Radio skannere og lydbehandlings programmer.
Der er mange forskellige muligheder, hvis man har en scanner og OZ4ui, Lars har tidligere haft
skrevet i amsat-oz, om scannere og vejrsatellitter.
Men der er mange andre ting, man kan bruge scanneren til, hvoraf nogle er satellit relaterede.
Jeg var på jagt efter et program, der kunne plotte AIS (Mere om det senere.)meldinger og fik et godt
tips fra oz4xi, Stig og endte på en hjemmeside, hvor der var mange spøjse programmer.
Det viste sig hurtigt, at der var flere programmerne, der krævede at lf. signalet fra scanneren, blev
taget ud, inden discriminatoren og der var link til en side, der beskrev hvordan det skal gøres.
Siden indeholder en liste over scanneren, hvor der er en ”opskrift” til hvordan man skal lave udtaget
og til den scanner jeg har, som er en Yupiteru MVT-1700 var der en fin beskrivelse og fotografier,
så det var let at lokalisere den IC, der skulle tages signal fra.
Hvis man bare kan svinge en loddekolbe, skal der ikke mere til. Siden kan du finde på:
http://www.discriminator.nl/index-en.html

Hvis din scanner ikke står på listen, er der flere steder på nettet, hvor man kan finde sider der viser
hvordan man modificerer sin scanner/radio. Hvis du skal søge, så kaldes rigtig mange af den slags
ændringer for mods, så det er godt at have med i søgningen.
Hvis man vil have unge mennesker, til at interessere sig for kombinationen af radio og computer, så
må de programmer, der er beskrevet her, være helt i top. De er lette at gå til og en mindre ændring i
en scanner er alt hvad der skal til og hvis man så vil have en bedre antenne, ja, så bliver man måske
”fanget”.
AIS.
AIS systemet, er noget alle skibe over 200 ton, skal have monteret og det minder lidt om packet,
uden retur kvittering.
De informationer der bliver sendt ud, indeholder bla.data om skibets kurs,fart,størrelse, dybdegang,
position,navn og en hel masse andet.
Frekvenserne der bruges er 161.975 Mhz og 162.025 Mhz.
Jeg hørte først om AIS, da´jeg snakkede med en der havde båd og jeg syntes det lød interessant nok,
til at jeg ville ”forske” lidt i det og eftersom det er det AIS jeg har rodet mest med, vil jeg lige kort
beskrive programmet Shipplotter, der bruges til det.

Ship plotter.

Som det ses på billedet, bliver der skrevet skibets navn og kursen bliver plottet ind på kortet. De
punkter hvor skibets har sendt et AIS signal, bliver plottet ind som punkter i linjen, der viser hvor
skibet har sejlet og linjen foran skibet, viser hvor det ender, hvis det holder kursen.
Jeg bruger ¼ bølge GP på taget og har QTH i København og alligevel, kommer der skibe ind, på
kortet, fra den anden side af Helsingør, ( 45 km. Væk ).
Der findes flere skærmbilleder i programmet, som bla. Andet viser info om skibet, hvilket land det
kommer fra, om det sejler eller ligger stille o.s.v.
Det kort der er på billedet, kan man zoome i og man kan selv vælge andre kort og hvis man vil have
det, kan programmet hente satellit billeder ind og bruge dem som baggrund.
Jeg lod musen stå over skibet, Mhv 816 Patrioten og i det lille info vindue der toner frem, står der
SAR wessel, altså kan det bruges til rednings aktioner.
Det bringer os videre, til det næste program.
EPIRB plotter.
EPIRBs (Emergency position-indicating rescue beacons), det er det system, der bruges af SAR
enheder. (SAR = Søg Og Red på dansk) som Patrioten er en del af.
Nødsendere der bruges på skibe, redningsbåde, hos bjergbestigere, af brandmænd og mange andre,
sender deres signal på 406.025 Mhz og 406.028 Mhz og disse signaler bliver pejlet af rednings
fartøjer og satellitter med henblik på at finde og redde de nødstedte.
NOAA vejrsatellitterne, er en del af dette system og på deres hjemmeside, har de beskrevet hvor
mange, de gennem årene har været med til at finde. Det er en del år siden, de rundede 4000.

Billedet viser, hvor programmet dekoder informationerne.
Det ville nok have sparet livet for mange, hvis de havde haft adgang, til nogle ordentlige vejr
meldninger, så det er der sørme også et program til.
DSC dekoder.
Dette program, er til bruges til en del forskelligt, bla. Navtex.
Signalerne kan modtages på forskellige frekvenser fra HF og op til VHF, alt efter hvad man vil
”kigge” på. Du kan se de tre understående billeder, der giver et godt indtryk af mulighederne i
programmet.

Bortset fra vejr meldningerne, har det måske mest
maritim interesse, men hvis man bruger de overstående
programmer i forlængelse af hinanden, kan man finde
en del info om hvad der sker på vandet.
Det vil selvfølgelig være svært, at følge med i en
rednings aktion, når man selv måske kun kan modtage
AIS signaler 30-50 kilometer væk.
Men her er der også hjælp at hente, hvis du har
forbindelse til internettet.
På denne link, kan du komme ind på en hjemmeside i
Danmark, der har kort over forskellige del af Danmark
og andre lande også, for den sags skyld.
Http://www.shipplotter.dk
Shipplotter programmet, har en mulighed for at man
kan dele sine data med andre på internettet og det er
kortene på hjemmesiden bygget op.
Der er flere færge selskaber, der giver adgang til AIS
oplysningerne på deres hjemmesider, så man kan se
hvor en given færge, befinder sig på ”lige nu”.

Flere programmer.
Der ligger en del andre programmer til download, bla. Er der
Plane plotter, som minder om ship plotter, men viser fly i luften, kan modtages på VHF.
Train plotter, som minder om ship plotter, men viser togtraffiken, kan modtages på VHF.
Meteor program, som kan optage ”signaler” fra meteorer, så de feks. Kan ”ses” i dagslys.
Beacon program, til HF, så man selv kan følge med i udbredelses forholdende.
Der ligger flere end de omtalte programmer, men lige en til beskrivelse af et af de nok mere
sjældne.
Sonde Monitor.
De fleste har nok tænkt, at det kunne være sjovt at se de data som vejrballoner sender og den
mulighed, er nu til stede med Sonde monitor.
Der bliver sendt på VHF og UHF båndet og der ligger en nærmere beskrivelse af hvordan
programmet bruges på hjemmesiden.
Det giver næsten sig selv af temperatur og fugtighed måles og det kan se sådan ud.

Der er også indbygget et plotte kort og en kompas rose, der bruges til at vise pejleretningen med.
Sonden sender sin position og højde, sammen med de meteorologiske data og når man ”piller”
Positions data ud, kan de bruges til at dreje kompas nålen og plotte den rute sonden har fulgt ind på
et kort.

Orbcomm plotter.
Jeg havde aldrig troet, jeg skulle skrive om Orbcomm satellitterne, for som enhver anden der
modtager vejrbilleder på 137-138 Mhz, har jeg bandet dem langt væk.
Det er over hele jorden, de bander over dem, fordi de sender midt i vejr satellit området, så når man
sidder og modtager det perfekte billede og der kommer en Orbcomm satellit, så er det hele ødelagt.
Men om alt andet, så kan Orbcomm programmet modtage telemetridata og vise om der er Orbcomm
satellitter på vej.
De skriver hvor antennerne peger hen og hvilke frekvenser der bruges, så man kan altså verificere
om det er Orbcomm sat. Der giver problemer.
Alle de omtalte programmer, kan du finde på denne link:
http://www.coaa.co.uk/software_signals.htm

Hvis du er endt på den rigtige side, ser den ud som overstående.
Næsten alle programmerne kan downloades i en 21 dages, fri fuld version, så man kan se om
programmet er noget man der passer en.
Hvis man derefter vil købe et af programmerne, er prisen yderst rimelig og ligger for de fleste
programmers vedkomne på 25 Euro, som er små 200 kr.
Det er en kort beskrivelse, jeg har givet programmerne og der er meget mere udførlige
informationer på hjemmesiden og en pæn samling af link´s til interessegrupper, der bruger
programmerne.
Der er flere af programmerne, hvor der plottes ud på kort og der kan man hente data fra Google
earth og går man skridtet videre og selv vil lave en hjemmeside, hvor de plottede data vises, kan
man gratis hente et Java Script fra Googels hjemmeside, så det kort man ser på skærmen, kan man
zoome i.
Flere af programmerne kan hente satellit billeder til baggrund og har man selv kort liggende, kan
man lave sine egne kort, som programmet kan bruge.
Man tager det kortområde, man vil have dækket og laver det om til en JPG eller Bitmap fil, som
man loader ind i programmet.
Herefter lægger man nogle fix punkter ind på billedet, som programmet gemmer i sin database.
Når man skal angive fix punkterne, er det lettest at starte Googel Earth og så se hvad længde/bredde
graderne for udvalgte punkter er og så skrive dem ind.
Vil an ikke det, kan der downloades kort, fra programmets hjemmeside.

