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Ham        NET

Prezentacja przedstawia stan sieci HamNET w Toruniu oraz 

możliwości wykorzystania HamNET'u  w ramach sieci Winlink 2000

do przekazywania poczty elektronicznej, radiogramów oraz jako element 

sieci Emcom



  

Toruńska sieć HamNETHam        NET

Wykaz stacji pracujących w sieci 
                HamNET

- węzeł aktywny

- węzeł wyłączony 

Linki obecnie pracują na: 
      2.3 GHZ i 5.6 GHz

SP2PMK bramka Amprnet/HamNET



  

Toruńska sieć HamNETHam        NET

Przykładowy widok statusu

routera w sieci HamNET gdzie 

widać parametry linku



  

Stacja pogody SQ2YC-WXHam        NET

W ramach Toruńskiej sieci HamNET 

została uruchomiona stacja pogody która 

dostarcza na bieżąco informacje o 

temperaturze, wilgotności, ciśnieniu, 

natężeniu oświetlenia słonecznego oraz 

UV Index. Obok zdjęcie wyposażenia stacji 

pogody SQ2YC-WX



  

Stacja pogody SQ2YC-WXHam        NET

Wykresy z danych stacji pogody dostępne 

pod adresem w sieci HamNET:

http://sp2pmk.ampr.org/index.php?id=stacja-pogody



  

Kamera HamNETHam        NET

Widok z kamery dostępnej w ramach sieci 

HamNET. Używając programu „VLC Player“

Należy wpisać adres:

rtsp://44.165.33.133:554/Streaming/Channels/2



  

Co potrzeba aby dołączyć do HamNET'uHam        NET

           RB411 2.3 lub 5.6 GHz          WR740 (v1,v4) – 2.3 GHz            WR841 (v8,9) – 2.3 GHz    
  
                      ok 30-50 zl                          ok 25-30 zl                                   ok 30-50 zl
                        100 mW                               63 mW                                          63 mW

                wymaga obudowy                wymaga obudowy                        wymaga obudowy
                   oraz anteny                        oraz zew. anteny                           oraz zew. anten
                                                                                     

Router WIFI:



  

Co potrzeba aby dołączyć do HamNET'uHam        NET

                                 lub router z dostępnej oferty  sprzętu firmy UBIQUITI
                                                                                     

Router WIFI:



  

Co potrzeba aby dołączyć do HamNET'uHam        NET

            Biquad 13 dBi                           AMOS5 12 dBi                     Yagi kierunkowe 18 dBi
 
              Więcje na forum: http://forum.hamnet.ugu.pl/index.php?board=12.0
 
                 
                                                                                     

Anteny WIFI:

http://forum.hamnet.ugu.pl/index.php?board=12.0


  

Co potrzeba aby dołączyć do HamNET'uHam        NET

Przykład montażu routera RB411 w obudowie wodoszczelnej z OBI



  

Co potrzeba aby dołączyć do HamNET'uHam        NET

Przykłady montażu na zewnątrz routerów w obudowach wodoszczelnych



  

Uwagi do montażu routerówHam        NET

Montaż routerów na zewnątrz jest wskazany i wynika z specyfiki pasma

na jakim pracujemy w sieci HamNET tzn 2.3 Ghz i 5.6 Ghz. Montaż na balkonie,

za oknem sprawdzi się kiedy będzie duże pokrycie przez inne stacje. Na etapie

początkowym lokalnej sieci kiedy jest mało stacji w okolicy wskazany jest montaż 

routera na dachu na maszcie. Z routera do domu idzie tylko kabel skrętka max 

dł ok 60 m poprzez którym dostarczamy zasilanie z zasilacza oraz sygnały z karty 

sieciowej komputera do którego jest podłączony router HamNET'u.

Zachęcam do zarejestrowania się na forum pod adres:

http://forum.hamnet.ugu.pl

gdzie w działach dla zarejestrowanych znajdziecie dużo cennych informacji

http://forum.hamnet.ugu.pl/


  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

„Szczególne miejsce wśród amatorskich skrzynek krótkofalowych zajmuje system  Winlink. Skrzynki elektroniczne 

tego systemu pozwalają nie tylko na wymianę poczty elektronicznej w sieci amatorskiej ale również i na nadawanie 

jej do użytkowników internetowych i przekazywanie otrzymanej od nich korespondencji przez radio do adresatów 

krótkofalowców. Są one także dostępne poprzez sieć packet radio. Obecnie stosowana jest w nich wersja 

oprogramowania Winlink2000 (WL2K).  System Winlink jest szczególnie często wykorzystywany przez 

krótkofalowców żeglarzy oraz przez podróżujących po terenach oddalonych od ośrodków cywilizacji i 

współczesnej infrastruktury komunikacyjnej. Może on także oddać cenne usługi w łącznościach ratunkowych 

i kryzysowych.“ [OE1KDA]

Polecam z zapoznaniem się filmu o możliwościach systemu Winlink który jest dostępny na stronie głównej

http://winlink.org

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1v330_1dezw

  

http://winlink.org/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1v330_1dezw


  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

„Sieć Winlinku składa się obecnie z pięciu serwerów pocztowych (CMS – ang.  Common Message Server) 

zainstalowanych w Austrii, Kanadzie, USA i Australii. Zasadniczo dla prawidłowej pracy systemu wystarczyłby 

jeden z nich ale dzięki redundancji i podziałowi zadań uzyskuje się większą niezawodność pracy systemu. 

Na każdym z nich składowana jest cała korespondencja aktualnie wymieniana poprzez sieć. Serwery te obsługują 

całą wymianę poczty w sieci amatorskiej oraz do i z internetu. Podobnie jak w internecie możliwa jest więc wymiana 

poczty elektronicznej z załącznikami, rozsyłanie wiadomości do grup adresatów i rozsyłanie ich kopii do kolejnych 

grup lub pojedynczych osób. Pomimo, że wiadomości są automatycznie kompresowane zaleca się aby ich objętość 

nie przekraczała 50 kB.  Dostęp radiowy zapewnia ponad 600 skrzynek elektronicznych pracujących na falach krótkich 

(przeważnie emisjami Pactor lub WINMOR) i na UKF-ie (emisją packet radio). Noszą one skrótowe oznaczenie RMS 

(ang. Radio Message Server) i komunikują się z serwerami pocztowymi CMS najczęściej również za pośrednictwem 

internetu np. w protokóle telnet.  “ [OE1KDA]  



  

Co oferuje Winlink dla EmComHam        NET

Elastyczność:

 Internet tylko (Telnet) bezposrednie link do Winlink.

 Radiowy link most  to Internet email

 Radio only store and forward messaging

 Peer-to- peer connections between radio end users

 100% accurate transmissions

Interoperability:  

Connect different types of systems

 Bridge different radio capabilities (SHF/VHF/UHF/HF)

 Bridge protocols: Pactor, Winmor, Ardop, Packet

 Seamless integration with Internet e-mail

 Geographical dispersion  and redundancy for reliability 



  

Co oferuje Winlink dla EmComHam        NET

Standard e-mail format with many features

Binary file attachments (pictures, pdf, spreadsheets)

Automatic message compression/decompression

Time independence (except for peer-to-peer)

Good operation at most power levels

Not limited by station-to-station propagation

Message logging, and ICS report generation

Wide adoption by EmComm related agencies



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

W naszej sieci HamNET obecnie pracuje bramka RMS na serwerze klubowym SP2PMK która pozwala poprzez 

sieć HamNET przesyłać pocztę elektroniczna w ramach sieci Winlink 2000.  Krótkofalowcy (Operator C)  mogą 

używać do wymiany poczty elektronicznej bramki RMS na falach krótkich (wykaz pod adresem: 

http://www.winlink.org/RMSChannels ) mogą przesyłać poprzez te bramki pocztę do innych krótkofalowców między

innymi do operatorów A i B w sieci HamNET. Podobnie krótkofalowiec mający konto w systemie Winlink.org może

z internetu (Operator) z programu RMS Express w trybie Telnet WL2K przesłać pocztę do innych operatorów.



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

SP2PMK bramka 
RMS HamNET

KF: WINMOR    ARDOP

  CMS Servers 

HamNET

Operator A

Operator 

HamNET Telnet

    Inne bramki RMS
 na KF

Operator B

Operator C

Internet

Brak Internetu ↓



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

Jak wiemy sieć HamNET nie obejmie całego obszaru naszego regionu i dlatego uruchomienie własnej lokalnej

bramki RMS pracującej na flach krótkich (można także uruchomić na 2 metrach na Packet Radio)

pozwoli wszystkim krótkofalowcom którzy mogą pracować na falach krótkich lub 2 metrach wykorzystując kartę

dźwiękową komputera jako modem i podłączając go do radiostacji będą mieli możliwość wymiany poczty , wysyłania 

radiogramów czy to poprzez fale krótkie czy VHF. Pozwoli to objąć dużym zasięgiem obszar w ramach którego 

wykorzystując fale radiowe czy to na KF czy VHF lub SHF (HamNET) zbudowanie sieci dzięki której można 

przekazywać pocztę / wiadomości / radiogramy. Szczególnie jest to ważne w sytuacjach kryzysowych gdzie operator

radiowy może być w miejscu gdzie dostęp do infrastruktury komunikacyjnie ma ograniczony dostęp a posiadając 

radiostacje na KF i komputer może przekazywać ważne informacje z swojego miejsca drogą radiową na KF

poprzez lokalną bramkę RMS gdzie następnie ta informacja dotrze via lokalna strukturę sieci do miejsca gdzie

takie informacje są zbierane i opracowywane w celu analizy sytuacji kryzysowej.



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

SP2PMK bramka 
RMS HamNET

KF: WINMOR    ARDOP

  CMS Servers 

HamNET

Operator A

Operator 

HamNET Telnet

    Inne bramki RMS
 na KF

Operator B

Operator C

Internet

Brak       Internetu ↓

Lokalna bramka 
RMS KF / VHF

HamNETKF

Operator D

VHF Packet
        Radio

KF: WINMOR ARDOP



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

W sytuacji kiedy lokalna sieć nie ma dostępu do internetu w ramach łącz radiowych na HamNET oraz przy pomocy

lokalnej bramki RMS HF/VHF zachowana jest możliwość wysłania wiadomości / radiogramów Operatorów A,B,C,D. 

Lokalna bramka RMS HF/VHF może także przekazywać wiadomości poprzez inne bramki RMS które pracują na 

KF do stacji docelowych i odbierać pocztę od innych stacji.



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

SP2PMK bramka 
RMS HamNET

KF: WINMOR    ARDOP

  CMS Servers 

HamNET

Operator A

Operator 

HamNET Telnet

    Inne bramki RMS
 na KF

Operator B

Operator C

Internet

Brak       Internetu ↓

Lokalna bramka 
RMS KF / VHF

HamNETKF

Operator D

VHF Packet
        Radio

KF: WINMOR ARDOP



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

Przykład wyposażenia stacji 

obsługującej mobilne stanowisko

obsługi przepływu elektronicznej informacji 

od innych stacji biorących udział w akcji wsparcia

sytuacji kryzysowych



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

Przykład wyposażenia stacji 

obsługującej pocztę na KF:

●  komputer z karta dźwiękową

  jako modem

●  układ elektroniczny łączący kartę

  dźwiękową komputera z stacją

●  radiostacja na  KF

●  program RMS Express



  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

Przykład radiogramu (format zatwierdzony

przez IARU) wysłanego z programu 

RMS Express



  

RMS Express poczta elektronicznaHam        NET

Program RMS Express można pobrać z tej

strony:

http://www.winlink.org/RMSExpress

Do instalacji oprogramowania potrzebny jest

w MS Windows NET v3.5. Po zainstalowaniu

i skonfigurowaniu pierwszą rzeczą jak należy

zrobić wysłać pocztę na własny adres:

znak_stacji@winlink.org

gdzie znak_stacji wpisać swój znak w celu

założenie konta na Winlink.org. Następnie

wybrać opcje „Telnet WL2K“ i kliknąć na 

„Open Session“. Następnie w nowym otwartym 

oknie kliknąć „Start“ w celu wysłania listu który założy nam konto na Winlink.org. Po kliku minutach ponownie możemy 

powtórzyć operacje połączenia się via Telnet WL2K aby odebrać pocztę z systemu Winlink.org potwierdzającą założenie 

konta. I od tej chwili możemy wysyłać pocztę poprzez system Winlink.org mając swoje konto w formie znak@winlink.org 

http://www.winlink.org/RMSExpress


  

RMS Express poczta elektronicznaHam        NET

Aby skonfigurować program RMS Express do

pracy w sieci HamNET należy wybrać opcje

„Telnet Post Office“ następnie kliknąć „Open 

Session“ Wybrać w nowym oknie opcje 

„Add server“ i wpisać dane jak na złączonym 

obrazku z włączeniem opcji „Send all messages

in Outbox“ oraz wybrać Polling time na 30 min

następnie zapisać zmiany klikając Save 

program będzie co 30 min sprawdzał nasze 

konto na SP2PMK 

 



  

RMS Express poczta elektronicznaHam        NET

Polecam zapoznać się opisem jak używać i konfigurować RMS Express 
w bardzo dobrej publikacji OE1KDA:

Poczta elektroniczna na falach krótkich Tom 1:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/poczta_elektroniczna.pdf

Poczta elektroniczna na falach krótkich Tom 2:
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/poczta_elektroniczna_2.pdf

W tomie 2 znajdziecie opis o programie RMS Express.

http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/poczta_elektroniczna.pdf
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/download/poczta_elektroniczna_2.pdf


  

Sieć Winlink 2000 i poczta elektronicznaHam        NET

Podsumowanie

Wykorzystanie lokalnej struktury siec HamNET do przesyłania wiadomości radiogramów oraz zbudowanie lokalnej 

bramki RMS KF/VHF pozwoliłoby nasz region wyposażyć w strukturę przekazywanie informacji droga cyfrową

podobnie jak to robią krótkofalowcy w innych krajach. Przekazane informacje drogą cyfrową mają tę przewagę nad 

przekazywanymi informacjami ustnie droga radiową że nie ulegają zmianie i można w każdej chwili wrócić do nich 

w niezmienionej formie oraz opracowywać je cyfrowo. Zastosowanie standardów radiogramów IARU do komunikacji 

kryzysowej pozwala zachować jednolitość przekazywanych informacji w ramach IARU.

Zachęcam wszystkich do zainstalowania oprogramowania RMS Express i prób przekazywania poczty via RMS bramki

dzięki temu kiedy przyjdzie potrzeba skorzystania z naszej pomocy będziemy wiedzieli jak użyć tego 

narzędzia. RMS Express można używać do codziennej korespondencji krótkofalarskiej korzystając z dowolnego medium

czy to łącza radiowego czy internetu. W sytuacji kiedy zabraknie internetu będziemy mogli nadal przekazywać między 

sobą pocztę lub wysłać radiogram kiedy taka zajdzie potrzeba. Korzystając z konta Winlink.org możemy wysłać pocztę

do innych krótkofalowców którzy mają konto na Winlink.org ale także do innych znajomych w internecie.

Jeśli macie pytania proszę pisać na adres:  SP2ONG@winlink.org


