D-Star
Digital Smart Technologies for Amateur Radio

טכנולוגיות ספרתיות חכמות עבור חובבי רדיו
ערו ע"י אבנר דרורי
מבוסס על מקורות באינטרנט.
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מבוא
אינני יודע כמה מהקוראי שמעו על  .D-Starאני שמעתי על כ רק לאחרונה ולכ אני מניח שישנ רבי
כמוני וכדאי שג ה ידעו מה זה.
כבר לפני הרבה שני אמר לי חבר" :ת מספיק זמ וכס ותקבל את כול מה שאתה רוצה" .נראה לי
שהנושא הנדו רק מאשר את מה שחברי אמר.
במקרה זה השאלות הספציפיות ה :מי הגדיר את מה שהוא רוצה ,מי נת את הכס ומי הקציב את הזמ?
חלק מהתשובות בהמש המאמר.

פיתוח רשתות תקשורת ספרתיות
בימי אלה מתנהל אצלנו ויכוח בנושא רשתות חרו והשאלה היא :הא על אגודתנו להקי ולהפעיל רשת
חירו או למצוא גו חרו מוסדי )מד"א ,משטרה ,מל"ח ,מכבי%אש וכדומה( שאפשר לבקש ממנו להקי
את התשתית שאנחנו נפעיל בשעת חירו?
לא משנה באיזה גישה נבחר – בכל מקרה דרוש להגדיר מה היא רשת חירו? הגדרה כזאת איננה פשוטה
ודרושה לש כ קבוצת "משוגעי לדבר" ,או גו אינטרסנטי אחר )ראה להל( ,שיגדירו אותה.
נראה לי שהפע חברו יחדיו כמה גורמי שפיתחו והקימו רשת תקשורת העשויה לפתור את בעיות
התקשורת השוטפות ובמיוחד את הבעיות של רשתות החירו.
מדובר ברשת  D-Starשפותחה ביוזמת הממשלה היפנית כאשר את הפרויקט מובילה אגודת חובבי הרדיו
היפנית  JARLבשיתו ע חברת  .ICOMזאת הייתה הזדמנות טובה ,בעבור כול הצדדי ,כדי לקד ולשרת
ג את האינטרסי הפרטיי של כול אחד מהמשתתפי.
הציוד ,עבור ה ,D-Star%קיי כבר היו ונית להקי באמצעותו רשתות תקשורת ,כגו אלו הקיימות כבר
ביפ ,ב%ארה"ב ובארצות אחרות.
יחד ע זאת ,ישנ ארצות שרואות ברשתות מסוג זה שימוש החורג מהמקובל ע"י חובבי הרדיו ומהווה
)אולי( תחרות ע רשתות מקצועיות .כפי שנראה בהמש ,הרשתות הללו ה אכ מקצועיות ויצרני הציוד
יכולי לצבור רווחי נאי ממכירת התשתיות הדרושות.

מה היא רשת
רשת ,לצור עניי זה ,היא מערכת המאפשרת לכלל המשתתפי בה העברת מסרי מילוליי ,כתובי או
גרפיי מכול אחד לכול אחד.
הרשת צריכה לאפשר העברת מסרי בקצב מהיר ולכ היא תהיה מבוססת על תקשורת ספרתית בקצב גבוה
ושילוב בי מכשירי קשר ומחשבי .זמינות המכשירי והמחשבי הניידי מאפשרת שילוב ברשת ה של
מערכות נייחות וה של מערכות ניידות שאינ קשורות לאספקת כוח מרשת החשמל.
מבנה רשת הD-Star%

הרשת מבוססת על תקשורת ספרתית בתחומי החובבי של ה%תג"מ ) ,(VHFה%תא"ג ) (UHFוהמיקרוגל
) 1200מה"צ(.
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נית להעביר ברשת אותות שמע ) (DV-Digital Voiceוקבצי נתוני ).(DD- Digital Data
קבצי השמע ) (DVנשלחי בקצב של  1200ביטי לשנייה ,ברוחב פס של  6קה") ובתחומי ה%תג"מ/תא"ג
המורשי לחובבי .קבצי הנתוני ) (DDנשלחי בקצב של  128קילו ביטי לשנייה ,ברוחב פס של 150
קה"צ ובתחומי ה 1200%מה"צ.
המראה הכללי של הרשת נראה כ) :התרשי הועתק מפרסומי (ICOM

בתרשי נראי  5יישומי עיקריי ולהל תיאור:
יישו  – 1תקשורת שמע בסיסית ) (DVהניתנת לביצוע בי מפעילי הרשת ,באמצעות ממסרי או קשר
ישיר בי מכשירי )האחרו לא מתואר באיור(.
יישו  – 2העברת מסרוני ) ,(SMSעדיי בתחו ה DV%ובתדרי ה%תא"ג/תג"מ.
יישו  – 3אפשרות זיהוי מיקו השידור בעזרת  .GPSמקלט  GPSהינו התק זעיר )מבחינת גודל פיזי(
ושילובו ברשת מאפשר קבלת נתו חשוב מאוד במיוחד כאשר מדובר במקרי חירו.
יישו  – 4קישור לאינטרנט לצורכי העברת קבצי בלבד ) .(DDהחיבור לאינטרנט מאפשר ,למעשה ,קשר
ללא הגבלת טווח וללא תלות בתנאי ההתפשטות בתחו הגלי הקצרי .אילו היה אמצעי זה בידינו בזמ
רעידת האדמה במקסיקו שארעה בדיוק לפני  25שני ,היו חיינו הרואיי פחות אבל פשוטי יותר.
יישו  – 5ניטור בעזרת מצלמה ובאמצעות האינטרנט .אמנ זה יישו בטחוני אבל הקשר בינו ובי
חובבות הרדיו אינו קיי לכאורה אלא בשעת חירו בלבד שבה העברת "תמונה אחת ששווה אל מילי".

מרכיבי רשת ממסרי
נית לזהות בתרשי לעיל את מרכיבי הרשת שבסיס הוא מקמ"שי נייחי ,ניידי ונישאי .חברת ICOM
מציעה  4דגמי של מקמ"שי ניידי ו 4%מכשירי נישאי .חלק מהמכשירי כולל ג מקלטי .GPS

כמו בכול מערכת קשר בתדרי אלה ,נית לקיי קשר ישיר ,בי מקמ"שי ,למרחקי קצרי .כדי לקיי
קשר לטווח ארו יותר נדרשי כמוב ג ממסרי.
כול ממסר מכיל מספר מודולי 3 :יחידות של ממסרי  DVלשלושת תחומי התדרי ,ממסר ל DD%בתחו
 1200מה"צ ,חוליית תמסורת של  10גה"צ לקשר בי ממסרי ,יחידת בקרה ושערי להתחברות למחשב
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חיצוני לצור קישור לאינטרנט .בשלושת האיורי הבאי ,שנלקחו ג ה מפרסומי חברת ,ICOM
מתוארי תפקודי הממסרי.

שימו לב שבממסר קיימות  3יחידות .שתי יחידות ה בעבור  DVבתחומי תג"מ/תא"ג והשלישית ל1200%
מה"צ בעבור  .DV/DDשאר היחידות שהוזכרו לעיל לא מופיעות באיור זה.
נית לשלב ברשת מספר רב של ממסרי שהקשר ביניה נעשה בעזרת חוליית תמסורת בתדר  10גה"צ.
החיבור בי הממסרי מאפשר ג לקרוא בנפרד לכול ממסר הנמצא ברשת.

האפשרות השלישית היא התחברות לאינטרנט .למעשה מספיק חיבור אחד לכול רשת ואז משיגי למעשה
כיסוי גלובלי.
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הקמת רשת תקשורת
להקמת רשת נדרשי כמה תנאי שחובה להתייחס אליה לפני שניגשי לפרויקט.
השאלה העיקרית היא :מי צרי את זה בכלל? אינני רואה ברשתות כאלה חדשנות ) (Innovationכול שהיא.
אילו הייתה זו חדשנות ,היו חובבי הרדיו צריכי לקד אותה כפי שקידמו חדשנויות אחרות בתחו
התקשורת .מדובר כא רק ביישו של טכנולוגיות קיימות שיצרני הציוד יכולי לעשות עליו רווחי נאי
המצדיקי את עצ קיומ.
לא ברור לי למה נבחרו דווקא חובבי הרדיו כמובילי הפרויקט .פרט למוסדות החירו ,שהוזכרו כבר לעיל,
הרי רשת ממסרי כזאת הייתה יכולה להביא תועלת רבה ג לציי רכב כגו חברות תובלה ואוטובוסי.
אינני חושב שרשת כזאת ,עבור אגודת חובבי הרדיו ,תצדיק את קיומה רק כדי לדעת היכ נמצא חברי לקשר
בדר לאילת.
א מדובר ברשתות חירו  %זה כבר סיפור אחר .הדיווח על מיקומו של אירוע חירו ,לא רק על הדר
לאילת ,יכול להיות עניי של חיי או מוות.
מחיר רשת  D-Starאינו זול! נדרשי משאבי רבי להקמתה ונראה שמבצע כזה לא יכול להתבסס על
אגודת חובבי רדיו מקומית ,אלא א כ יש בה עשרות אלפי חברי וזה באמת לא המקרה שלנו .במקרה
שלנו ,א תהיה הצדקה לרשת חירו כזאת ,לא יהיה מנוס מהישענות על גורמי ממלכתיי.
לעניי המחיר :כאמור לעיל ,מחירי הציוד גבוהי אבל בפרסומי השוני ,הקשורי למחיר ,מצאתי
השוואה לירידה הדרסטית במחירי מקלטי ה TV LCD%וכונני ה .DVD%נראה לי שכמויות מכשירי הקשר
המיועדי לחובבי לא תגענה לעול לכמויות מקלטי הטלוויזיה וכונני ה .DVD%חבל שהאנלוגיה ,למרות
היותה בלתי הגיונית ,עדיי קיימת בכתובי.
אפילו א נמצא גו תור כזה עדיי קיימת בעיית התפעול .רשת חירו,ו D-Starאינה שונה
מרשת אחרת ,צריכה להיות מנוהלת היטב ,להיות חיה ,פועלת ,מתוחזקת ומתורגלת כול הזמ.
הציוד בפני עצמו לא מהווה רשת.

ציוד זמי עבור הרשת
חברת  ICOMהוזכרה מספר פעמי במאמר זה .מסתבר שחברה זו שולטת ברמה בתחו המדובר בעוד
חברות אחרות ממתינות כנראה להיווכח א תהיה דרישה לציוד .אפילו חברת  KENWOODמשווקת היו
ציוד  D-Starהמיוצר ע"י .ICOM
הציוד עצמו מבוקר ע"י מחשבי בעזרת תוכנות וקושחות .במצב הנוכחי ,בו דור מפעילי המקלדות מחלי
את דור מחזיקי המלחמי ,קיימת אפשרות לעדכוני ושיפורי בתוכנות להפעלת המערכת.
אבל ג לדור היש מצפה הפתעה  %נית להשיג ג מכשירי לבניה עצמית.

לסיכו
מטרת מאמר זה היא להביא את בשורת ה D-Star%לחובבי הרדיו באר) כאחת הדרכי האפשריות להקמת
רשתות תקשורת ארציות שיכולות לשמש ג כרשתות חירו.

מקורות
כול המעוניי להרחיב את הידע שלו בנושא זה ,מוזמ להיכנס לאינטרנט ולעיי במקורות המפורטי להל:
ויקיפדיה
http://en.wikipedia.org/wiki/D-STAR
DXZONE
ICOM
ICOM

http://www.dxzone.com/catalog/Operating_Modes/D-STAR/
http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/dstar/dstar/default.aspx
http://www.d-staruk.co.uk/categoryrender.asp?categoryid=3684
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