodzielnie. Jednak praktyczne zastosowanie takiej anteny w warunkach jachtowych jest - ze wzglêdów, o których ju¿ wspomnia³em mo¿liwe tylko w porcie.
Gdy ju¿ skompletujemy odpowiedni sprzêt, pora rozpoznaæ sprawê czêstotliwoœci oraz parametrów transmisji tych komunikatów, które
nas interesuj¹. I znów bardzo pomocny jest tutaj internet. Jeœli chodzi o mapy pogodowe nadawane na falach krótkich, sprawa jest
niezwykle prosta. Ze stron WWW NOAA pobraæ mo¿na kompletne opracowanie (obejmuj¹ce ca³y œwiat) na temat czêstotliwoœci,
parametrów transmisji, miejsc nadawania oraz obszarów, których dane mapy dotycz¹. Opracowanie to - w formie broszury - nie jest
wprawdzie bardzo szczegó³owe, ale pozwala zorientowaæ siê, czego mo¿na szukaæ dalej. Po pierwsze - w internecie, podaj¹c w
wyszukiwarce nazwê miejscowoœci, z której prognoza jest nadawana, ewentualnie nazwê instytucji, która j¹ przygotowuje oraz kilka
terminów zwi¹zanych z tego typu transmisjami - np. "HF-FAX", "facsimile broadcast", itp. Po drugie - jeœli interesuj¹ca nas stacja nie jest
zbyt daleko - mo¿na jeszcze przed rozpoczêciem rejsu z miejsca, w którym mieszkamy (które od morza mo¿e byæ oddalone o setki
kilometrów, jak np. Wroc³aw), dokonaæ próbnego odbioru map pogodowych. Wiêkszoœæ stacji przynajmniej raz na dobê podaje jako jeden z
przesy³anych "dokumentów" rozk³ad transmisji, z którego dowiemy siê o wszelkich szczegó³ach.
W tym miejscu warto mo¿e wspomnieæ o zak³óceniach i t³umieniu fal, z jakimi mo¿emy siê spotkaæ w czasie takich prób. Nie ma
wiêkszego sensu próbne odbieranie transmisji na falach krótkich wewn¹trz budynków, a zw³aszcza wewn¹trz bloków budowanych ze
zbrojonego betonu. Fale krótkie bêd¹ tam tak t³umione i zag³uszane, ¿e niewiele us³yszymy. Dopiero umieszczenie anteny na zewn¹trz
budynku daje faktycznie mo¿liwoœæ odbioru, ale uwaga - umieszczenie anteny na budynku formalnie wymaga zgody lokalnej
administracji. Z tego powodu osobiœcie preferujê próby na "œwie¿ym powietrzu", za miastem, gdzie nic nie zak³óca i nie t³umi fal krótkich
(stosujê zwijan¹ antenê do³¹czon¹ do radia - mo¿na j¹ rozwiesiæ np. miêdzy drzewami).
Informacjê na temat faksymili mo¿na te¿ znaleŸæ w polskim "Spisie radiostacji nautycznych" wydanym przez BHMW (poz. nr 531).
Znajdziemy tam szczegó³owo opisany plan transmisji dla stacji z Niemiec nadaj¹cej prognozy m.in. dla Ba³tyku i Morza Pó³nocnego.
Gorzej wygl¹da sprawa z transmisjami tekstowymi (nadawanymi przy pomocy tzw. emisji dalekopisowej - w skrócie RTTY). Tutaj
takiego ogólnego opracowania, jak broszura NOAA dotycz¹ca map, nie uda³o mi siê dot¹d znaleŸæ. Wiêkszoœæ uczêszczanych przez
polskich ¿eglarzy obszarów obejmuje jednak swoimi prognozami niemiecka s³u¿ba meteo - Deutsche Wetterdienst (http://www.dwd.de/),
tj. Ba³tyk, Morze Pó³nocne, Pó³nocny Atlantyk i Morze Œródziemne. S³u¿by te nadaj¹ a¿ dwa "programy" - dla ka¿dego mamy nieco inny
plan transmisji, a ka¿dy z programów nadawany jest na trzech ró¿nych czêstotliwoœciach.
Gdy przyjrzymy siê bli¿ej tym planom, zauwa¿ymy, ¿e mo¿na w nich wyró¿niæ kilka rodzajów komunikatów: prognozy na najbli¿sze
godziny, prognozy œrednio- i d³ugookresowe, ostrze¿enia nawigacyjne, ostrze¿enia (przed sztormem i silnym wiatrem) oraz meldunki
pogodowe (z boi metorologicznych oraz statków). Przy tych ostatnich znajdziemy adnotacjê "SYNOP-Station", a gdy odbierzemy taki
komunikat, otrzymamy ci¹g liter i liczb, które na pierwszy rzut oka niewiele s¹ w stanie nam powiedzieæ. Z czym mamy tu do czynienia? To
komunikaty pogodowe w kodzie SYNOP - miêdzynarodowym standardzie WMO. Ka¿dy komunikat sk³ada siê z zakodowanych informacji
nt. stacji, z której pochodzi komunikat (co pozwala nam okreœliæ dok³adn¹ pozycjê geograficzn¹, z której otrzymujemy meldunek) oraz
stanu pogody w okolicach tej stacji - zachmurzenia, si³y i kierunku wiatru, ciœnienia, temperatury, itp. Co mo¿na z tak¹ informacj¹ zrobiæ?
Najproœciej - zdekodowaæ - czy to "rêcznie" (na podstawie schematu - np. ze spisu sygna³ów radiowych), czy komputerowo - przy pomocy
programu t³umacz¹cego kod SYNOP. Jednak¿e "smaczek" tych komunikatów poznamy dopiero wtedy, gdy zastosujemy programy, które
pozwalaj¹ na bazie danych z takich meldunków utworzyæ aktualn¹ mapê pogody w danym regionie. Na mapie tej nanoszone s¹ pozycje
stacji oraz piktogramy obrazuj¹ce stan pogody, wektory wskazuj¹ce si³ê i kierunek wiatru itp.
Widaæ st¹d, ¿e odbieranie komunikatów na falach krótkich daje nam o wiele szersze mo¿liwoœci ni¿ NAVTEX, mimo ¿e ten dzia³a na
podobnej zasadzie. Z reszt¹ - jak ju¿ wczeœniej to by³o wspomniane - jeœli posiadamy odbiornik fal œrednich z mo¿liwoœci¹ odbioru
transmisji SSB, mo¿liwe jest równie¿ odebranie komunikatów systemu NAVTEX, dzia³aj¹cego na czêstotliwoœciach 518 kHz (transmisje
po angielsku) i 490 kHz (transmisje w jêzykach urzêdowych krajów, w których zlokalizowane s¹ nadajniki). Jako ciekawostkê mo¿na uznaæ
fakt, ¿e na potrzeby tego systemu wyznaczona jest w obszarach tropikalnych jeszcze jedna czêstotliwoœæ - na pograniczu fal œrednich i
krótkich - 4209,5 kHz.
Na koniec chcia³bym jeszcze zaznaczyæ, ¿e odbiór komunikatów meteo i ostrze¿eñ nawigacyjnych to tylko jedna z wielu mo¿liwoœci
zastosowania komputera do komunikacji na jachcie. Mam tu na myœli wysy³anie t¹ drog¹ wiadomoœci z morza. Czy nie by³oby wspaniale,
bêd¹c w dowolnym miejscu na œwiecie, mieæ mo¿liwoœæ umieszczenia bezpoœrednio w internecie informacji (w formie graficznej) o tym,
jak przebiega na bie¿¹co trasa naszej ¿eglugi, a tak¿e wys³ania i odebrania e-maila? To wszystko jest mo¿liwe - tym razem jednak wymaga
to posiadania uprawnieñ i krótkofalowej radiostacji amatorskiej oraz odpowiedniego modemu (zobacz np. http://www.winlink.org/). Moim
zdaniem, jednak trud i pieni¹dze w³o¿one w ich zdobycie op³acaj¹ siê - zw³aszcza, gdy interesuje nas ¿egluga w odleg³e i niedostêpne
rejony.
Jeœli to, co napisa³em wy¿ej, rozbudzi³o Twoj¹, Drogi Czytelniku, ciekawoœæ i chêæ samodzielnego zmierzenia siê z t¹ "technologi¹" pozostaje mi zachêciæ Ciê do uzbrojenia siê w cierpliwoœæ i pracowitego przejrzenia tego, co mo¿na znaleŸæ na ten temat w internecie. Iloœæ
tych informacji jest ogromna i w niniejszym artykule jedynie uda³o mi siê zasygnalizowaæ mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ radio
pod³¹czone do laptopa (¿eby opisaæ to wszystko dok³anie nale¿a³oby chyba napisaæ ksi¹¿kê ;-). Poni¿ej zamieszczam kilka linków, od
których warto, moim skromnym zdaniem, zacz¹æ.
¯yczê owocnych prób i dobrego odbioru!
Piotr Szajowski
Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie Rozwoju ¯eglarstwa

Dolnoœl¹skie Stowarzyszenie Rozwoju ¯eglarstwa
www.zeglarstwo.org.pl

Ciekawe strony WWW:
http://www.hffax.de/ - strona tworzona przez radioamatora z Hannoveru dotycz¹ca przesy³ania obrazów (nie tylko HF-FAX),
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/pub.htm - strona z wykazem wydawnictw NOAA; pomiêdzy p³atnymi ofertami znajdziemy te¿
kilka ciekawych ca³kowicie darmowych materia³ów,
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Seeschifffahrt/Sendeplaene/e_faxplan.htm,
http://www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Seeschifffahrt/Sendeplaene/telexpln.htm - informacje na temat czêstotliwoœci i pór
nadawania map oraz informacji tekstowych pochodz¹cych z Deutsche Wetterdienst (do ¿eglugi po Morzu Ba³tyckim, Pó³nocnym,
Œródziemnym i Pó³nocnym Atlantyku w zasadzie wystarcza; stacje nadawcze maj¹ du¿¹ moc i s¹ dobrze s³yszalane - proponujê od
nich zacz¹æ próby z odbiorem),
http://jakub-q.webpark.pl/ham/noaa.htm - strona dotycz¹ca odbioru obrazów z satelity; zawiera m.in. sporo odebranych zdjêæ.
Strony WWW przydatnych programów:
http://www.jvcomm.de/ - strona jednego z bardziej wszechstronnych programów do odbioru ró¿nego rodzaju transmisji wymagaj¹cych
dekodowania - nie tylko RTTY i HF-FAX; mo¿liwoœæ bezp³atnego pobrania w pe³ni funkcjonalnej wersji demonstracyjnej,
http://www.hffax.de/html/hauptteil_wxsat.htm - dzia³ strony hffax.de poœwiêcony programowi WXSat pozwalaj¹cemu odbieraæ
transmisje HF-FAX; program darmowy do zastosowañ szkolnych i amatorskich,
http://mmhamsoft.ham-radio.ch/mmtty/index.html - strona programu MMTTY, który, jak ³atwo siê domyœliæ, pozwala dekodowaæ
transmisje RTTY; program darmowy do zastosowañ amatorskich,
http://www.wxtoimg.com/ - strona programu do odbioru obrazów z satelity (program darmowy w wersji podstawowej); na stronie
znaleŸæ mo¿na tak¿e ciekawe informacje, w tym odnoœniki do stron WWW z opisami wykonania stosownych anten,
http://www.stoff.pl/ - strona Sebastiana Stoffa, autora programu Orbitron pozwalaj¹cego œledziæ satelity; program tego typu jest
konieczny, gdy zamierzamy odebraæ transmisje z satelitów poruszaj¹cych siê po niskich orbitach biegunowych, np. NOAA czy
Meteor (przelot satelity trwa œrednio oko³o 15 min, wiêc trzeba dok³adnie wiedzieæ, kiedy mamy byæ gotowi do odebrania sygna³u);
program licencjonowany na zasadach "cardware" - darmowy dla u¿ytkowników, którzy przeœl¹ autorowi pocztówkê,
http://www.geocities.com/meteoware/polish.htm - darmowy program do dekodowania SYNOP.
Klikalne linki zaproponowane powy¿ej znajduj¹ siê tak¿e na stronie www.zeglarstwo.org.pl/meteo.php.

