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Радіоаматори Вінницького національного технічного
університету беруть активну участь у святкуванні
30-тиріччя Незалежності України
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20 August 2021

Увесь серпень і до кінця 2021 року на весь світ із Вінниці лунають сигнали
радіостанції радіоклубу Навчально-наукового центру систем радіозв’язку та
радіоаматорства факультету ІРЕН — інфокомунікацій, радіоелектроніки та
наносистем ВНТУ зі спеціальним позивним EO30UKR, сповіщаючи радіоаматорів
інших країн про 30 річницю Незалежності України.
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Це загальноукраїнська акція радіоаматорів та радіоаматорських громадських
об’єднань з різних областей, що має на меті проведення днів активності станцій
аматорської служби радіозв’язку України, залучення максимальної кількості
технічної молоді до участі в роботі в ефірі та нагородження найактивніших учасників.

За перші 20 днів роботи в ефірі проведено понад 1500 радіозв’язків із
радіоаматорами понад 100 країн.
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До роботи в ефірі залучені досвідчені радіоаматори — студенти й аспіранти ВНТУ, а
також і початківці — майбутні абітурієнти, для яких це важливий досвід роботи в
радіоаматорських мережах та поштовх щодо технічної освіти.

Радіоаматори – це люди, що зацікавлені радіотехнікою і займаються нею без мети
одержати матеріальну винагороду. Маючи офіційний дозвіл, беруть участь в роботі
аматорської служби радіозв'язку, призначеної для самоосвіти, взаємних контактів і
технічних досліджень.

Радіоаматори самостійно конструюють приймально-передавальну радіоапаратуру і
антени, встановлюють між собою радіозв'язки. У процесі радіозв'язків можуть
проводити різні дослідження та експерименти, обмінюватися інформацією, що
обопільно цікава. Багатьох з них захоплює колекціонування зв'язків з далекими
країнами й островами. Також радіоаматори змагаються між собою в операторській
майстерності.

За майже 50-річну історію радіоаматорського руху ВНТУ радіоаматорами було
отримано сотні дипломів.

Неоднораз команда нашої радіостанції посідала призові місця в престижних
радіоаматорських змаганнях:

Першість Вінницької області з радіозв'язку на коротких хвилях,
Радіоінформ-тест,
Всеукраїнські відкриті заочні змагання на кубок журналу "Радіоаматор",
Ukrainian DX Contest,
CQ WW DX Contest (США),
Croatian CW Contest,
BARTG Sprint Contest (Великобританія),
CQ World-Wide WPX RTTY Contest,
CQ World Wide 160-Meter Contest (США),
Ukrainian DX DIGI Contest, IARU HF World Championship,
International Museums Weekends (Великобританія),
ARAMDia Mundial Do Radioamador 18 de Abril (Португалія),
дні активності на честь 10 річниці Незалежності України під позивним EO10Nтощо.

Найбільша активність роботи нашої радіостанції припадатиме на День незалежності
України – 24 серпня, тож сподіваємось на гарне проходження радіохвиль та чистий
ефір!

Володимир БЄЛОВ,
викладач кафедри телекомунікаційних систем і телебачення ВНТУ


