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З музею Можайського у Вороновиці вінничани
встановили зв’язок з радіоаматорами 18-ти країн
світу (ФОТО)

newsonline24.com.ua/z-muzeyu-mozhajskogo-u-voronovici-vinnichani-vstanovili-zvyazok-z-radioamatorami-18-ti-
kraїn-svitu-foto/

Радіоекспедицію у пам’ять про засновника авіації Олександра

Можайського провели студенти Вінницького національного технічного

університету. Колектив аматорської радіостанції UR4NWW на подвір’ї

музею авіації та космонавтики імені Можайського у Вороновиці

розгорнув антенне поле і аматорську польову радіостанцію. З її

допомогою на діапазоні коротких і ультракоротких хвиль встановили

зв’язок з радіоаматорами з 18-ти країн світу.

На зв’язок виходили учасники колективу у складі Сергія Бєлова (позивний UT5NB),

Володимира Бєлова (позивний UR5NBC), Олексія Жадана (позивний US5NMC),

Олександра Ларюшкіна (позивний US5NDJ), Аркадія Прибеги (позивний

UR5NJW), Антона Бєлова (позивний US5NAR), Марії Мельничук (позивний

US5NMM) та студенти, які відвідують заняття  у Навчально-науковому центрі

систем радіозв’язку та радіоаматорства Інституту радіотехніки, зв’язку та

приладобудування. Вони  проводили радіозв’яок  на КХ і УКХ аматорських

діапазонах усіма видами модуляцій позивними UR4NWW/p та EM200NT/p, а також

власними позивними з приставкою /p.  В експедиції також взяли  участь

радіоаматори Вінниці, Гнівані, села Лука-Мелешківська.
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– Під час експедиції ми встановили радіозв’язок  з радіоаматорами всіх областей

України, а також 18-и країн світу, –  каже аспірант, асистент кафедри

телекомунікаційних систем та телебачення Володимир Бєлов. – Найвіддаленішою

точкою, де у цей день дізнались про нашу експедицію, було місто Братськ. Це за

вісім тисяч кілометрів від нас.  Там працював радіоаматор з позивним  RK0STK. Під

час радіозв’язку застосовувалися і сучасні радіоаматорські цифрові види модуляцій,

тому інформацію подавали ще й на англійській мові.  про подію висвітлювалась

також англійською мовою.

За словами співрозмовника,  під час радіозв’язку  вони надавали  інформацію про

історію маєтку, біографію Можайського, його зв’язок з Вінниччиною та історію

Вороновицького музею. Це викликало значний інтерес  в радіоаматорів з різних

країн. В режимі реального часу вони ставили чимало запитань.  Відповідати на них

допомагав директор музею Можайського  Віктор Дем’яненко.

Учасники експедиції ще й провели майстер-клас для учнів  Вороновиці. 
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– На згадку про подію  нами  започаткувано  безкоштовний електронний диплом, –

каже Володимир Бєлов. – Її видали колегам-радіоаматорам з якими в цей день

вдалося встановити радіозв’язок із  Вороновиці. Диплом також приурочений

пам’яті  видатного винахідника  Олександра Можайського.

Джерело: vn.20minut.uа

 (голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)


