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QRP riport
DQ_radio / Debreceni QRP rádió - elektronikai egylet és önképzőkör / bulletin
időszaki kiadvány
HG0DQR a hivójelünk,
QRP KONFERENCIA 2015
melyet 2014 nvember
végétől használhatunk a
2015. Március 28.
debreceni VOKE
művelődési házban, mely
DEBRECEN
egyletünknek a QTH-t
biztosítja. Köszönjük.
Kiállítás,
Egyletünkről bővebben:
előadások, börze.
www.dqradio.org
oldalakon lehet olvasni.

Az amatőr
rádiózás
A rádióamatőrök az elektronikában, a
rádióhullámok terjedésének elméletében és
gyakorlatában, valamint az összeköttetések
technikájában gyakorlottak, de elég jól ismerik: a
földrajzot, a meteorológiát, a történelmet, az
irodalmat, a zenét és a világ egyéb szépségeit is...

A rádióamatőr tevékenység a következő
területeken járult hozzá a világ fejlődéséhez:

. terjedéskutatás
. műholdtechnika ( 1961 óta 32 amatőr
műhold készült és került fel a
világűrbe )
. irányított antennák tervezése
. hold és meteor nyomvonal
visszaverődési összeköttetések
. új digitális üzemmódok kialkítása, ami
alapja lett a digitális televíziózásnak
Vészhelyzet esetén az amatőr szolgálat
állomásai, szétszórtelhelyezkedésüknél és

info@dqradio.org
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Szép eredménnyel
zártuk a 2014-es
versenyt.
Kis akarattal és
szervezetséggel 2-3
hellyel előbb lehetne
végezni. Ehhez
azonban már
januárban el kell
kezdeni a munkát!

HG8N

DQ_radio klubnap:
Minden pénteken 16
órától a VOKE
művelődési házban.
Érdeklődni:
info@dqradio.org

A jánoshalmai városi
rádióklub verenyállomása.
HA8VK, HA8ZO,
HA5GY,.....

HG0DQR
Impresszum:
Üdvözlünk, kedves
olvasó! A DQ_radio
első kiadványát
olvasod, és reményeink
szerint majd a
továbbiakat is.

Rádiózás, elektronika,
és a mikrovezérlők
világa: gyere
ismerkedj!

bizonyított képességüknél fogva segíteni
tudnak az alapvetően szükséges hírközlési
igények biztosításában. Sok állam kormánya
már felismerte az erős amatőr szolgálat
értékeit és előnyeit.

Népi diplomácia és ország “image”:
A rádióamatőrök saját országukat képviselik
a rádióhullámokon : a föld népei között
rendszeres közvetlen, személytől személyhez szóló nemzetközi kapcsolatot
biztosítanak.
Tanulási és ismeretszerzési lehetőséget ad bárki
számára.
Néhány híres amatőr:
Marlon Brando filmszinész
Wilson Greatbach a pészméker feltalálója
Priscilla Pressley “Elvis” leánya
Juan Carlos ex spanyol kiály
Jurij Gagarin orosz űrhajós
Akio Morita a SONY alapítója
A világon közel 4 millió rádióamatőr
tevékenykedik, hazánkban majd 4
ezer.....

ARDUINO és más mikrovezérlők...
Gyere ismerkedj ezzel a világgal is.
Bövebben: www.qslnet.de/member/ha5gy

