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Recepționarea modurilor digitale folosind WebSDR 

Dan - YO3GGX  - yo3ggx@gmail.com 

Acest articol se adresează celor care au deja cunoștințe generale despre SDR și în mod special despre accesarea și 

utilizarea WebSDR-ului, cu toate funcționalitățile aferente. De asemenea am presupus că PC-ul este deja configurat 

pentru accesarea serverelor WebSDR.  În caz contrar vă recomand să citiți mai întâi articolul anterior intitulat “Totul 

despre (Web)SDR”, disponibil print-un click aici. 

Va fi descrisă procedura pentru instalarea suitei Ham Radio Deluxe versiunea 5 și configurarea acesteia și a sistemului de 

operare pentru a recepționa transmisiunile digitale din benzile de amatori . Nu vom intra în detalii privind descrierea 

modurilor digitale. Celor interesați să aprofundeze acest domeniu le recomand sa înceapă accesând (1) unde sunt 

descrise cele mai utilizate moduri digitale, respectiv BPSK si QPSK.  Vom face referire la configurarea a două dintre 

componentele suitei, HRD Logbook și Digital Master 780, astfel încât un radioamator receptor să poată loga direct 

legăturile recepționate. În acest mod sper că va prinde gustul transmisiunilor digitale chiar fără să posede un transceiver 

de HF și se va acomoda rapid cu protocoalele de comunicație specifice transmisiunilor digitale. 

Așadar sa începem. 
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Instalarea aplicației Ham Radio Deluxe 
 

Suita Ham Radio Deluxe (numită pe scurt de acum incolo HRD) reprezintă de fapt un set complex de aplicații, care 

cuprinde: 

• Ham Radio Deluxe –controlul total al transceiverului prin intermediul interfeței seriale (CAT) 

• HRD Lobgook – aplicație pentru logarea tuturor legăturilor radio 

• HRD Rotator – pentru controlul automat al rotatorului antenei 

• HRD Satellite Tracking – pentru urmărirea automată a sateliților 

• Digital Master 780 – pentru transmisia si recepția în moduri digitale. 

 

Nu vom intra în detalii privind fiecare din componentele suitei. Din păcate suita este disponibila ca un pachet integrat si 

nu exista posibilitatea instalării independente a aplicațiilor componente. Pentru scopul acestui articol vom utiliza 

exclusiv aplicațiile HRD Logbook și Digital Master 780 (numită în continuare DM780). 

mailto:yo3ggx@gmail.com
http://www.radioamator.ro/articole/1003/index.php
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Pentru început trebuie să descărcăm aplicația accesând link-ul următor: 

https://www.egr.msu.edu/msuarc/software/ham-radio-deluxe/.  Dimensiunea fișierului este de circa 54MB. 

 

După descărcare lansați executabilul. 

 
Click Next 

 
Selectați “I accept the terms...” si apoi click Next. 

 

 
Păstrați opțiunea implicită și click Next. 
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Păstrați opțiunea implicită și click Next. 

 

 
Click Install și așteptați finalizarea instalării. 

 

 
Deselectați “I would like to start”...și click Finish 

Configurarea WebSDR pentru recepția modurilor digitale 
 

Transmisia în moduri digitale se face exclusiv  pe anumite frecvențe bine definite, în funcție de modul de lucru. Trebuie 

menționat că în general se folosește numai USB, chiar și în benzile inferioare (160m/8m/4m).  

În continuare sunt prezentate principalele moduri digitale utilizate în traficul de radioamatori si frecvențele aferente. 

Unele dintre frecvențe pot fi disponibile numai în anumite zone IARU, dar fiind vorba despre recepție radio la nivel 

global (serverele WebSDR fiind distribuite pe mai multe continente), nu se va face aici o distincție între ele. Frecvențele 
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de mai jos nu sunt obligatorii, doar recomandate, dar probabilitatea de a recepționa transmisiuni digitale de 

radioamatori pe alte frecvențe este destul de mică. 

Banda de 160m: 

• 1807 KHz – PSK31 și altele 

• 1838 KHz – PSK31 și altele 

Banda de 80m: 

• 3580 KHz - PSK31 și PSK63 

• 3582 KHz - MFSK16 și MT63 

• 3585 KHz - MT63  

Banda de 40m: 

• 7030 KHz - PSK31 – frecvența PSK pentru Europa 

• 7035 KHz - PSK31, MT63 pentru Europa 

• 7035 KHz - PSK31 

Banda de 30m: 

• 10132 KHz- 10139 KHz - BPSK31 și altele 

• 10137 KHz - MT63 

Banda de 20 m: 

• 14070 KHz – Aproape toate modurile digitale 

Banda de 17m: 

• 18100 KHz – PSK și altele 

Banda de 15m: 

• 21109 KHz – PSK și alte moduri 

• 21130 KHz – PSK și alte moduri - Europa 

• 21070 KHz – PSK și alte moduri 

Banda de 12m: 

• 24920 KHz - PSK și alte moduri 

Banda de 10m: 

• 28120 KHz - PSK și alte moduri 

• 28130 KHz - PSK și alte moduri 

  

În funcție de serverul WebSDR la care ați ales să vă conectați introduceți frecvența în KHz direct în câmpul “Frequency” 

și apoi apăsați ENTER. Aveți grijă ca frecvența introdusă să se afle în benzile recepționate de acel server. 

Daca optați pentru serverul WebSDR din București (http://websdr2.yo3ggx.ro), aveți posibilitatea să recepționați 

transmisiunile digitale de amatori din benzile de 40m și 20m. 

După ce ați ales frecvența dorita (de ex. 14070 KHz sau 7030 KHz) veți auzi în difuzor sunetul specific al transmisiunilor 

digitale. În caz contrar verificați următoarele: 

- interfața de sunet selectată ca implicită este cea corectă (în cazul în care aveți mai multe); 

- volumul audio este la un nivel corespunzător; 

- banda respectivă este activă în acel moment. 

Lăsați fereastra cu WebSDR deschisă și continuați cu configurarea celorlalte aplicații. 

http://websdr2.yo3ggx.ro/
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Ca o mică paranteză, pentru a afla cum “sună” diversele moduri digitale, puteți accesa (4). 

Configurarea HRD Logbook 
 

În meniul de start veți găsi un grup nou numit Ham Radio Deluxe.  

 
Click pe “HRD Logbook”. 

Veți primi un mesaj de eroare deoarece aplicația va încerca să se conecteze la HRD, iar acestea nu a fost pornit neavând 

nici un transceiver la dispoziție. 

Click OK. 

Veți intra astfel în fereastra principală a aplicației de log. 

 
Din meniul de sus selectați Tools, apoi Configure și apoi Callsign Lookup. 
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Selectați ambele opțiuni astfel incât: 

- dacă ați mai logat o legătură cu același indicativ informațiile să fie luate din baza de date; 

- în toate celelalte cazuri să se caute informațiile în internet, în cazul de față în QRZ.com. 

apoi selectați de sus cel de-al doilea TAB numit “Lookup options”. 

 

 
Dacă aveți deja un abonament valid la QRZ.com atunci introduceți numele de utilizator și parola apoi selectați 

“Subscription interface (Fast)”. În caz contrar selectați “Web iinterface (more CPU, slow)”. Introduceți un indicativ valid 

în câmpul “Enter a callsign, results are shown in the logfile” și apăsați butonul “Lookup”. Se va deschide o fereastră text 

în care datele corespunzătoare acelui indicativ sunt afișate în format XML. 

Se pare că în ultima perioadă accesul la QRZ.com fără abonament nu mai permite căutarea din HRD Logbook, caz în care 

fisierul XML va conține secțiunea <body></body> fără informații . 

Configurarea DM780 
 

Din butoanele aflate în partea de sus a lui HRD Logbook selectați(apăsați) butonul DM780. Se va deschide fereastra 

principală a aplicației. 
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Selectați din meniu „Tools” și apoi “Program Options”. 

În cazul sistemului de operare Windows 7 obțineți fereastra de mai jos. 

 

 
Din lista aflată în partea stângă selectați “Soundcard”. În lista de interfețe de sunet disponibile pentru intrare (secțiunea 

Input(Receive)) selectați interfața “Stereo mix ...”.   

 

În cazul sistemului de operare Windows XP fereastra de configurare a DM780 apare ca mai jos. 
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Și în acest caz selectați interfața de sunet corespunzătoare iar din câmpul numit “Source” selectați “What U Hear”, după 

care puteți închide fereastra de configurare apăsând butonul X din colțul dreapta sus. 

Ați configurat deja tot ceea ce era necesar pentru a începe să recepționați transmisiunile radio digitale folosind 

WebSDR-ul. 

Operarea DM780 pentru decodificarea legăturilor digitale și logarea acestora 
 

Presupunând că ați setat frecvența corectă în interfața WebSDR si ați parcurs restul configurărilor,  fereastra principală 

din DM780 va arăta ca în figura de mai jos. 

 
 

Pentru a folosi facilitatea de auto-tuning fin din DM780, apăsați pe butonul AFC din colțul dreapta sus astfel încât acesta 

să se coloreze în portocaliu. 

În Waterfall-ul afișat în partea de jos se pot observa mai multe transmisiuni digitale PSK31 care apar ca niște benzi 

verticale de culoare deschisă. Folosind mouse-ul dati click pe una dintre ele. În acel moment în fereastra albă din 

dreapta sus veți putea urmări desfășurarea acelei legături. Datorită funcției AFC selectarea cu mouse-ul nu este critică. 

Iată un exemplu care arată cum se desfășoară o legătura digitală tipică (indicativele utilizate sunt fictive). 

Prima dată se face un apel general: 

CQ CQ CQ de UQ1233 UQ1233 UQ1233 

CQ CQ CQ de UQ1233 UQ1233 UQ1233 
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CQ CQ CQ de UQ1233 UQ1233 UQ1233 

pse K 

Corespondentul răspunde cu: 

  UQ1233 UQ1233 de AJ9876 AJ9876 pse K 

Urmează: 

AJ9876 de UQ1233 

Good afternoon DR Gigi  

Report 599 599  

NAME: Mimi Mimi 62y  

QTH : Bel Air  

LOC : ZA11KK [61.8° 1,008.0km] ZA11KK  

Last QSO 31.1Ø.2ae11 1ØM BPSK31  

AJ9876 de UQ1233 pse K 

 Corespondentul răspunde într-un mod similar după care urmează: 

AJ9876 de UQ1233 

73 Gigi and thanks for this QSO, good DX in 2Ø11. 

I wish you and your family all the best.  

  QSL via e-qsl, bureau . 

AJ9876 de UQ1233     

Și celălalt participant la legătură închide în același mod. 

 

Dacă în timpul legăturii prezentate mai sus se dă click dreapta pe unul din indicative, apare o listă de opțiuni din care se 

selectează Callsign (indicativ). 

 
În acel moment în partea stângă a ecranului sunt completate automat datele despre acel radioamator, ca în exemplul de 

mai jos. 
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Daca nu aveți un abonament valid la QRZ.com atunci e posibil ca multe din câmpuri sa nu fie completate automat. În 

acest caz puteți folosi metoda de mai sus, selectând alte cuvinte cheie din textul mesajelor și apoi din lista de opțiuni 

parametrul cărora le corespund. Îm acest mod valorile vor fi introduse în form-ul din stânga. 

La încheierea legăturii se apasă butonul “Add” pentru a adăuga legătura în log. 

 

O altă funcție interesantă disponibilă în DM780 este aceea de a urmări simultan toate legăturile digitale care se 

desfășoară în acea bandă. Funcția este disponibilă dând click pe “Super Browser” în meniul aplicației și apoi selectând 

opțiunea “Display”. Aplicația va decodifica simultan toate legăturile disponibile în bandă. Un exemplu este prezentat în 

figura de mai jos. 

 
 

Pentru orice alte detalii suplimentare vă stau la dispoziție pe adresa de e-mail de la sfârșitul acestui articol. 

 

Mult succes! 

Termeni specifici transmisiunilor digitale 
- BPSK – modul cel mai răspândit în comunicațiile digitale de radioamatori. Se folosește o modulație cu deplasare 

de fază; 
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- Waterfall (cascadă) – reprezentarea vizuală a spectrului receptionat unde pot fi observate toate transmisiunile 

care au loc în timp real în banda acoperită (48/96 sau 192KHz). Într-o reprezentare monocromă de exemplu, 

culoarea alb reprezinta semnal de amplitudine maximă in timp ce negru (sau de obicei albastru) reprezintă lipsa 

semnalului. 
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