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I I –– ApresentaApresentaççãoão

O presente manual foi elaborado com o objetivo de escO presente manual foi elaborado com o objetivo de esclarecer e despertar o real interesse pelos larecer e despertar o real interesse pelos 
modos digitais os quais tem grande utilidade no auxilio as demaimodos digitais os quais tem grande utilidade no auxilio as demais modalidades ligadas s modalidades ligadas àà aaçções da ões da 
Defesa Civil tais como APRS,SSTV, PSK31 entre outros,  orientandDefesa Civil tais como APRS,SSTV, PSK31 entre outros,  orientando com relao com relaçção a equipamentos, ão a equipamentos, 
configuraconfiguraçções e aplicaões e aplicaçções, tais modos  digitais estão ões, tais modos  digitais estão ddíísponiveissponiveis aos radioamadores  interessados em aos radioamadores  interessados em 
utilizar tais  ferramenta no apoio as atividades da Defesa Civilutilizar tais  ferramenta no apoio as atividades da Defesa Civil,  exemplificando  algumas situa,  exemplificando  algumas situaçções ões 
sejam elas ligadas a atividades rotineiras ou de  emergência a ssejam elas ligadas a atividades rotineiras ou de  emergência a serem utilizadas em conjunto a REER erem utilizadas em conjunto a REER 
pelo  radioamador cadastrado, seja na esfera municipal, estadualpelo  radioamador cadastrado, seja na esfera municipal, estadual ou ou àà todos aqueles que se interessam, todos aqueles que se interessam, 
com intuito de capacitar os operadores .com intuito de capacitar os operadores .

EntendeEntende--se que todo o radioamador independente de classe , deve estar cose que todo o radioamador independente de classe , deve estar consciente que sua estansciente que sua estaçção  ão  
a qualquer momento pode ser utilizada no auxilio a situaa qualquer momento pode ser utilizada no auxilio a situaçções de Emergência ou calamidade Pões de Emergência ou calamidade Púública,  blica,  
com objetivo de  prover  comunicacom objetivo de  prover  comunicaçção,  dependendo da situaão,  dependendo da situaçção os Modos Digitais  auxiliam nas ão os Modos Digitais  auxiliam nas 
comunicacomunicaçções de Fonia com atividades ligadas a ões de Fonia com atividades ligadas a logisticalogistica e Gerenciamento das estae Gerenciamento das estaçções nos locais dos ões nos locais dos 
eventos disponibilizando localizaeventos disponibilizando localizaçção ão dfasdfas estaestaçções ou voluntões ou voluntáários, canais auxiliares para envio de rios, canais auxiliares para envio de 
mensagens assim como envio de imagens ou fotos do local do mensagens assim como envio de imagens ou fotos do local do eventosebdoeventosebdo que estes outros modos que estes outros modos 
muitas vezes em face alto QRM ou alto trafego  são um dos  muitas vezes em face alto QRM ou alto trafego  são um dos  úúnicos elos de comunicanicos elos de comunicaçção ou auxiliar ão ou auxiliar 
entre comunidades, cidades isoladas com as autoridades competententre comunidades, cidades isoladas com as autoridades competentes.es.

São nestas ocasiões quando os radioamadores  organizadSão nestas ocasiões quando os radioamadores  organizados e preparados se mostram os e preparados se mostram úúteis a teis a 
comunidade , pois este comunidade , pois este éé o papel principal do radioamador,  prover comunicao papel principal do radioamador,  prover comunicaçções quando todos os ões quando todos os 
outros modos conhecidos (rede de dados, telefonia ) param de funoutros modos conhecidos (rede de dados, telefonia ) param de funcionar!cionar!

O radioamador preparado estarO radioamador preparado estaráá sempre pronto a disponibilizar seu conhecimento, equipamento  sempre pronto a disponibilizar seu conhecimento, equipamento  
para auxilio as atividades mesmo que os  modos sejam diferente  para auxilio as atividades mesmo que os  modos sejam diferente  daqueles conhecidos como Fonia em daqueles conhecidos como Fonia em 
HF/VHF , dentre eles, os Modos Digitais fazem  parte,  HF/VHF , dentre eles, os Modos Digitais fazem  parte,  edevemedevem ser  amplamente utilizado desde que o ser  amplamente utilizado desde que o 
radioamador juntamente com grupo da sua cidade ou estado monte eradioamador juntamente com grupo da sua cidade ou estado monte estrutura e disponibilize de forma strutura e disponibilize de forma 
adequada quando houver necessidade para sua utilizaadequada quando houver necessidade para sua utilizaçção em casos especiais.ão em casos especiais.



Modos DigitaisModos Digitais
 As transmissões digitalizadas, como muitos acreditam, não são umAs transmissões digitalizadas, como muitos acreditam, não são um privilpriviléégio gio 

dos dias atuais. Jdos dias atuais. Jáá velho conhecido nosso, inventado por Samuel Morse e velho conhecido nosso, inventado por Samuel Morse e 
conhecido internacionalmente como CW (conhecido internacionalmente como CW (ContinuosContinuos WaveWave), ), éé o avô das o avô das 
transmissões digitalizadas. Com seu ctransmissões digitalizadas. Com seu cóódigo bindigo bináário de pontos (rio de pontos (didi) e tra) e traçços os 
(d(dáá), a informa), a informaçção a ser enviada ão a ser enviada éé codificada e pode ser transmitida em alta codificada e pode ser transmitida em alta 
velocidade. Quando recebida, tambvelocidade. Quando recebida, tambéém em cm em cóódigo bindigo bináário, rio, éé decodificada e decodificada e 
novamente temos a informanovamente temos a informaçção original. Durante a Segunda Guerra Mundial, ão original. Durante a Segunda Guerra Mundial, 
as transmissões digitais tiveram primordial importância na trocaas transmissões digitais tiveram primordial importância na troca de de 
informainformaçções. Eram feitas com auxões. Eram feitas com auxíílio de mlio de mááquinas de Teletipo (TTY) ou quinas de Teletipo (TTY) ou 
teleimpressorasteleimpressoras. Eram m. Eram mááquinas eletromecânicas, lentas, barulhentas e se quinas eletromecânicas, lentas, barulhentas e se 
assemelhavam assemelhavam ààs ms mááquinas de datilografia. Eram acopladas aos rquinas de datilografia. Eram acopladas aos ráádios dios 
transmissores e dessa maneira, faziam a transmissão de RTTY.transmissores e dessa maneira, faziam a transmissão de RTTY.

 O que são as Modalidades Digitais:O que são as Modalidades Digitais:
Modos DigitaisModos Digitais, dizemos que são todas aquelas modalidade , dizemos que são todas aquelas modalidade 
que tiverem suas informaque tiverem suas informaçções (em RX ou TX) codificadas em ões (em RX ou TX) codificadas em 
sistema binsistema bináário (1rio (1--0).0).



Alguns tipos de modos DigitaisAlguns tipos de modos Digitais
 RTTY (Radio RTTY (Radio TeletypeTeletype) ou r) ou ráádiodio--teletipo, teletipo, éé um modo de transmissão digital, via rum modo de transmissão digital, via ráádio. A exemplo das dio. A exemplo das 

transmissões em telegrafia, o RTTY usa um ctransmissões em telegrafia, o RTTY usa um cóódigo para gerar os ndigo para gerar os núúmeros, letras e alguns caracteres. Este meros, letras e alguns caracteres. Este 
ccóódigo digo éé composto de sete dcomposto de sete díígitos e gitos e éé conhecido internacionalmente como Cconhecido internacionalmente como Cóódigo digo BaudotBaudot ou ou MurrayMurray. . 

 JT65AJT65A
Funciona extremamente bem com sinais fracos e com baixa potênciaFunciona extremamente bem com sinais fracos e com baixa potência. Possui muita atividade de uso, e . Possui muita atividade de uso, e éé
excelente para longas distâncias como excelente para longas distâncias como QSOQSO´́ss para a para a ÁÁsia e Oceania.sia e Oceania.

 PACTORPACTOR
Muito comum, parte da rede mundial de estaMuito comum, parte da rede mundial de estaçções que enviam e encaminham eões que enviam e encaminham e--mails (WL2K), com mails (WL2K), com 

desempenho muito bom e velocidade em sinais fracos. Alguns desempenho muito bom e velocidade em sinais fracos. Alguns QSOsQSOs via teclado podem ser feitos, mas via teclado podem ser feitos, mas éé muito muito 
raro. Trocasraro. Trocas PeerPeer--toto--PeerPeer (de arquivos, fotos) são poss(de arquivos, fotos) são possííveis quando utilizado em WL2K, mas na maior parte veis quando utilizado em WL2K, mas na maior parte 
esse procedimento esse procedimento éé feito atravfeito atravéés do cliente para o servidor. s do cliente para o servidor. 

 OPERAOPERA
Assim como Assim como os modos JT65A e ROS, geralmente os modos JT65A e ROS, geralmente éé um modo digital lento, utilizado para a um modo digital lento, utilizado para a supersuper detecdetecçção de ão de 
sinais fracos. Costuma ser utilizado para informasinais fracos. Costuma ser utilizado para informaçção de Indicativo e relatão de Indicativo e relatóórios de sinal.rios de sinal.

 WINMORWINMOR
Outra modalidade muito comum, parte de uma rede mundial Outra modalidade muito comum, parte de uma rede mundial de estade estaçções, que enviam e encaminham eões, que enviam e encaminham e--mails mails 
(WL2K) normais para o desempenho com sinal fraco e velocidade mo(WL2K) normais para o desempenho com sinal fraco e velocidade moderada. Alguns derada. Alguns QSOQSO´́ss via teclado via teclado 
podem ser feitos, mas podem ser feitos, mas éé muito raro. suas caractermuito raro. suas caracteríísticas se assemelham muito com a do PACTOR. Tambsticas se assemelham muito com a do PACTOR. Tambéém m 
existe um modo similar usado para Chat (Bateexiste um modo similar usado para Chat (Bate--Papo, para os mais "moderninhos"),V4.Papo, para os mais "moderninhos"),V4.


SSTV (vSSTV (váárias modalidades)rias modalidades)
Muito comum nas bandas de 20 e 40 Metros, mas tambMuito comum nas bandas de 20 e 40 Metros, mas tambéém pode ser ouvido e utilizado em outras faixas m pode ser ouvido e utilizado em outras faixas --
inclusive, na Faixa do Cidadão (11 Metros). Notadamente, inclusive, na Faixa do Cidadão (11 Metros). Notadamente, éé utilizado para intercâmbio de utilizado para intercâmbio de ““FotosFotos”” e e Cartões Cartões 
de QSL. Entretanto, de QSL. Entretanto, éé pobre quando confrontado com sinais fracos ou QRM. Recursos compobre quando confrontado com sinais fracos ou QRM. Recursos como o Digital SSTV o o Digital SSTV 
EasypalEasypal ouMultipskouMultipsk podem ter um melhor desempenho em condipodem ter um melhor desempenho em condiçções de sinais fracos.ões de sinais fracos.

Sinais Sinais ultizadosultizados dentro da nossa realizada Estadualdentro da nossa realizada Estadual
RTTY,PSK31,SSTV, APRS   ENTRE OUTROS,RTTY,PSK31,SSTV, APRS   ENTRE OUTROS,



Os Pros e Contras Os Pros e Contras 
 OS PROS PRÓÓS E CONTRASS E CONTRAS

ÉÉ fato que a modalidade não agrada a muitos fato que a modalidade não agrada a muitos -- que realmente, gostam de que realmente, gostam de 
““falar em Foniafalar em Fonia”” -- mas, para aqueles que se entusiasmam com o conceito mas, para aqueles que se entusiasmam com o conceito 
segue as vantagens e desvantagens em se aventurar segue as vantagens e desvantagens em se aventurar -- e quem sabe, se e quem sabe, se 
especializar no assunto:especializar no assunto:

PRPRÓÓS:S:

-- MMuito eficiente com baixa potência. Bom para uito eficiente com baixa potência. Bom para 
estaestaççõesões pequenas(pequenas(shortshort--gungun););
-- Bom aproveitamento da banda;Bom aproveitamento da banda;
-- Bom para trabalhar estaBom para trabalhar estaçções em DX;ões em DX;
-- Pode corrigir erros automaticamente para perfeita recepPode corrigir erros automaticamente para perfeita recepçção;ão;
-- Você provavelmente tem quase todos os equipamentos paraVocê provavelmente tem quase todos os equipamentos para fazer esse fazer esse 
modo;modo;
-- Diversos softwares grDiversos softwares gráátis e de ftis e de fáácil uso;cil uso;
-- Excelente para quem tem alguma deficiência auditiva;Excelente para quem tem alguma deficiência auditiva;
-- Você não necessita saber CW;Você não necessita saber CW;
--AlcanAlcançça velocidades maiores do que o CW.a velocidades maiores do que o CW.



CONTRAS:CONTRAS:

-- Requer equipamento especial Requer equipamento especial 
ee geralmente conhecimentos bgeralmente conhecimentos báásicos sicos 
emem informinformáática e eletrônica;tica e eletrônica;
-- PrPráática razotica razoáável em digitavel em digitaçção;ão;
-- Não pode ser utilizado por Não pode ser utilizado por 
deficientesdeficientes visuais;visuais;
-- O texto recebido algumas vezes tem deO texto recebido algumas vezes tem de ser ser 
interpretado;interpretado;



SSTV SSTV TX/RX ImagensTX/RX Imagens



QRG OPERAQRG OPERAÇÇÃO M.D 80METROSÃO M.D 80METROS



QRG OPERAQRG OPERAÇÇÃO M.D 40METROS ÃO M.D 40METROS 



QRG 2METROS QRG 2METROS 

 2 Metros2 Metros
145.500 SSTV145.500 SSTV
145.550 PSK31, 145.550 PSK31, HellschreiberHellschreiber

 145570 APRS145570 APRS







ROBOT 36 /SSTV ENCODERROBOT 36 /SSTV ENCODER



Esquema  cabo Celular com REsquema  cabo Celular com Ráádio dio 
HT HT BafofengBafofeng/ / kenwoodkenwood+ + SoftSoft
ROBOT 36 /SSTV ROBOT 36 /SSTV EncoderEncoder



III   APRSIII   APRS
Conceitos APRSConceitos APRS
CRIACRIAÇÇÃOÃO

Criado pelo radioamador americano Criado pelo radioamador americano Bob Bob BruningaBruninga WB4APRWB4APR pertencente a Academia Naval pertencente a Academia Naval 
dos Estados Unidos na ddos Estados Unidos na déécada de 80, o APRS foi concebido como um sistema que disponibilicada de 80, o APRS foi concebido como um sistema que disponibiliza za 
possibilidade de envio de mensagens e localizapossibilidade de envio de mensagens e localizaçção das estaão das estaçções, com a utilizaões, com a utilizaçção rão ráádio e dio e 
GPS(Global GPS(Global PositionPosition SatelliteSatellite), sendo a forma mais moderna do PACKET), sendo a forma mais moderna do PACKET--RRÁÁDIO..DIO..
Quando foi criado o APRS lQuando foi criado o APRS láá pelos anos 80 s e durante seu inicio de utilizapelos anos 80 s e durante seu inicio de utilizaçção no Brasil nos ão no Brasil nos 

meados dos anos 90 s , lembremos que a Internet não era difundidmeados dos anos 90 s , lembremos que a Internet não era difundida e haviam muitas restria e haviam muitas restriçções, ões, 
porem o sistema ainda possui grande versatilidade no seu uso assporem o sistema ainda possui grande versatilidade no seu uso assim mesmo, nos dias atuais im mesmo, nos dias atuais 
podemos citar que o advento da internet agregado as tecnologias podemos citar que o advento da internet agregado as tecnologias existentes telefonia mexistentes telefonia móóvel com vel com 
radio e afins tem popularizado seu uso, desta forma  a utilizaradio e afins tem popularizado seu uso, desta forma  a utilizaçção do APRS agregado  as novas ão do APRS agregado  as novas 
tecnologias tem  auxiliando em muito nas atividades radioamadoratecnologias tem  auxiliando em muito nas atividades radioamadoras em conjunto com atividades s em conjunto com atividades 
da DEFESA CIVIL. da DEFESA CIVIL. 

UtilizaUtilizaççãoão
Atualmente Atualmente éé utilizado por radioamadores em praticamente todo mundo no envioutilizado por radioamadores em praticamente todo mundo no envio de dados de dados 

referente condireferente condiçções climões climááticas, mensagens ou como ferramenta de rastreamento Global em ticas, mensagens ou como ferramenta de rastreamento Global em 
atividades gerais dos radioamadores em  apoio a situaatividades gerais dos radioamadores em  apoio a situaçções de emergência.ões de emergência.

FrequênciaFrequência padrão utilizada no Brasil 145.570 padrão utilizada no Brasil 145.570 MhzMhz



APRS H.FAPRS H.F-- FrequênciaFrequência –– VelocidadeVelocidade

 10  29.250   FM  1200  Não USA10  29.250   FM  1200  Não USA
 15  21.117   SSB 300   15  21.117   SSB 300   AfricaAfrica
 17  18.102   SSB 30017  18.102   SSB 300
 20  14.103   SSB 300 ver 20  14.103   SSB 300 ver site site http://www.aprsbrasil.com/aprshf_pt.htmlhttp://www.aprsbrasil.com/aprshf_pt.html
 20  14.105   SSB 300 Europa 20  14.105   SSB 300 Europa 
 30  10.147,600  SSB *300 UK 30  10.147,600  SSB *300 UK 
 30  10.151   SSB 300 Não UK30  10.151   SSB 300 Não UK
 40  7.035     SSB 300 Brasil40  7.035     SSB 300 Brasil

Nota:Nota:
Não usar  Não usar  CrossbandCrossband 14.103  por favor esta QRG somente para  DX 14.103  por favor esta QRG somente para  DX 
InfoInfo::http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32..phpphp??langlang==englishenglish



 Funcionamento BFuncionamento Báásico APRSsico APRS

Ao contrAo contráário de pacotes de rrio de pacotes de ráádio tradicionais , onde as estadio tradicionais , onde as estaçções se conectam umas ões se conectam umas ààs outras, a fim de trocar s outras, a fim de trocar 
informainformaçções, o APRS opera de forma broadcasting desconectada, isto ões, o APRS opera de forma broadcasting desconectada, isto éé , todas as esta, todas as estaçções usam uma ões usam uma úúnica nica 
freqfreqüüência,ência, no Brasil a no Brasil a FREQUÊNCIA PADRÃO 145.570FREQUÊNCIA PADRÃO 145.570MhzMhz, o, o HF HF éé tambtambéém usado em muitas as quais m usado em muitas as quais 
podem atuar em conjunto com as estapodem atuar em conjunto com as estaçções VHF, estas estaões VHF, estas estaçções HF atuam como ões HF atuam como GatewaysGateways no HF (40mts, no HF (40mts, 
30mts) criando o potencial para uma rede mundial de r30mts) criando o potencial para uma rede mundial de ráádiodio--base para auxilio em regiões distantes desprovidas base para auxilio em regiões distantes desprovidas 
de rede dados ou telefonia mde rede dados ou telefonia móóvel.vel.

Todas estas estaTodas estas estaçções transmitem seus relatões transmitem seus relatóórios de posirios de posiçção, balizas, telemetria de estaão, balizas, telemetria de estaçções climões climááticas, ticas, 
mensagens, alertas,  assim por diante usando mensagens, alertas,  assim por diante usando framesframes AX.25 inumerAX.25 inumerááveis , para outras estaveis , para outras estaçções dentro da faixa, ões dentro da faixa, 
recebendo estes pacotes e retransmitindo a outras estarecebendo estes pacotes e retransmitindo a outras estaçções  participantes da rede.ões  participantes da rede.

Temos os   DIGIPEATERS  funTemos os   DIGIPEATERS  funçção similar as repetidoras tradicionais são similar as repetidoras tradicionais sóó que que especificosespecificos aos pacotes de aos pacotes de 
APRS que são elos importantes, quando bem instalados em locais cAPRS que são elos importantes, quando bem instalados em locais com boa om boa áárea de  cobertura, ajudam rea de  cobertura, ajudam 
usuusuáários mrios móóveis de baixa potência a transmitir pacotes, sejam  mensagens ouveis de baixa potência a transmitir pacotes, sejam  mensagens ou baliza, porem com vantagem na baliza, porem com vantagem na 
instalainstalaçção rão ráápida e custos menores se comparado a repetidoras tradicionais empida e custos menores se comparado a repetidoras tradicionais em situasituaçções de emergência sem ões de emergência sem 
necessidade de rede de dados, para aumentar cobertura das estanecessidade de rede de dados, para aumentar cobertura das estaçções moveis chegarem seus ões moveis chegarem seus pktspkts ate um ate um 
destino.destino.

Não hNão háá necessidade de filtros de cavidades ou dois rnecessidade de filtros de cavidades ou dois ráádios para recepdios para recepçção e transmissão.ão e transmissão.

Grande parte das informaGrande parte das informaçções transmitidas pelas estaões transmitidas pelas estaçções de APRS ões de APRS -- relatrelatóórios de posirios de posiçção, objetos, ão, objetos, 
telemetria , mensagens de avisos de emergência telemetria , mensagens de avisos de emergência -- não não éé dirigida a ningudirigida a ninguéém em particular, tais  mensagens de m em particular, tais  mensagens de 
texto  ou dados de positexto  ou dados de posiçções são disponibilizas aões são disponibilizas a aa todos os usutodos os usuáários, porem cabe ao grupo  ou entidade filtrar a rios, porem cabe ao grupo  ou entidade filtrar a 
informainformaçção caso seja necessão caso seja necessáário para seu prrio para seu próóprio interesse.prio interesse.

Uma estaUma estaçção APRS irão APRS iráá retransmitir a mensagem vretransmitir a mensagem váárias vezes com um atraso cada vez maior entre cada rias vezes com um atraso cada vez maior entre cada 
tentativa attentativa atéé que um aviso  tenha chances de ser  recebido pela  estaque um aviso  tenha chances de ser  recebido pela  estaçção destinatão destinatáária em face possria em face possíível vel 
dificuldade de recepdificuldade de recepçção, no entanto apão, no entanto apóós vs váárias tentativas fracassadas de retransmissão, esta irrias tentativas fracassadas de retransmissão, esta iráá parar, pois ao parar, pois ao 
contrcontráário do celular com SMS o APRS não tem nenhum mecanismo para armario do celular com SMS o APRS não tem nenhum mecanismo para armazenar uma mensagem e zenar uma mensagem e 
identificar que  não tenha sido reconhecido atidentificar que  não tenha sido reconhecido atéé que o receptor entre  no ar e seja  capaz de recebêque o receptor entre  no ar e seja  capaz de recebê--lo, neste lo, neste 
caso  o receptor precisar estar ligado no ato transmissão para rcaso  o receptor precisar estar ligado no ato transmissão para receber os pacotes.eceber os pacotes.



Exemplo BExemplo Báásico Via Rsico Via Ráádiodio



EXEMPLO TOPOLOGIA EXEMPLO TOPOLOGIA 
REDEREDE



SimulaSimulaçção rede APRSão rede APRS(Via(Via radio)radio)



 Vantagens Vantagens 

. . Enviar/receber mensagens entre estaEnviar/receber mensagens entre estaçções de APRS ões de APRS 
Via RVia Ráádio/ Internet.dio/ Internet.

VantagemVantagem:Transmissão de mensagens modo texto utilizando curto espa:Transmissão de mensagens modo texto utilizando curto espaçço de tempo   se comparado com fonia em o de tempo   se comparado com fonia em 
situasituaçções de Alto QRM.ões de Alto QRM.

Possibilidade de Transmissão simultânea de Voz e dados dePossibilidade de Transmissão simultânea de Voz e dados desde que o radioamador possua Rsde que o radioamador possua Ráádio especdio especíífico para modo fico para modo 
APRS.APRS.

AplicaAplicaççãoão: Chat entre radioamadores, disponibilizando troca de informa: Chat entre radioamadores, disponibilizando troca de informaçções climões climááticas, alertas, comunicaticas, alertas, comunicaçções, ões, 
advertências de uma determinada região em situaadvertências de uma determinada região em situaçção de emergência, calamidade, eventos a todos usuão de emergência, calamidade, eventos a todos usuáários ligados ou rios ligados ou 
não a rede de dados (Internet) sejam participantes ou não da Defnão a rede de dados (Internet) sejam participantes ou não da Defesa Civil.esa Civil.
Envio de Envio de emailemail (com limita(com limitaçção de caracteres).ão de caracteres).
Ex: AplicaEx: Aplicaçção Tornado ão Tornado FcoFco BeltraoBeltrao novembro 2015,enchentes ocorridas no norte/ noroeste Pr janeironovembro 2015,enchentes ocorridas no norte/ noroeste Pr janeiro 2016,  2016,  TsunamiTsunami
ocorrido a Indonocorrido a Indonéésia, Terremoto Japão entre outros sia, Terremoto Japão entre outros 

Rastreamento de EstaRastreamento de Estaçções: via radio/celularões: via radio/celular
VantagemVantagem: Minimiza tempo na localiza: Minimiza tempo na localizaçção e deslocamento das estaão e deslocamento das estaçções prões próóximas aos eventos, visando diminuir perdas ximas aos eventos, visando diminuir perdas 

ffíísicas e materiais.   sicas e materiais.   
Com um GPS em uma estaCom um GPS em uma estaçção mão móóvel, sua posivel, sua posiçção poderão poderáá ser vista por qualquer pessoa via Internet ou ser vista por qualquer pessoa via Internet ou 

rráádio(localizadio(localizaçção fão fíísica, altitude, velocidade, diresica, altitude, velocidade, direçção, etc...) facilitando o gerenciamento de risco entre radioamadão, etc...) facilitando o gerenciamento de risco entre radioamadores e ores e 
autoridades .autoridades .

AplicaAplicaççãoão: Acompanhamento de esta: Acompanhamento de estaçções em situaões em situaçção de busca e salvamento sejam estaão de busca e salvamento sejam estaçções terrestres, marões terrestres, maríítimas ou timas ou 
ááreas.reas.

((weatherweather stationsstations) via radio/) via radio/nternetnternet
VantagemVantagem: Disponibilizar informa: Disponibilizar informaçções climões climááticas a todos usuticas a todos usuáários .rios .

AplicaAplicaçção:ão: InstalaInstalaçção de estaão de estaçções coletoras em locais de difões coletoras em locais de difíícil acesso sem rede de dados disponibilizando informacil acesso sem rede de dados disponibilizando informaçções ões 
para cidades, comunidades sujeitas a  situapara cidades, comunidades sujeitas a  situaçções de risco eminente (tempestades, enchentes, etc.)ões de risco eminente (tempestades, enchentes, etc.)

ObsObs:  Vantagem da utiliza:  Vantagem da utilizaçção via sistema Rão via sistema Ráádio para estadio para estaçções Mões Móóveis comparado com celular, veis comparado com celular, éé que o mesmo não depende que o mesmo não depende 
de Rede de dados. de Rede de dados. 



III Tipos de EstaIII Tipos de Estaççõesões
Objetivo: Descrever as estaObjetivo: Descrever as estaçções e suas funcionalidadesões e suas funcionalidades

FIXAFIXA -- EstaEstaçção apta a receber e transmitir via  RF, ou conectada a Rede de Dão apta a receber e transmitir via  RF, ou conectada a Rede de Dados estaados estaçção utilizada amplamente ão utilizada amplamente 
por radioamadores em geral, sendo  apta a receber e transmitir ppor radioamadores em geral, sendo  apta a receber e transmitir pacotes, dentre eles:acotes, dentre eles:
InformaInformaçções, mensagens, alertas e localizaões, mensagens, alertas e localizaçção da estaão da estaçção. ão. 
Tal estaTal estaçção tambão tambéém pode ser configurada como GATE para ampliar a rede no recebimem pode ser configurada como GATE para ampliar a rede no recebimento de pacotes desde que nto de pacotes desde que 
a mesma possua Rede de dados conectadaa mesma possua Rede de dados conectada
Extensões utilizadas: Extensões utilizadas: ““ Indicativo somente ou extensões Indicativo somente ou extensões --2,3,42,3,4

Itens NecessItens Necessáários para montagem estarios para montagem estaçção Fixa :ão Fixa :
-- Computador/ Notebook utilizando sistema operacional com placa dComputador/ Notebook utilizando sistema operacional com placa de som  ;e som  ;
-- Software Software UIviewUIview (Windows, XASTIR (Linux) entre outros(Windows, XASTIR (Linux) entre outros
-- Software Software AGWPacketAGWPacket(Usado conj. Placa de Som) ou Utiliza(Usado conj. Placa de Som) ou Utilizaçção Modem especão Modem especííficos(ficos(KantronicsKantronics e afins).e afins).
-- Interface Para ligaInterface Para ligaçção entre Computador e Rão entre Computador e Ráádio.dio.
-- Radio ou HT na QRG 145.570Radio ou HT na QRG 145.570MhzMhz..
-- Antena Externa em Boa altura com objetivo de ampliar cobertura Antena Externa em Boa altura com objetivo de ampliar cobertura da região coberta por unidade Def. Civil.  da região coberta por unidade Def. Civil.  
-- Conexão de Dados ( Banda Larga MConexão de Dados ( Banda Larga Móóvel ou Fixa) Não obrigatvel ou Fixa) Não obrigatóório. rio. 
-- NobreakNobreak/Gerador/Gerador



EXEMPLO ESTAEXEMPLO ESTAÇÇÃO BÃO BÁÁSICA FIXASICA FIXA

COM INTERNET/ SEM INTERNET        COM INTERNET/ SEM INTERNET        
VIA RADIO  / VIA RADIO  / 

MICRO/NOTEBOOK                      + INTERFACE    +    RMICRO/NOTEBOOK                      + INTERFACE    +    RADIO/HTADIO/HT
COM SOFTWARE ESPECIFICOCOM SOFTWARE ESPECIFICO



RRáádios dupla recepdios dupla recepçção Simultâneaão Simultânea
para utilizapara utilizaçção em conjunto com ão em conjunto com desktopsdesktops ,,notebooknotebook ou como ou como trackerstrackers

TS 2000                       TM V7                            ITS 2000                       TM V7                            IC 2720C 2720

Ft 8900                                    TM G7 07             Ft 8900                                    TM G7 07             TH F6TH F6

ObsObs: Preferência para r: Preferência para ráádios que tenham entrada dios que tenham entrada PacketPacket 1200/9600 , porem h1200/9600 , porem háá limitalimitaçção transmissão ão transmissão 
simultânea(modo de operasimultânea(modo de operaçção: ão: splitsplit ou mudanou mudançça de QRG para  TX APRS.a de QRG para  TX APRS.



MMóóvelvel VIA RF PREFERENCIAL  VIA RF PREFERENCIAL  EstaEstaçção apta a RX e ão apta a RX e TxTx via  RF/ Rvia  RF/ Ráádio para enviar e receber  dados sobre dio para enviar e receber  dados sobre 
localizalocalizaçção/ mensagens  via pacote APRS, estaão/ mensagens  via pacote APRS, estaçção  amplamente utilizada por radioamadores em geral por ão  amplamente utilizada por radioamadores em geral por 
estaestaçções moveis,  portões moveis,  portááteis, sejam elas, terrestres, marteis, sejam elas, terrestres, maríítimas ou timas ou ááreas,  tal estareas,  tal estaçção tem objetivo de relatar ão tem objetivo de relatar 
posiposiçção geogrão geográáfica a rede , assim como relatar informafica a rede , assim como relatar informaçções  em modo texto de uma determinada situaões  em modo texto de uma determinada situaçção com ão com 
possibilidade de utilizar simultaneamente (fonia e APRS), quandopossibilidade de utilizar simultaneamente (fonia e APRS), quando utilizado com rutilizado com ráádios especdios especííficos para modo ficos para modo 
APRS, tal modo alem de facilitar  localizaAPRS, tal modo alem de facilitar  localizaçção de uma determinada  estaão de uma determinada  estaçção , auxilia  tambão , auxilia  tambéém no envio de m no envio de msgsmsgs
em situaem situaçções  com alto QRM ões  com alto QRM oqueoque facilita  coordenafacilita  coordenaçção na  tomadas de decisões com objetivo prover ão na  tomadas de decisões com objetivo prover 
deslocamento e atendimento  rdeslocamento e atendimento  ráápido junto a uma região atingida por calamidade.pido junto a uma região atingida por calamidade.
Extensões utilizadas: Extensões utilizadas: ““Indicativo  Indicativo  --7 (HT), 7 (HT), --9 R9 Ráádio Mdio Móóvel. vel. 

l Itens Necessl Itens Necessáários para montagem estarios para montagem estaçção Mão Móóvel :vel :
-- RRáádio Mdio Móóvel, ou HT especifico para APRS QRG 145.570vel, ou HT especifico para APRS QRG 145.570MhzMhz ;;
-- Celular  com APRSDROID MODO AFSK COM HTCelular  com APRSDROID MODO AFSK COM HT

Segunda opSegunda opçção Similar a estaão Similar a estaçção Fixa:ão Fixa:
-- Net/Notebook utilizando sistema operacional com placa de som  ;Net/Notebook utilizando sistema operacional com placa de som  ;
-- Software Software UIviewUIview (Windows,XASTIR (Linux) entre outros(Windows,XASTIR (Linux) entre outros
-- Software Software AGWPacketAGWPacket(usado conj. Placa de Som) ou Utiliza(usado conj. Placa de Som) ou Utilizaçção Modem especão Modem especííficos(ficos(KantronicsKantronics e afins).e afins).
-- Interface Para ligaInterface Para ligaçção entre Computador e Rão entre Computador e Ráádio.dio.
-- Inversor DC/AC na opInversor DC/AC na opçção utilizaão utilizaçção ão NotebookNotebook conectado a rconectado a ráádio;  dio;  



MMóóvelvel
YAESU FT 350AR           KENWOOD D710                    YAESU FT 350AR           KENWOOD D710                    KENWOOD D710A                         YAESU FT 400DRKENWOOD D710A                         YAESU FT 400DR

HTHT
YAESU VX8GR                KENWOOD TH D7   YAESU VX8GR                KENWOOD TH D7   YAESU FT1DR      YAESU FT1DR      KENWOOD TH D72AKENWOOD TH D72A



EstaEstaçção Mão Móóvelvel
RRáádio com dio com tnctnc + GPS+ GPS

((txtx//rxrx msgsmsgs))



GPSGPS
BYONICS serial                                       GARMIN STREBYONICS serial                                       GARMIN STREET PILOT                  Cabo serial ET PILOT                  Cabo serial GarminGarmin

GARMIN GPS 18                                       GARMGARMIN GPS 18                                       GARMIN GPS 12                             GARMIN GPS 60IN GPS 12                             GARMIN GPS 60

OBS: OBS: PODEM SER UTILIZADOS OUTROS  GPS QUE TENHAM  SAPODEM SER UTILIZADOS OUTROS  GPS QUE TENHAM  SAÍÍDA SERIAL COMPATDA SERIAL COMPATÍÍVEL A TRACKER VEL A TRACKER 
UTILIZADO COM PROTOCOLO   NMEA 183UTILIZADO COM PROTOCOLO   NMEA 183

http://www.eham.net/reviews/products/77http://www.eham.net/reviews/products/77 pagina para consultapagina para consulta



MMÓÓVEL TRACKERVEL TRACKER VIA RVIA RÁÁDIO DIO EstaEstaçção apta somente a transmitir via  RF  sua localizaão apta somente a transmitir via  RF  sua localizaçção via pacote ão via pacote 
APRS, estaAPRS, estaçção  amplamente utilizada por radioamadores em geral em   estaão  amplamente utilizada por radioamadores em geral em   estaçções moveis,  sejam elas, ões moveis,  sejam elas, 
terrestres, marterrestres, maríítimas ou timas ou ááreas,  reas,  tal estatal estaçção tem objetivo somente de relatar sua posião tem objetivo somente de relatar sua posiçção geogrão geográáfica a redefica a rede , , 
disponibilizando sua localizadisponibilizando sua localizaçção, tal funcionalidade tem objetivo em muitas oportunidades de fão, tal funcionalidade tem objetivo em muitas oportunidades de facilitar a acilitar a 
localizalocalizaçção de uma determinada estaão de uma determinada estaçção ão àà outras estaoutras estaçções da REDE, provendo informaões da REDE, provendo informaçções a coordenaões a coordenaçção ão 
com objetivo facilitar tomada de decisão no deslocamento e atendcom objetivo facilitar tomada de decisão no deslocamento e atendimento rimento ráápido junto a uma região pido junto a uma região 
atingida por calamidade ou acompanhar equipes em situaatingida por calamidade ou acompanhar equipes em situaçções de busca e salvamento. ões de busca e salvamento. 
Extensões utilizadas: Extensões utilizadas: ““Indicativo  Indicativo  --1212””

Itens NecessItens Necessáários para montagem estarios para montagem estaçção Mão Móóvel vel trackertracker ::
-- RRáádio mdio móóvel, ou HT  QRG 145.570vel, ou HT  QRG 145.570MhzMhz;;
-- TrackerTracker/ TNC;/ TNC;
-- GPS GPS 
-- Celular  com APRSDROID MODO AFSK COM HTCelular  com APRSDROID MODO AFSK COM HT
* Bateria( op* Bateria( opçção pedestre), ão pedestre), 



Esquema  cabo para Celular com Esquema  cabo para Celular com 
RRáádio e dio e SoftSoft APRSDROIDAPRSDROID



EXEMPLO ESTAEXEMPLO ESTAÇÇÃO BÃO BÁÁSICA MOVEL TRACKERSICA MOVEL TRACKER

RADIO                                          +        TRACKER RADIO                                          +        TRACKER +   GPS+   GPS

HT/ MOVELHT/ MOVEL

CELULAR COM SOFTWARE EPECIFICOCELULAR COM SOFTWARE EPECIFICO

NOTA1:SISTEMA VIA RADIO POSSUE VANTAGENS EM COMPARADO COM CELULANOTA1:SISTEMA VIA RADIO POSSUE VANTAGENS EM COMPARADO COM CELULAR EM R EM 
SITUASITUAÇÇÕES DE EMERGENCIA COM AUSENCIA DE REDE DADOS.ÕES DE EMERGENCIA COM AUSENCIA DE REDE DADOS.

2: Para TX/RX 2: Para TX/RX msgsmsgs não utilizando rnão utilizando ráádios especdios especííficos, pode ser substituficos, pode ser substituíído com inclusão( notebook/net do com inclusão( notebook/net 
book+ interface) book+ interface) 



ESTAESTAÇÇÕES TRACKER APRSÕES TRACKER APRS
Radio+Radio+TrackerTracker+GPS+GPS

(somente rastreio)(somente rastreio)



Móvel Tracker CELULAR- Estação apta VIA rede de Dados sua localização, assim como 
receber e transmitir mensagens  APRS , estação  amplamente utilizada por radioamadores 
em geral em   estações moveis,  sejam elas, terrestres, marítimas ou áreas, 
disponibilizando sua localização em auxilio em atividades e locais que ainda possuam 
Rede de Dados, tal funcionalidade tem objetivo de interagir com outras estações que 
somente operam no modo RF/ Rádio em muitas oportunidades com intuito de facilitar a 
localização de uma determinada estação à outras estações da REDE, provendo 
informações e manter contato com a coordenação facilitando tomada de decisão para que 
seja feito o  deslocamento e atendimento rápido junto a uma região atingida por 
calamidade ou acompanhar equipes em situações de busca e salvamento. 

Extensões utilizadas: “Indicativo  -5”

Itens Necessários para estação Móvel tracker :
- Celular tipo SmartPhone com aplicativo APRSDROID, U2APRS entre    

outros programas disponíveis para Android, IOS etc.



IGATEIGATE -- EstaEstaçção apta a receber e transmitir pacotes via RF , tal estaão apta a receber e transmitir pacotes via RF , tal estaçção tem a funão tem a funçção de ser o elo de ligaão de ser o elo de ligaçção entre RF ão entre RF 
e Rede de dados ,   receber pacotes da rede dados e disponibilize Rede de dados ,   receber pacotes da rede dados e disponibilizar  para demais usuar  para demais usuáários  via RF ou realizar rios  via RF ou realizar 
inserinserçção no modo inverso recebendo pacotes via RF e inserindo na rede ão no modo inverso recebendo pacotes via RF e inserindo na rede de dados (internet), para disponibilizar a de dados (internet), para disponibilizar a 
qualquer usuqualquer usuáário na rede mundial.rio na rede mundial.

Extensões utilizadas: Extensões utilizadas: ““Indicativo Indicativo --1010””
Itens NecessItens Necessáários para montagem IGATE:rios para montagem IGATE:
-- Computador/ Notebook utilizando sistema operacional com placa dComputador/ Notebook utilizando sistema operacional com placa de som ou modem  ;e som ou modem  ;
-- Software Software UiviewUiview (Windows),XASTIR (Linux) entre outros(Windows),XASTIR (Linux) entre outros
-- Software Software AGWPacketAGWPacket(usado conj. Placa de Som) ou Utiliza(usado conj. Placa de Som) ou Utilizaçção Modem especão Modem especííficos(ficos(KantronicsKantronics e afins).e afins).
-- interface Para ligainterface Para ligaçção entre Computador e Rão entre Computador e Ráádio.dio.
-- RRáádio ou HT na QRG 145.570dio ou HT na QRG 145.570MhzMhz..
-- Antena Antena MinimoMinimo 2x 5/8 Externa em Boa altura com objetivo de ampliar cobertura 2x 5/8 Externa em Boa altura com objetivo de ampliar cobertura da região.  da região.  
-- Conexão de dados ( Banda Larga MConexão de dados ( Banda Larga Móóvel ou Fixa). vel ou Fixa). 
-- NobreakNobreak ou Gerador.ou Gerador.



DIGIPEATER DIGIPEATER --EstaEstaçção Apta a ser utilizada como repetidora, tem a funão Apta a ser utilizada como repetidora, tem a funçção de prover ligaão de prover ligaçção entre estaão entre estaçções Fixas, ões Fixas, 
moveis as demais estamoveis as demais estaçções assim como as estaões assim como as estaçções IGATES retransmitindo pacotes APRS mensagens, posiões IGATES retransmitindo pacotes APRS mensagens, posiçções, ões, 
balizas, informabalizas, informaçções meteorolões meteorolóógicas a outras estagicas a outras estaçções, desde que estes pacotes tenham o mesmo protocolo.ões, desde que estes pacotes tenham o mesmo protocolo.

Quando instalados em locais com boa Quando instalados em locais com boa áárea de cobertura, são extremamente importantes para prover comunrea de cobertura, são extremamente importantes para prover comunicaicaçções ões 
junto a estajunto a estaçções moveis  ou ões moveis  ou ááreas sem cobertura de repetidoras de fonia , tendo como principareas sem cobertura de repetidoras de fonia , tendo como principais  caracteris  caracteríísticas, a  sticas, a  
versatilidade, economia custo de implantaversatilidade, economia custo de implantaçção se comparado com repetidoras tradicionais, pois não hão se comparado com repetidoras tradicionais, pois não háá
necessidade de utilizanecessidade de utilizaçção de Filtro de cavidade,  numa situaão de Filtro de cavidade,  numa situaçção de emergência poderão de emergência poderáá ter grande utilidade.ter grande utilidade.
Extensões utilizadas: Extensões utilizadas: ““Indicativo  Indicativo  --1515””

Equipamentos necessEquipamentos necessáários:rios:
-- RRáádio Mdio Móóvel/ HT sintonizado na QRG 145.570vel/ HT sintonizado na QRG 145.570MhzMhz

-- Placa de Circuito dedicado para tal finalidade(ver opPlaca de Circuito dedicado para tal finalidade(ver opçções internet)ões internet)
sugestão: sugestão: http://www.foxdelta.com/products/minitnchttp://www.foxdelta.com/products/minitnc--last.htmlast.htm , , http://www.byonics.com/tinytrak4/http://www.byonics.com/tinytrak4/

-- Fonte de alimentaFonte de alimentaçção (Fonte, bateria, Cão (Fonte, bateria, Céélula Solar)lula Solar)
-- Antena no mAntena no míínimo 2 x 5/8 ondanimo 2 x 5/8 onda





WeatherWeather StationStation(Esta(Estaçção ão metereolmetereolóógicagica) ) EstaEstaçção apta  a transmitir pacotes de APRS  com ão apta  a transmitir pacotes de APRS  com 
objetivo de disponibilizar informaobjetivo de disponibilizar informaçções climões climááticas, tais informaticas, tais informaçções podem ser ões podem ser 
utilizadas com intuito de informar ou prevenir situautilizadas com intuito de informar ou prevenir situaçções de calamidade como ões de calamidade como 
enchentes, tempestades e afins, numa determinada cidade ou comunenchentes, tempestades e afins, numa determinada cidade ou comunidade.idade.

Se observarmos trataSe observarmos trata--se de uma ferramenta importante a qual pode ser utilizada as se de uma ferramenta importante a qual pode ser utilizada as 
atividades em conjunto a com a DEFESA atividades em conjunto a com a DEFESA CIVILCIVIL , tais   dados apresentados via APRS , tais   dados apresentados via APRS 
permite ao pessoal de emergência mapear mudanpermite ao pessoal de emergência mapear mudançças nas condias nas condiçções climões climááticas em ticas em 
tempo real, e tambtempo real, e tambéém ajudar o Servim ajudar o Serviçço Nacional de Meteorologia desenvolver modelos o Nacional de Meteorologia desenvolver modelos 
de previsão meteorolde previsão meteorolóógicas. Simbologia WX  : identificagicas. Simbologia WX  : identificaçção ão ““Indicativo Indicativo --1313””



GATESAT / EstaGATESAT / Estaçções  via Satões  via Satéélite lite com objetivo receber ou enviar  pacotes  via satcom objetivo receber ou enviar  pacotes  via satéélite de  estalite de  estaçções Fixas, moveis e ões Fixas, moveis e 
demais estademais estaçções que não possuam de rede de dados ou REDE via rões que não possuam de rede de dados ou REDE via ráádio QRG 145.570 devido a localizadio QRG 145.570 devido a localizaçção em locais ermos ão em locais ermos 
e inserir estes pacotes a rede de dados(internet),e inserir estes pacotes a rede de dados(internet),
nota: Pacotes limitados e sujeitos a cobertura de satnota: Pacotes limitados e sujeitos a cobertura de satéélite lite especificosespecificos ),), mensagens, posimensagens, posiçções, balizas. ões, balizas. 
Extensões utilizadas: Extensões utilizadas: ““Indicativo  Indicativo  -- 66””

Equipamentos necessEquipamentos necessáários:rios:

-- RRáádio ligado a computador com dio ligado a computador com softsoft especicoespecico ou  rou  ráádio especifico para APRS sintonizado na      dio especifico para APRS sintonizado na      
QRG 145.825QRG 145.825MhzMhz

-- Fonte de alimentaFonte de alimentaçção (Fonte, bateria, Cão (Fonte, bateria, Céélula Solar, gerador ou afins)lula Solar, gerador ou afins)
-- Antena direcional;                                             Antena direcional;                                             
-- Programa especifico para localizaPrograma especifico para localizaçção satão satéélites ( lites ( orbitronorbitron e afins)e afins)



Funcionamento APRS SatFuncionamento APRS Satéélitelite



No mapa abaixo tambNo mapa abaixo tambéém podemos ter identificam podemos ter identificaçção exatas das estaão exatas das estaçções quantidade e tipos com ões quantidade e tipos com 
base base SSIDsSSIDs e aos se aos síímbolos adequados usados corretamente.mbolos adequados usados corretamente.



Sugestão Sugestão SSIDsSSIDs mais utilizadosmais utilizados
OBS:Os SSIDS estão baseados no padrão internacional com particulOBS:Os SSIDS estão baseados no padrão internacional com particularidades do Brasilaridades do Brasil

Estação fixa via rádio somente    ou rede dados                 Indic. sem extensão 
Estação via HF ou GATE HF                                            Indicativo extensão -4
Estação móvel DSTAR , Iphone, blackberry, 
Android, etc, com programa para rx/tx msg
incluir comentário ex.: Android, opção tracker “only tx” Indicativo extensão -5
Estação via Satélite ou GATE SAT ,Estação 6mts              Indicativo extensão -6
Estação Móvel Tracker (incluir comentário only tx)
ESTAÇÕES MÓVEIS  COM HT VX8GR, THd72A FT1D
(incluir comentário Apta RX/TX)                                        Indicativo extensão -7
Estações tipo  marítima ou 2º radio  rx/tx Indicativo extensão -8
Estação Móvel Tracker (incluir comentário only tx)
rádios FT 350 AR, TMd710, 
(incluir comentário Apta RX/TX) Indicativo extensão -9
Estação IGATE ou estação fixa operando como GATE  Indicativo extensão -10
Estação Aeronave,Balão,sonda ou rastreadora                    Indicativo extensão -11 
Estação TRACKER 
( Notebook, Palm top) Indicativo extensão -12 
Estação Climática   WX                                                       Indicativo extensão -13 
DIGIPEATER  Vhf/Uhf (uhf incluir comentários)           Indicativo extensão -15 



Sugestão comentSugestão comentáários BEACOM rios BEACOM commentcomment
PY5FOCPY5FOC ·· py5foc@ig.com.brpy5foc@ig.com.br voicevoice 146.490146.490mhzmhz
PY5FOCPY5FOC--1100 ·· IGateIGate SULSUL py5foc@ig.com.brpy5foc@ig.com.br voicevoice 146.490 146.490 mhzmhz

Antena 12 Antena 12 mtsmts 20watts 20watts HaatHaat OmniOmni 2x5/8 6dbi 2x5/8 6dbi gaingain
PY5FOCPY5FOC--44 ··APRS IN HF 7,035APRS IN HF 7,035mhzmhz
PPY5FOCY5FOC--55 ·· GalaxyGalaxy AndroidAndroid VoiceVoice rptrpt 145.210145.210mhzmhz
PPY5FOCY5FOC--66 ·· APRS VIA SAT 145.825 APRS VIA SAT 145.825 mhzmhz
PY5FOCPY5FOC--77 ·· voicevoice 146490 146490 
PY5FOCPY5FOC--77 ··voicevoice 146490 FT 350AR APTO 146490 FT 350AR APTO TxTx//RxRx
PY5FOCPY5FOC--88 146.490MHz  QRV 146.490MHz  QRV VoiceVoice THTH--D72AD72A
PY5FOCPY5FOC--99 ·· voicevoice estaestaçção primaria FT 400DRão primaria FT 400DR
PY5FOCPY5FOC--1111 ·· QQrvrv VoiceVoice 129.4/ 146.490129.4/ 146.490mhzmhz
PY5FOCPY5FOC--12 12 ·· voicevoice 146490 146490 ONLY TRACKERONLY TRACKER
PP5CREPP5CRE--1313 /PY5LF/PY5LF--22·· WX QUIRIRI  / WX PONTAL DO SULWX QUIRIRI  / WX PONTAL DO SUL
PY5GRUPY5GRU--1515 ·· www.labrewww.labre--pr.org.br//Divpr.org.br//Div PR/SC PR/SC -- M. Perdidos 1440mts#M. Perdidos 1440mts#

PotPot 25 watts Antena HAAT 15mts, 25 watts Antena HAAT 15mts, GainGain 6dbi6dbi



IV AplicaIV Aplicaççõesões
Dentre aplicaDentre aplicaçções possões possííveis serão apresentados alguns exemplos com sugestão de utilizaveis serão apresentados alguns exemplos com sugestão de utilizaçção a  atividades ão a  atividades 

DEFESA CIVIL:DEFESA CIVIL:
LocalizaLocalizaçção e Rastreamento de Estaão e Rastreamento de Estaçções amplamente utilizados para auxilio no gerenciamento de riscoões amplamente utilizados para auxilio no gerenciamento de risco
em situaem situaçções de atendimento e busca de salvamento.ões de atendimento e busca de salvamento.



Exemplo 2: Rastreamento MarExemplo 2: Rastreamento Maríítimotimo



Exemplo 3: Rastreamento AExemplo 3: Rastreamento Aééreoreo



EXEMPLOEXEMPLO
APLICAAPLICAÇÇÃO APRS HFÃO APRS HF

RASTREAMENTO AERONAVESRASTREAMENTO AERONAVES



Dicas para SinalizaDicas para Sinalizaççãoão
ApApóós identificar o local, operador poders identificar o local, operador poderáá efetuar sinalizaefetuar sinalizaçção do local em dois modos:ão do local em dois modos:
11ºº Utilizando rUtilizando ráádio especifico, apdio especifico, apóós identificas identificaçção do local operador muda o ão do local operador muda o callsigncallsign/ / íícone para cone para XX conforme definiconforme definiçção ão 

manual usumanual usuáário rrio ráádio e sinaliza a rede.dio e sinaliza a rede.
22ºº Via Via UIviewUIview--3232-- operador localiza local via GPS ou operador localiza local via GPS ou APRSGoogleAPRSGoogle levanta coordenadas, posteriormente altera os levanta coordenadas, posteriormente altera os 

respectivos campos, respectivos campos, CallsignCallsign, , LatLat e e LogLog, , beacombeacom commentcomment no no UIviewUIview--32 e sinaliza a rede.32 e sinaliza a rede.
Passo  1 : Identificar local queda ponte, estrada bloqueada etc.Passo  1 : Identificar local queda ponte, estrada bloqueada etc.
Passo  2 :Localizar coordenadas no APRS Passo  2 :Localizar coordenadas no APRS GoogleGoogle



Exemplos de situaExemplos de situaçção:ão:
SituaSituaçção1: Tombamento de Carretaão1: Tombamento de Carreta
Objetivo: Sinalizar e prover informaObjetivo: Sinalizar e prover informaçções a rede do evento;ões a rede do evento;
DescriDescriçção evento: Estaão evento: Estaçção se deslocando em rodovia deparaão se deslocando em rodovia depara--se com evento citado, com auxilio do APRS iniciase com evento citado, com auxilio do APRS inicia--se todo se todo 

processo de informaprocesso de informaçção e auxilio a outras estaão e auxilio a outras estaçções ões refref. local.. local.

Na situaNa situaçção acima , temos visualizaão acima , temos visualizaçção do deslocamento de  estaão do deslocamento de  estaçção com utilizando ão com utilizando UIViewUIView--32 e ao seu lado 32 e ao seu lado 
visualizavisualizaçção via internet utilizando os recursos do APRS Googleão via internet utilizando os recursos do APRS Google



Passo 4: rede jPasso 4: rede jáá estarestaráá recebendo as devidas indicarecebendo as devidas indicaçções  e orientando assim os usuões  e orientando assim os usuáários da rede.rios da rede.



No ato evento estaNo ato evento estaçção utilizou os meios disponão utilizou os meios disponííveis, conforme simulaveis, conforme simulaçção abaixo:ão abaixo:
Relato Fonia: Relato Fonia: 

EstaEstaçção mão móóvel:vel:““AtenAtençção Rede ão Rede ““indicativoindicativo”” QTH evento, QTC emergência, QTH com evento tombamento QTH evento, QTC emergência, QTH com evento tombamento 
carreta, sendo 1 Ferido  perigo eminente contaminacarreta, sendo 1 Ferido  perigo eminente contaminaçção por produto quão por produto quíímicosmicos

EstaEstaçção base: Ok ão base: Ok PYxxxPYxxx, , QslQsl,  aqui ,  aqui PYxxxxPYxxxx, QSL confirmei QTH conforme sua posi, QSL confirmei QTH conforme sua posiçção enviada, peão enviada, peçço sinalizar o sinalizar 
local  e aguardar chegada apoio.local  e aguardar chegada apoio.””
Neste caso especifico, notaNeste caso especifico, nota--se que estase que estaçção base ão base não perdeu tempo em solicitar posinão perdeu tempo em solicitar posiççãoão, pois a mesma j, pois a mesma jáá tinha ontinha on--
line algumas informaline algumas informaçções sobre relevo e proximidade de  represa sujeita a contaminaões sobre relevo e proximidade de  represa sujeita a contaminaçção para direcionar equipes, com ão para direcionar equipes, com 
informainformaçções prestadas via ões prestadas via UIVviewUIVview--32, caso não tivesse  rede de dados porem com mapas gravados jun32, caso não tivesse  rede de dados porem com mapas gravados junto a estato a estaçção ão 
Base, com REDE dados Base, com REDE dados ddíísponivelsponivel a imagem do local estaria a imagem do local estaria ddíísponivelsponivel via APRS Google ou com aplicativo Google via APRS Google ou com aplicativo Google 
EarthEarth ,,oqueoque auxilia em muito as equipe de apoio junto ao localauxilia em muito as equipe de apoio junto ao local evento.evento.



EXEMPLOEXEMPLO::
SituaSituaçção2: Busca e Resgateão2: Busca e Resgate
Objetivo: Sinalizar e orientar equipes RESGATE EM MONTANHAS E AFObjetivo: Sinalizar e orientar equipes RESGATE EM MONTANHAS E AFINS,  assim como prover  informaINS,  assim como prover  informaçções a rede ões a rede 

do evento;do evento;
DescriDescriçção evento: radioamadores   se deslocando em local de difão evento: radioamadores   se deslocando em local de difíícil acesso sem cobertura de  repetidora fonia,  porem cil acesso sem cobertura de  repetidora fonia,  porem 

dentro de cobertura APRS devido existência DIGIPEATER ,  sendo odentro de cobertura APRS devido existência DIGIPEATER ,  sendo orientadas pela estarientadas pela estaçção base distante a pelo ão base distante a pelo 
menos 50km do local evento  efetuando no acompanhamento e  Gerenmenos 50km do local evento  efetuando no acompanhamento e  Gerenciamento da equipe. ciamento da equipe. 

..
´́SimulaSimulaçção envio mensagens estaão envio mensagens estaçção portão portáátiltil
MSG MSG portatilportatil; Estamos pr; Estamos próóximo ao local?ximo ao local?
MsgMsg Base: Positivo, + 500mts a frente,  ultimo contato dos jovensBase: Positivo, + 500mts a frente,  ultimo contato dos jovens

MsgMsg PortatilPortatil: QSL: QSL

MsgMsg portatilportatil: jovens localizados: jovens localizados
MsgMsg Base:  Base:  SituacaoSituacao

MsgMsg portportáátil: 2 ok, 1 hipotermiatil: 2 ok, 1 hipotermia
MsgMsg base: base: qslqsl psepse aguarde, unidade  aguarde, unidade  areaarea se deslocando.se deslocando.

MsgMsg portatilportatil: : qslqsl

Na situaNa situaçção acima,  Estaão acima,  Estaçção ão portatilportatil desconhecia  QTH, porem estadesconhecia  QTH, porem estaçção base teve papel importante na orientaão base teve papel importante na orientaçção da ão da 
estaestaçção portão portáátil orientando chegada ao local do til orientando chegada ao local do úúltimo contato dos jovens antes do desaparecimento, assim como ltimo contato dos jovens antes do desaparecimento, assim como 
posteriormente a estaposteriormente a estaçção portão portáátil informou a situatil informou a situaçção dos  jovens.ão dos  jovens.

notanota--se tambse tambéém que a estam que a estaçção base em nenhum momento indagou sua localizaão base em nenhum momento indagou sua localizaçção, pois sua posião, pois sua posiçção geogrão geográáfica jfica jáá estava   estava   
disponibilizada via disponibilizada via DigipeaterDigipeater localizado prlocalizado próóximo ao local ximo ao local oqualoqual retransmitiu as mensagens e posiretransmitiu as mensagens e posiçção a outra  estaão a outra  estaççãoão
IGATEIGATE ou  com recursos distante do local evento, onde a mesma possuou  com recursos distante do local evento, onde a mesma possuíía mapas e recursos via internet como APRS a mapas e recursos via internet como APRS 
Google/Google Google/Google EarthEarth ,,etcetc,conforme exemplo a seguir.  ,conforme exemplo a seguir.  



APRS GOOGLEAPRS GOOGLE GOOGLEGOOGLE EARTHEARTH

 Com base as imagens acima a estaCom base as imagens acima a estaçção base tem informaão base tem informaçção aproximada do local e relevo, tendo ão aproximada do local e relevo, tendo 
melhor acompanhamento da equipe de resgate, assim como na procurmelhor acompanhamento da equipe de resgate, assim como na procura e retirada dos desaparecidos a e retirada dos desaparecidos 
orientando todos os envolvidos sobre relevo esperado, mesmo que orientando todos os envolvidos sobre relevo esperado, mesmo que houvesse  dificuldade de houvesse  dificuldade de 
comunicacomunicaçção via fonia.ão via fonia.



Exemplos de situaExemplos de situaçção:ão:
SituaSituaçção 3: Sinalizaão 3: Sinalizaçção de Localão de Local
Objetivo: Sinalizar e orientar equipes DEF, Civil e usuObjetivo: Sinalizar e orientar equipes DEF, Civil e usuáários de APRS rios de APRS 
DescriDescriçção evento: radioamador   usuão evento: radioamador   usuáário da Rede APRS  deslocandorio da Rede APRS  deslocando--se encontra local com situase encontra local com situaçção na Rodovia ão na Rodovia 

por exemplo por exemplo ““Ponte DanificadaPonte Danificada”” o usuo usuáário  em local de difrio  em local de difíícil acesso sem cobertura de  repetidora fonia,  cil acesso sem cobertura de  repetidora fonia,  
porem dentro de cobertura APRS devido existência DIGIPEATER e suporem dentro de cobertura APRS devido existência DIGIPEATER e supondopondo--se que o mesmo possua rse que o mesmo possua ráádio dio 
especifico ou radio conectado a notebook , poderespecifico ou radio conectado a notebook , poderáá mudar mudar íícone sinalizando local para que demais usucone sinalizando local para que demais usuáários rios 
tenham a referida informatenham a referida informaçção , desta forma os demais usuão , desta forma os demais usuáários tem a informarios tem a informaçção evitam local e  mudam  ão evitam local e  mudam  
rota.rota.



Exemplos de situaExemplos de situaçção:ão:
SituaSituaçção 3A: Sinalizaão 3A: Sinalizaçção de Localão de Local
Objetivo: Sinalizar e orientar equipes DEF, Civil e usuObjetivo: Sinalizar e orientar equipes DEF, Civil e usuáários de APRS (Incêndio/ Acidente)rios de APRS (Incêndio/ Acidente)
DescriDescriçção evento: radioamador   usuão evento: radioamador   usuáário da Rede APRS  deslocandorio da Rede APRS  deslocando--se encontra local com situase encontra local com situaçção ão 

por exemplo por exemplo ““IncêndioIncêndio”” tal sinalizatal sinalizaçção teve o objetivo de alertar incêndio em imão teve o objetivo de alertar incêndio em imóóvel junto a rede vel junto a rede 
APRS e demais usuAPRS e demais usuáários para demonstrar local correto,  mas tambrios para demonstrar local correto,  mas tambéém tal sinalizam tal sinalizaçção poderia ser ão poderia ser 
muito bem utilizada para sinalizar incêndio em mata desde que homuito bem utilizada para sinalizar incêndio em mata desde que houvesse cobertura de rede APRS uvesse cobertura de rede APRS 
ou estaou estaçções habilitadas para tal.ões habilitadas para tal.





Exemplos Exemplos PlotagensPlotagens





Exemplos Exemplos plotagensplotagens





Exemplos Exemplos 
ClCláássicos de mensagens BLNssicos de mensagens BLN

 MsgsMsgs Tipos BLN: Mensagens as quais são transmitidas de tempos em temTipos BLN: Mensagens as quais são transmitidas de tempos em tempos com pos com 
objetivos de transmitir boletins, Alertas e avisos.objetivos de transmitir boletins, Alertas e avisos.
ObsObs: Atentar: Atentar--se a não manter e mesma  mensagem por muito tempo ou dias  para se a não manter e mesma  mensagem por muito tempo ou dias  para 
evitar repetievitar repetiçção desnecessão desnecessáária sem objetivo claro, criando trafego sem sentido!!.ria sem objetivo claro, criando trafego sem sentido!!.
ObsObs: Sempre preceder abrevia: Sempre preceder abreviaçção do estado que queira atingir ex: PR de Paranão do estado que queira atingir ex: PR de Paranáá ou SP, ou SP, 
SC SC etcetc ,cidade ,cidade ctbactba(ex: (ex: curitibacuritiba) ) filitandofilitando indentificaindentificaççãoão e origem da e origem da mensagenmensagen e qual e qual 
QTH a atingir. QTH a atingir. 
obsobs: : nnúúmerommeromááximoximo caracteres 67caracteres 67

ex:     ex:     



Exemplos Exemplos 
ClCláássicos de mensagens ALLssicos de mensagens ALL

 MsgsMsgs Tipos ALL: Mensagens as quais são transmitidas em uma Tipos ALL: Mensagens as quais são transmitidas em uma úúnica vez a todos os nica vez a todos os 
operadores da rede, operadores da rede, entaoentao atentaratentar--se ao tipo de mensagem e especificar local e grupo se ao tipo de mensagem e especificar local e grupo 
especifico a ser atingido, pode ser utilizada para transmitir boespecifico a ser atingido, pode ser utilizada para transmitir boletins, Alertas e avisos letins, Alertas e avisos 
para um determinado grupo seguindo regras bpara um determinado grupo seguindo regras báásicassicas
ObsObs: Sempre preceder abrevia: Sempre preceder abreviaçção do Estado, Grupo entidade  que queira atingir ex: PR ão do Estado, Grupo entidade  que queira atingir ex: PR 
de Parande Paranáá ou SP, SC , REER , ou SP, SC , REER , etcetc com objetivo de facilitar origem, destino  com objetivo de facilitar origem, destino  mensagenmensagen
e qual QTH a atingir. e qual QTH a atingir. 

obsobs: n: núúmero mmero mááximo caracteres 67ximo caracteres 67



Exemplos Exemplos 
ClCláássicos de mensagens DIRECIONADASssicos de mensagens DIRECIONADAS

 MsgsMsgs Tipos Direcionadas: Mensagens as quais são transmitidas a um deTipos Direcionadas: Mensagens as quais são transmitidas a um destinatstinatáário em rio em 
especespecíífico da rede, tipo de mensagem a especificar ou como fico da rede, tipo de mensagem a especificar ou como chatchat entre dois operadores entre dois operadores 
porem atentarporem atentar--se que tal mensagem não se que tal mensagem não éé sigilosa e pode ser visualizada na rede por sigilosa e pode ser visualizada na rede por 
outros seguindo padrão radioamador aberto a todos como se fosse outros seguindo padrão radioamador aberto a todos como se fosse QSO em fonia.QSO em fonia.
ObsObs: Proceder de forma clara e objetiva minimizando tempo.: Proceder de forma clara e objetiva minimizando tempo.

obsobs: n: núúmero mmero mááximo caracteres 67ximo caracteres 67



Cobertura Estimada região Sul Cobertura Estimada região Sul –– Sudeste via rSudeste via ráádiodio
A Área descriminada em Laranja em côr mais escura sendo sob cobertura da PY5GRU-15,  atualmente
possui ligação quando há propagação em VHF disponível entre as duas capitais Curitiba – São Paulo e com 
menos frequência até o sul do R.J, quando a propagação ajuda.
Há intenção de ligar as duas regiões permanente Através de IGATE ou DIGIPEATER a ser instalado no
Vale do Ribeira ou em local com boa Altitude que pudesse ter visada , ainda é um projeto, mas PY5GRU-15
Alt 1440 mts e a PY5RCM-15 Alt 1860 mts como PP5CRE  já estão instaladas e frequentemente pode-se 
verificar esta Interligação, atualmente também já temos estações vários DIGIs no interior do PR,SC e RS 
parte projeto REDE SUL APRS com objetivo de interligar as regiões  três estados via rádio, disponibilizando 
toda a estutrura para radioamadores em geral e em apoio a Defesa Civil. 
Vantagens: Envio de pacotes sejam eles localização ou mensagens ao seu destino mesmo que não haja 
rede de dados.



VI Programa Básicos Necessários
MIX W para MODOS DIGITAIS SSTV entre outros

http://mixw.net/



VI Programas BVI Programas Báásicos Necesssicos Necessááriosrios
APRSAPRS

A seguir serão descritos orientaA seguir serão descritos orientaçção bão báásica para instalasica para instalaçção de programas especão de programas especííficosficos

PPÁÁGINA PARA BAIXAR AGWPACKETGINA PARA BAIXAR AGWPACKET
http://www.sv2agw.com/downloads/default.htmhttp://www.sv2agw.com/downloads/default.htm



ABRIR AGW PACKETABRIR AGW PACKET



InstalaInstalaçção AGW ão AGW PacketPacket
 OpOpçção ão ““extrair tudoextrair tudo””;> avan;> avanççar;ar;
 Definir pasta e optar  Definir pasta e optar  ““avanavanççarar’’ > concluir.> concluir.
 Pressionar sobre o arquivo instalado e com tecla direita mouse ,Pressionar sobre o arquivo instalado e com tecla direita mouse , ““ enviar para > enviar para > 

criar atalho na criar atalho na áárea de trabalhorea de trabalho””;;
 Na Na áárea de trabalho , rea de trabalho , clickarclickar no no íícone para abrir o aplicativo > pressionar cone para abrir o aplicativo > pressionar ”” I I 

AgreeAgree””..
 Na parte inferior esquerda , pressionar sobre Na parte inferior esquerda , pressionar sobre iconeicone com tecla direita com tecla direita 

““propertiesproperties””>>””New New PortPort””..
11-- Definir porta , qual COM saDefinir porta , qual COM saíída serial a ser utilizada Padrão   da serial a ser utilizada Padrão   ““COM 1COM 1”” ;;
22-- Definir velocidade  Definir velocidade  BaudBaud rate rate -- 12001200 ;;
33-- Selecione TNC Selecione TNC ““SOUND CARDSOUND CARD”” ;;
44-- SoundSound cardcard selectionselection ““ selecione sua placa som instaladaselecione sua placa som instalada”” e e OK 2x OK 2x !!
55-- vváá ao ao iconeicone inferior direito inferior direito clickeclicke com direito e pressione com esquerdo com direito e pressione com esquerdo EXIT.EXIT.











PPáágina para baixar UI gina para baixar UI viewview 3232
http://www.uihttp://www.ui--view.org/#downloadsview.org/#downloads

 Clicar no arquivo Clicar no arquivo ““32full 203.32full 203.exeexe”” e salvar o arquivo compactado e salvar o arquivo compactado 
na pasta desejada;na pasta desejada;

 Na pasta deseja  clicar  no arquivo 2x para abrir pressione Na pasta deseja  clicar  no arquivo 2x para abrir pressione ““
NEXTNEXT”” > > ““AcceptAccept thethe agreementagreement”” > > ““NEXT 2xNEXT 2x”” defina qual defina qual 
diretdiretóório/pasta ira instalar e pressione rio/pasta ira instalar e pressione ““NEXTNEXT”” 2x > 2x > ““InstallInstall”” e e 
posteriormente pressione posteriormente pressione ““LaunchLaunch UIUI--View32View32”” ee ““ FINISHFINISH””;;

 Ao aparecerAo aparecer ““ ThisThis version .....version .....”” clicarclicar ““okok””;;

 inserir seu inserir seu idicativoidicativo, nome, , nome, codigocodigo de 15 de 15 digitosdigitos conforme conforme 
cadastrado na validacadastrado na validaçção recebida pela pão recebida pela páágina  gina  
http://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32.php?lang=englishhttp://www.apritch.myby.co.uk/uiv32_uiview32.php?lang=english
Depois clicar ok validaDepois clicar ok validaçção para inicializar o programa UIão para inicializar o programa UI--View32.View32.



REGISTRO UIREGISTRO UI--VIEW 32VIEW 32









ALTERAR MAPASALTERAR MAPAS
REFLESH MAP LIST>LOAD MAPREFLESH MAP LIST>LOAD MAP























OpOpçção via Internetão via Internet



OpOpçção via Internetão via Internet

VALIDATION: NUMERO RECEBIDO SITE UIVALIDATION: NUMERO RECEBIDO SITE UI--VIEW 32 COM 5 DIGITOS :VIEW 32 COM 5 DIGITOS :
SERVIDOR: SERVIDOR: BrazilBrazil.aprs2.net:14579/ .aprs2.net:14579/ BrazilBrazil..iaprsiaprs.net:14579.net:14579



OpOpçção via Internetão via Internet



OpOpçção Via Internetão Via Internet



TerminalTerminal
Item para verificar o trafegoItem para verificar o trafego



MensagensMensagens



Enviar emailEnviar email



UiUi--ViewView 32 com Aplicativos32 com Aplicativos



Passo 3: Alterar Passo 3: Alterar UiviewUiview 32 itens coordenadas levantadas, 32 itens coordenadas levantadas, comentcomentááriorio, , ííconecone..



INTERFACEINTERFACE

 EntEnt/sa/saíída da ááudioudio

 ComutComut PTT/KEYPTT/KEYCWCW

+ IN, OUT+ IN, OUT



INTERFACE PARA HTINTERFACE PARA HT



Sites e Sites e DicasDicas
 VIDEO TUTORIAL PY5FOC VIDEO TUTORIAL PY5FOC 

https://www.youtube.com/watch?v=T9MkQmhvWQMhttps://www.youtube.com/watch?v=T9MkQmhvWQM
 AgwAgw packetpacket --http://www.sv2agw.com/ham/agwpe.htmhttp://www.sv2agw.com/ham/agwpe.htm
 UIUI--View32 View32 –– http://www.uihttp://www.ui--view.org/view.org/;;
 https://aprsdroid.org/download/https://aprsdroid.org/download/
 http://www.labrehttp://www.labre--pr.org.br/pr.org.br/
 http://www.arpapr.org.br/aprs.htmlhttp://www.arpapr.org.br/aprs.html
 http://www.aprsbrasil.com/site/http://www.aprsbrasil.com/site/
 APRS Google APRS Google -- http://pt.aprs.fihttp://pt.aprs.fi
 http://aprs.mountainlake.k12.mn.us/http://aprs.mountainlake.k12.mn.us/
 http://www.araucariadx.com/site/informativo/MODOS_DIGITAIS%20_Phttp://www.araucariadx.com/site/informativo/MODOS_DIGITAIS%20_P

S7TKS.pdfS7TKS.pdf



ConsideraConsideraçções Finais:ões Finais:

Ao criar este pequeno manual, tive a intenAo criar este pequeno manual, tive a intençção de compartilhar alguns ão de compartilhar alguns 
conhecimentos sobre APRS no apoio as possconhecimentos sobre APRS no apoio as possííveis atividades da DEFESA CIVIL  para veis atividades da DEFESA CIVIL  para 
os radioamadores cadastrados na os radioamadores cadastrados na REERREER-- OU RENER OU RENER --PRPR mostrando alguns mostrando alguns 
exemplos como tambexemplos como tambéém despertar os radioamadores para outros modos existentes.m despertar os radioamadores para outros modos existentes.

Um radioamador habilitado  e apto tambUm radioamador habilitado  e apto tambéém em outros modos, com certeza  term em outros modos, com certeza  teráá a a 
capacidade de operar em qualquer circunstância,  transmitindo ascapacidade de operar em qualquer circunstância,  transmitindo as mensagens no modo mensagens no modo 
que se  faque se  faççam necessam necessáário no momento do evento, pois este rio no momento do evento, pois este éé o papel principal de um o papel principal de um 
radioamador radioamador ““ PROVER COMUNICAPROVER COMUNICAÇÇÂOÂO”” quando todos os outros modos quando todos os outros modos 
conhecidos estão sem funcionamento .conhecidos estão sem funcionamento .
Com certeza um radioamador preparado serCom certeza um radioamador preparado seráá muito muito úútil a comunidade e ao grupo til a comunidade e ao grupo 

que participa ajudando a minimizar perdas fque participa ajudando a minimizar perdas fíísicas e principalmente humanas.sicas e principalmente humanas.
Espero que tal manual tenha pelo menos auxiliado no aprEspero que tal manual tenha pelo menos auxiliado no aprendizado   para   endizado   para   

radioamadores interessados.radioamadores interessados.

Nota: Antes de sair montando uma estaNota: Antes de sair montando uma estaçção procure se informar se hão procure se informar se háá outras outras 
estaestaçções e como elas estão configuradas na sua região para  a corretaões e como elas estão configuradas na sua região para  a correta
utilizautilizaçção, pois se tomar certos cuidados com certeza você terão, pois se tomar certos cuidados com certeza você teráá grandes grandes 
chances de montar  uma rede eficiente.chances de montar  uma rede eficiente.
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