1. Data d'actualització FW: 20210324
1. Solucionat el problema quan en doble banda, si transmets a la
Banda A, la pantalla parpelleja entre la banda A i la banda B.
2. Corregit el problema del APRS digital que no funciona al
firmware anterior.
3. Admet el mode APRS analògic.

Data d'actualització del programari: 27.03.2021
S'han afegit els paràmetres per a APRS analògic i APRS digital.

Assegura’t d’actualitzar el nou firmware al equip abans de
d’instal·lar el nou CPS i programar la informació d’APRS al equip
de ràdio.
Data d'actualització FW: 20210324

1. Solucionat el problema que els contactes Ham només es
carreguen en blocs de 65536 elements cadascun. Si carregues
menys de 65536 indicatius, no es carregarà res; Si carregueu més
de 65536 elements, només es carregaran els primers 65536
elements; si carregueu més de 131072 elements, només es
carregaran els primers 131072 elements.

2. Afegit "Dual Watch on / off" al botó predefinit. (doble pantalla)
Data d'actualització del programari: 2021-1-28 Versió ：
9.1.170
1. S'ha revisat l'explicació del botó predefinit a "Radio Enable"
"Radio Check" "Radio Disable" "Promiscuous".
2. Afegit "Dual Watch on / off".

Data d'actualització de FW: 30/12/2020
Afegit la funció APRS digital.
Data d'actualització FW: 30/11/2020
1. Solucionat el problema, tampoc no es mostra informació de
senyal de trucada ni tan sols pengeu els contactes.
2. Solucionat el problema que de vegades no pot rebre la ràdio.
APRS ANALÒGIC:

La configuració per APRS analògic es descriu a continuació:

A l’apartat APRS hi tenim aquesta pantalla,

El Manual TX Interval es l’interval en segons que podem
transmetre la balisa APRS cada cop que transmetem en veu, a
l’apartat APRS podem configurar si volem llençar la trama al principi
o al final de la nostra transmissió.

En l’apartat APRS Auto TX interval, es l’interval de transmissió de
la balisa en mode automàtic, recomanat cada minut (60 segons) per
no saturar el canal de ràdio que es a 1200 baud per transmissions
en moviment o 30 minuts en transmissions fixes.
A l’apartat Beacon, tenim 2 opcions, Fixed Location o GPS
Location, si som a casa que no tenim cobertura GPS, fem servir
Fixed Location, si anem circulant, llavors GPS Location, per que
ens llençarà la trama amb la nostra posició, altitud i velocitat.

La posició que hem de configurar per a transmissions fixes es en
aquest format, vigila a l’hora de posar-ho, 41.2861N no posar
41,2861N, posar una coma en comptes de un punt pot fer que la
balisa surti en lloc equivocat.

Per trobar el lloc correcte, consulta la web es.aprs.fi amb la
configuració APRS tal i com es mostra al exemple.

A TX Freq : hem de posar 144.800, TX QT/DQT es per configurar
subtons, en el nostre cas no cal.
Transmit Delay a 60 ms, Preware Time a 100ms, la potència de
transmissió, normalment la alta (20 Wts.) el APRS Tone, el podem
activar (on) o desactivar (off) per que no soni el avís cada cop que
transmet.
Destn SSID el podem deixar a 0. El Destn Call Sing, el protocol
diu que s’ha de posar APR i seguit de una referència, des de fa
anys a Catalunya, fem servir APRCAT, al igual que a la Catalunya
nord fan servir APR66.

A Your SSID, es el SSID que utilitzarem per diferenciar d’altres
transmissions que fem, en cotxes es el -9, en 4x4 -12 i camions -14.
A Your Call Sign, posem el nostre indicatiu sense el SSID, per APRS
Symbol Table i APRS Map Icon, consulta la web on surten tots
detallats. Per un cotxe es >
A APRS Signal Path hem de posar el WIDE4-4 o WIDE1-1,WIDE2-1.
A Your Sending Text el comentari que més ens agradi, jo tinc posat
Xavi Retevis RT-73.
Per que funcioni en format APRS analògic, has de posar en VFO o
memòria la QRG 144.800 i no treballar en digital, si vas al R-4 de
VHF o al R-97 de UHF en analògic et transmetrà la trama APRS a
144.800 MHz. cada temps que tinguis programat al Auto TX
Interval.

APRS DIGITAL:

Per DMR+ hem de posar el TG 9059 i per BM el 214999,
configurar l’slot que el volem transmetre i Private Call i activar el
PTT posant ON.
Traduït i redactat per Xavi Pérez, EA3W, el 05.04.2021.

Recorda que a Digigrup-EA3 oferim tots els serveis i assessorament en comunicacions
digitals, inclòs l’assegurança obligatòria i bons descomptes a la botiga de XBS
Telecom per només 25€ l’any i que ho pots pagar per transferència, ingrés,
domiciliació o Paypal. Tota la informació la tens a la web de Digigrup-EA3

DMR, C4FM, FT8, FT4. Ningú dona tant per tant poc !

