
ECHOLİNK AYARLARI 

 

Sysop modunda çalışmak içinşayet 

ilk kurulumda yapılmamış ise, çağrı 

işaretinin sonuna -L veya -R eklen-

melidir.  

(Sistem devamlı kontrol edildiği için -R çalışma 
biçimini eğer röle sistemi kullanmıyorsanız yaz-
mayınız ..!) 

Bazı ayarlar Normal Kullanıcı Modu 

ile aynı olduğundan öncelikle nor-

mal kurulum sayfalarını inceleyiniz. 

Tools -> Setup a girilerek Change 

Callsing ten bu işlem yapılır. 

Bu işlem yapıldıktan sonra bağlantı 

otomatik olarak kesilir ve yeniden 

Link ya da Röle olarak devreye alı-

nır. 

Sysop Ayarları (Tolls -> Sysop Setting) ALT + Y 

RX Kontrol Ayarları 

 

Telsiz cihazından alınan sesin kontrolü bu 

menüden yapılır. 

 

Carrier Detect: 

 

Malual : Test amaçlı olup,uzun süre kulla-

nım için gereksizdir. 

  
VOX : Eğer Alıcı telsiz ile PC nizin seri por-

tu arasında RX Kontrolü olarak bir devre 

kullanmıyorsanız, bu seçeneği aktif edi-

niz. Alıcı telsize konuşma sesi geldiğinde 

EchoLink devreye girerek sesi bağlı bulu-

nan istasyonlara aktarır. 

  
VOX Delay : VOX gecikmesidir. Ses kesil-

dikten sonraki bekleme süresi ayarlanır. 

Bunun 1000-2500 değerleri arasında ya-

pılması nominal değerledir. 

 
Anti-Thump : VOX sistemi ile çalışıldığın-

da sesler arasında değişmelerden dolayı 

oluşacak istenmeyen tetiklenmeleri önler. 

  
Serial CD+CTS+DSR : Alıcı telsizin COR 

çıkışından elde edilecek +5 V ile PC nin 

Com portuna bağlanacak aradevre ile ça-

lışmayı sağlar. (Bu sayfalarda RX kontrolü için VOX 

kısmı anlatıldığından sadece TX Kontrolünde arabirim 
devresi gösterilmektedir. ) 

Squelch Crash Anti-Trip : Şayet VOX Kontrollü çalışıyorsanız, Squelch gürültüsünü bu menü ile 

minimize edebilirsiniz. 



 

Carrier Detect: Echolink bir sinyal alıcısına alınırken tespit edebilmek gerekiyor.  Normalde, yerleşik bir VOX 

sistemi, alınan ses izler ve belli bir seviyenin üzerine çıktığında Echolink tetikler.  Ancak, simpleks bağlantıları daha 

olumlu bir operasyon için, bu PC'nin seri portlarından birine alıcı doğrudan taşıyıcı tespit sinyalini bağlamak da 

mümkündür.  

 Manuel: VOX veya seri port kullanmak istemiyorsanız bu seçeneği seçin.  İnternet üzerinden diğer istasyona 

"iletmek" için, size Verici simgesini tıklatın veya boşluk çubuğuna basın gerekir.  Bu normalde sadece test için seçilir.  

 VOX: Eğer alıcı (veya alıcı-verici) ve PC'nin seri portu arasında bir taşıyıcı tespit bağlantısı yoksa bu seçeneği 

seçin.  Bu varsayılan değerdir.  VOX etkindir ve bir bağlantı uzaktaki bir istasyona kurulduğunda, Echolink pik ses seviyesi 

VOX eşik üzerinde yükselmektedir zaman uzak istasyon için "verici" başlayacak.  VOX eşik sadece Echolink ekranın alt 

kısmında ses seviyesi göstergesi altında görünür bir düğmesini kullanarak ayarlanır.  

 VOX etkin olduğunda, Echolink sürekli alıcınızın ses izler ve ses düzeyi göstergesi, sistem başka bir istasyona bağlı 

olmasa bile, her zaman etkin olacaktır.  

 VOX Gecikme: VOX yerel bir sinyal tarafından tetiklenen girildiğinde, Echolink sinyal bittikten sonra kısa bir süre 

için Internet üzerinde istasyona ses göndermeye devam edecektir.  VOX Gecikme milisaniye, bu süre kontrol eder.  Yerel 

istasyonlar sessiz onların yayınlar sık ??sık duraklamalar bırakmak eğilimindedir, bu sayısını artırın.  Taşıyıcı tespiti için 

Seri CD, Seri CTS, veya Seri DSR kullanırken Bu ayar ayrıca gecikme denetler.  

 Anti-Thump: maymuncuk-yukarı gittikten sonra tetikleme önlemek için, VOX kullanırken, Anti-Thump için sıfır 

olmayan bir değer girin.  Varsayılan 500 milisaniyedir.  Tekrarlayıcı düğüm çalıştırırken Bu özellik istasyonu kendi 

susturucu kuyruk Echolink VOX tetiği zorunda kalmamak için, özellikle yararlıdır.  Taşıyıcı tespiti için Seri CD, Seri CTS, 

veya Seri DSR kullanırken bu ayarı da geçerlidir.  

 ClrFreq Gecikme: "net-frekans" penceresinin boyutunu ayarlar.  Bu Echolink yerel frekans (yani, meşgul) açık 

olduğunu belirleyen önce, VOX bültenleri sonra, bekleyecek zaman uzunluğudur.  Bu süre boyunca, El annunciator 

ekranın altında görünür.  Varsayılan 3000 milisaniyedir.  Echolink frekans açık olduğunu belirler kadar bu tür duyurular 

ve istasyon kimlikleri gibi belirli işlevler, otomatik olarak ertelenebilir.  

 Seri CD, Seri CTS, DSR ve Seri: Sen biraz VOX daha doğrudan bağlantılı taşıyıcı tespit sinyal kullanmayı tercih 

ediyorsanız bu seçeneklerden birini seçin.  Bir simpleks bağlantı çalışırken bu Echolink olumlu değil, ses seviyesi 

güvenmek yerine gelen istasyonun taşıyıcı izlemenize olanak sağlayan bu yana pek çok durumda, bu, VOX daha iyi 

sonuçlar verecektir.  Bu seçenek etkinleştirildiğinde, sinyal açılan listeden bağlı Seri Port seçin.  Echolink bir sinyal 

alınmadığı zaman alıcı (iddia) bastırdılar ve yüksek olduğunda sinyal (inaktif) düşük olmasını bekliyor.  Haricindekileri 

Sense işaretliyse, tersi doğrudur.   

 VOX gecikme ayarı (adını rağmen) hem de bu seçeneklerden herhangi biri için geçerli olduğunu unutmayın.  Eğer 

doğrudan kullanıyorsanız taşıyıcı algılamak, varsayılan göre biraz daha küçük miktarda VOX Gecikme düşürmeyi 

düşünün.  

 Susturma Crash Anti-Seyahat: Eğer VOX kullanıyorsanız, bağlantı yerel bir tekrarlayıcı ayarlı olduğunda VOX 

davranışını geliştirir özel bir özelliği etkinleştirmek için bu onay kutusunu işaretleyin.  Bu özellik etkin ve düzgün bir 

şekilde ayarlandığında, Echolink VOX gibi susturucu-kuyruk "çöker" ve nezaket tonları gibi kısa bir gürültü patlamaları, 

yok sayacaktır.  Bu önemli ölçüde tekrarlayıcı-to-tekrarlayıcı bağlama artırabilir.  

 Gürültü darbe bunu göz ardı etmek Echolink VOX için sırayla sığmalıdır içinde olan "pencere" boyutuna Süre 

değeri milisaniye cinsinden ayarlayın.  Tipik değerler nezaket sesleri susturma çöker ve 300ms için 40ms vardır.  

İstenmeyen gürültü duydum olduğunda mor SIG annunciator kadar bu ayarı deneyin artık görünür.  

 Bu özellik etkinleştirildiğinde, tüm giden ses yaklaşık üç kat Süre değeri uzunluğu, algılama sürecinin bir parçası 

olarak bir gecikme hattı geçirilir.  Bu özellik ses akışı kendi içinde gürültü patlamaları bastırmak için hiçbir çabayı 

unutmayın; sadece açma gelen VOX önlemek için tasarlanmıştır.  

TX Denetim Sekmesi 

TX Denetim sekmesinde bilgisayarınızın ve verici (ya da alıcı) arasında ara yüz kurar. 



PTT Etkinleştirme: Bu seçenekler belirlemek nasıl Echolink tuşları bir sinyal Internet üzerinde bir istasyon alınan 

yerel verici.  Hiç sinyal, yerel alıcı, herhangi bir ses uzak istasyondan alınan Echolink anahtarları yerel verici, daha sonra 

un-tuşları uzak istasyon kendi iletim durur tarafından alınan ediliyorsa.  

 Dış VOX: PC'nizi ve vericinin bas-konuş (BK) devre arasında bir bağlantı yoksa bu seçeneği seçin.  Yaygın FM 

kulelerimiz bulunamadı olsa da, verici bu seçenek seçildiğinde etkin olabilir, VOX kontrolü olabilir.  PC'den Ses verici iç 

VOX devresi ve anahtarlar verici tetikler.  Çoğu tesisatı için, ancak, PTT devresi için bir bağlantı tercih edilir.  

 

 ASCII Seri: Bir kullanıyorsanız bu seçeneği seçin WB2REM/G4CDY veya VA3TO arayüz kartı, veya eşdeğer.  Arayüz 

kartı Bu tür bilgisayarınızın seri porttan ASCII komut almak için tasarlanmıştır.  Seri Port listesinden yönetim kurulu bağlı 

olduğu bağlantı noktasını seçin.  Seri port hızı 2400 bps olarak ayarlanmıştır; bu hızda çalışır eski bir arayüz 

kullanıyorsanız kutusu 9600 işaretlenmiş kontrol edin.  

 RTS ve DTR: Bir kullanıyorsanız bu seçeneği birini seçin RIGblaster (veya eşdeğer) PC-radyo arayüzü.  RTS veya 

seri port DTR bacağı da iddia edildiğinde bu tür arayüz verici PTT hattı aktive eder.  Seri Port listesinden yönetim kurulu 

bağlı olduğu bağlantı noktasını seçin.  

 Anahtar PTT Yerel İletim: durduğunuz zaman iletime başlamak için ara çubuğuna dokunun ve un anahtar zaman 

alıcı PTT girilecektir zorlamak için bu kutuyu işaretleyin.  Bu özellik bir sysop bağlantı çalışıyorsa yararlı olduğunu ve 

aynı zamanda yerel klavye ve mikrofon bir Echolink QSO katılmak mümkün olmasını diliyorum.  

 Bu özellik, Tercihler / Bağlantı Kontrolü PTT ekranda seri bağlantı noktası seçeneği ile bağlantılı olarak da 

kullanılabilir.  Otomatik Seç Mic Giriş etkinse yerel iletirken, Echolink verici ses ve yerel mikrofon arasında otomatik 

olarak geçiş yapar.  Bak PTT Kontrol Daha fazla bilgi için.  

 DTMF Tab 

 DTMF sekmesi listesinde Echolink yerel bağlantı veya ikincil bir bağlantısı alıcı üzerinden DTMF (aka touchtone) 

komutları girerek destekleyen fonksiyonları her öğeler.  DTMF bağlantı veya uzak bir istasyona takıp çıkarırken 

etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılabilir. 

DTMF Decoder:, üç seçenekten birini seçin set-up ekipman bağlı.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&prev=/search%3Fq%3Decholink%2Bayarlar%25C4%25B1%26hl%3Dtr%26biw%3D1280%26bih%3D690%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&u=http://www.ilinkboards.com/&usg=ALkJrhjcDFGxZnV7tQyP2sKMea40EMw8yA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&prev=/search%3Fq%3Decholink%2Bayarlar%25C4%25B1%26hl%3Dtr%26biw%3D1280%26bih%3D690%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&u=http://www.ilinkca.com/&usg=ALkJrhjDIrhIjc3YJANlMR2KOTvZxrgfqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&prev=/search%3Fq%3Decholink%2Bayarlar%25C4%25B1%26hl%3Dtr%26biw%3D1280%26bih%3D690%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&u=http://www.westmountainradio.com/&usg=ALkJrhiYonu_AyLOBx6yBwglwntF7JUL7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&prev=/search%3Fq%3Decholink%2Bayarlar%25C4%25B1%26hl%3Dtr%26biw%3D1280%26bih%3D690%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&u=http://www.echolink.org/Help/prefs.htm&usg=ALkJrhi4kwwDT7inMZmEAZfvDF8qCv9afw#ptt


 Harici: Bir WB2REM veya VA3TO arayüz kartı veya eşdeğeri kullanıyorsanız bu seçeneği seçin.  Bu arayüzler seri 

port üzerinden Echolink ile iletişim kuran bir on-board DTMF kod çözücü var.  

 Dahili: Böyle bir RIGblaster gibi arayüzü, başka tür kullanıyorsanız bu seçeneği seçin.  Bu seçenek seçildiğinde, 

Echolink kendisi de dijital sinyal işleme teknikleri kullanarak, PC ses girişi alınan gibi DTMF sesleri algılar.  

 

Devre Dışı: DTMF komutları kabul etmek istemiyorsanız bu seçeneği seçin.  Bu seçenek seçildiğinde, DTMF 

Komutanlığı listede öğelerin hiçbiri mevcut olacaktır.  

 Min Interdigit Zaman: Echolink gelen DTMF rakamları arasında sağlayacaktır milisaniye cinsinden minimum 

zaman miktarını ayarlar.  Varsayılan zamanlama için 0 olarak ayarlayın.  Eğer gürültülü sinyaller tek haneye birden 

fazla basamak olarak yorumlanabilir neden olduğunu bulmak daha yüksek bir değer (örneğin 200 veya 500 ms) 

ayarlayın.  

 Tüm Komutlar hatırla: Bu kutucuk işaretlendiğinde, Echolink bile alınan tüm DTMF dizileri, bir fonksiyonu 

tetiklemek olmayanlar oturum olacaktır.  Bu girdiler Sistem Günlüğü görünecektir.  

 Otomatik Mute: Bu kutucuk işaretlendiğinde, Echolink Internet üzerinden uzak istasyon gitmekten DTMF 

sinyalleri (yerel bağlantı üzerinden alınan) bastırır.  İç dekoder kullanıldığı takdirde DTMF sinyalleri tamamen bastırılır; 

Harici dekoder kullanırken, ilk rakam ilk bölümü boyunca "gizlice" olabilir.  

 PTT sırasında devre dışı bırakın: yerel bağlantı verici girilmezse ise bu kutu işaretlendiğinde, DTMF sinyalleri 

deşifre edilmez.  Bazı ses yapılandırmalarında, ses kartı, ses dahili dekoder veya harici bir dekoder ya beslenir olabilir.  

Bu, internet üzerinden alınan DTMF sinyalleri istenmeyen olabilir Echolink Kullanıcı dekoder tarafından yorumlanabilir 

neden olabilir.  

Uzaktan Pad Etkinleştir: Bu kutucuk işaretlendiğinde, bağlantınız bağlanırken istasyonları programın dahili 

DTMF enkoder takımını kullanarak (ya da aracılığıyla) olarak linke radyo Echolink sürüm 1.6 kullanarak veya yukarıda 

DTMF komutları gönderebilirsiniz.  Uzak kullanıcılara sunmak isteyen DTMF kontrollü repeater veya uzak-baz 

fonksiyonları varsa bu özelliği etkinleştirin.  Ya düğüm bir konferansa katılan eğer uzak kullanıcının DTMF yastığı mevcut 

değildir.  



 Not Echolink dahili DTMF kod çözücü kendisi normalde Internet üzerinden alınan sinyaller yanıt vermiyor, onlar 

ses kartı çıkışı, giriş ya da harici bir DTMF decoder girecek şekilde izin verirseniz, ancak belirli bir ses yapılandırmaları 

bunun olmasına neden olabilir.  

 Ayrıca bu ayar Echolink dahili DTMF ped kullanmak için uzaktaki kullanıcının sadece yeteneğini denetler 

unutmayın.  Bu, diğer kaynaklardan DTMF sinyalleri etkilemez.  

 Gelişmiş: İç DTMF kod çözücü kullanırken, frekans toleransı, "twist" ve sinyal-gürültü oranı ayarlanmasına 

olanak sağlayan bir pencere açılır.  Eğer zorluk DTMF rakamları İç dekoder ile güvenilir çözmek için almak varsa, özellikle 

frekans toleransı bu ayarları, yardımcı olacağını görebilirsiniz.  Ancak, önce alıcının ses seviyesini düşürmeyi denemek 

isteyebilirsiniz.  

 

DTMF Komut Listesi: listede her DTMF komuta ve etkinleştirmek için gerekli olan rakam dizisi adını gösterir.  

Fonksiyon dizilerinin herhangi birini değiştirmek için sıra sütunu uygun girişi tıklayın ve düzenleyin.  Bir fonksiyonu devre 

dışı bırakmak için sıra sütunu boş öğeyi bırakın veya harfi X ile değiştirin  

 Öndeğerlere Sıfırla: varsayılan değerleri tüm DTMF fonksiyon kodları döndürür.  Bu da yazılımın bir önceki 

sürümü bu yana eklenmiş olabilecek herhangi bir yeni fonksiyon kodları ekler.  

 Dead-Anahtar Önek: Bazı tekrarlayıcı kontrolörleri çıkışında duymadın böylece DTMF sesleri kısar bir özelliği var.  

Tipik olarak, bununla birlikte, bu kontrol DTMF kısma özelliği (örneğin, # gibi) kaldırmak için kullanılabilecek bir önek 

şeklinde bir iş-etrafında sağlamaktır.  Böyle bir tekrarlayıcı bir bağlantı çalışan ve tekrarlayıcı çıkış ses alıyorsanız, 

Echolink DTMF komutlar göndermek isteyen kullanıcıların bu sekans ile önek tüm Echolink komutları gerekecektir.  

 Bazı durumlarda, bununla birlikte, EchoLink alır ve kodunu çözen, bu komut, genellikle arzu edilir olmayan, 

komut, kendisi ile birlikte basar.  Bu sorunu önlemek için, Ölü-Key Öneki seçeneğini etkinleştirin.  Bu alınan tek haneli 

olmadıkça Echolink her zaman, seçilen komut öneki görmezden gelmeye neden olur.  

 İstasyon Kısayollar: İstasyon Kısayollar penceresini açar.  Bu pencere kişisel telefon rehberi gibi özel istasyonları 

bağlamak için özel DTMF dizileri oluşturmanıza olanak sağlar.  Örneğin, K1RFD bağlanmak için 99 kısayol 

oluşturabilirsiniz.  Bu daha kolay mobil istasyonların istasyon düğüm numarası ezberlemek zorunda kalmadan, sık 

kullanılan bir istasyona bağlamak için yapar.  Diğer işlevleri ile çelişmeyen dizileri kullandığınızdan emin olun; iki veya 



üç haneli dizileri genellikle iyi seçeneklerdir.  İstasyon Kestirme örtük "connect" komutlarını, sadece kısaltılmış değil 

düğüm numaraları olduğunu unutmayın.  

 DTMF komutları hakkında daha fazla bilgi için, bkz DTMF Fonksiyonlar .  

 

 

ÖRNEK DTMF UZAKTAN BAĞLANTI SİSTEMİ 

 

ÇAĞRI İŞARETİ DTMF KODU İLİ  ÇAĞRI İŞARETİ   DTMF KODU          İLİ 

YM3KBU-R    016 Bursa YM2KQ-R 041 Kocaeli 

YM6KCN-R   018 Çankırı YM4EAK-L    048 Muğla 

YM6KRL-L 019 Çorum TA7OM-L   052 Ordu 

YM4KNA-R   020 Denizli YM2KS-R 054 Sakarya 

TA2ADN-L     034 İstanbul YM6KA-R   055 Samsun 

TA2MEK-L    334 İstanbul YM6VSM-R     155 Samsun 

TA2IGJ-L     34 İstanbul YM6KRL-R    057 Sinop 

YM1KDA-R   134 İstanbul TA7K-L 061 Trabzon 

YM1KE-R   234 İstanbul YM7KA-R      161 Trabzon 

YM3EC-R    035 İzmir YM5KKE-R 068 Aksaray 

YM2KO-R    078 Karabük YM2KV-R   074 Bartın 

TA5MC-R     080 Osmaniye    
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Kimlik Sekmesi 

Genel nezaket için, ve ülkenin Amatör Telsizcilik düzenlemelere, Echolink havadan bağlantısını otomatik 

tanımlama destekler uymasına yardımcı olmak için.  Bir Morse kimliği veya ses kimlik (ya bir dahili oluşturulan bir, 

veya kendi özel kayıt) bir bağlantı başında ve / veya sonunda oynadı ve periyodik bağlantısı etkin durumdayken 

yapılabilir.  İsterseniz hiçbir bağlantı etkin olduğunda Echolink da periyodik bir ID oynayabilirsiniz 

 

 

 

Ses ID Kaynak: dahili oluşturulan kimliğini veya oluşturduğunuz özel bir WAV dosyasını kullanmak için seçin.  

 

 

 Morse: sizi tanımlamak için kullanmak istediğiniz işaretinizi girin.  Zamanı belirlemek için geldiğinde, Echolink 

mevcut olabilir başka bir ses ile karışık Morse içinde çağrı işareti (Girilen), göndereceğiz.  Bir Morse kimliğinin ana 

avantajı bir QSO ilerlemesini durdurmak veya geciktirmek için değil eğiliminde olduğunu.  Morse hız, perde ve ses 

seviyesini ayarlamak için Ayarlar düğmesini tıklatın.  



 

 Dahili: sizi tanımlamak için kullanmak istediğiniz işaretinizi girin.  Zamanı belirlemek için geldiğinde, Echolink 

girildiği gibi harf ve rakamlar "oku" olacaktır.  Noktalama istenirse durum dışında, sizin işaretinizi sonra kelime "link" 

veya "yineleyici" oluşturmak için ya-R sonek-L ekleyebilirsiniz, tanınmıyor.  

 Harici dosya: Kendi sesli kimliği oluşturmak isterseniz, bu seçeneği seçin ve "..." seçin  dosyasını bulmak için 

düğmesine basın.  Bu dosya, 8-bit, 8000Hz, Mono PCM formatında bir WAV dosyası olmalıdır.  Uzun bir duyuru başka 

bir istasyon ile temas ederken düz ses çalışmasına engel olabilir, çünkü mümkün olduğunca kısa tutmak için tavsiye 

edilir.  

 Test: Echolink anahtarı radyo için bu düğmesini seçin ve seçilen seçeneklere göre tanımlamak.  

 Not: Bu özel eki her türlü olmadan, "yasal" kimliği olarak kendi çağrı işareti kullanmak için bir sysop istasyonu 

için uygundur.  Ayrı bir istasyon olarak kabul edilir bu yana ABD (ve diğer birçok ülkede büyük bir olasılıkla), bu kimliğinin 

ayarlı olduğu tekrarlayıcının aynı olması bir gereksinim vardır.  

 Belirleyin: Herhangi bir kombinasyonu, bu seçeneklerden herhangi birini seçin, Echolink bir on-hava istasyonu 

kimliği göndermesi gerektiğini belirtmek için.  

 Her istasyon bağlar: Bu seçenek seçilirse bir istasyon Internet üzerinden bağlandığı zaman, sizin işaretinizi 

"bağlı" duyuru hemen önce ilan edilecektir.  Otomatik Açıkladı (Seçenekler sekmesinde) etkinse, siz "AK8V Tekrarlayıcı 

Connected K1RFD Link" gibi, kendi arama ve bağlantı istasyonunun çağrı duymasını unutmayın.  Morse seçilirse, Morse 

ID açıklama ile eş zamanlı olarak yürütülür.  

 Her zaman bir istasyon keser: Bu seçenek seçilirse, sizin işaretinizi hemen bir istasyon keser "bağlı değil" 

açıklanmasından sonra ilan edilecektir.  

 İletim sonunda, her n dk: Bu seçeneği seçin ve dakika sayısını girin, Echolink uzun bir bağlantı sırasında periyodik 

işaretinizi duyurmak için.  Bu seçenek seçilirse, sizin işaretinizi uzak istasyon konuşma bittikten hemen sonra ilan 

edilecek ve sadece Echolink un-tuşları verici önce değil, daha sık belirtilen dakika sayısından daha.  

 Aktif iken, her n dk: bağlantı kullanımda iken Echolink periyodik işaretinizi duyurmak için, dakika sayısının bu 

seçeneği seçin ve girin.  Son ID beri herhangi bir iletim olmuşsa kimliği sonra n-dakikalık aralıklarla sonra verici 



girilmezse ilk kez oynadı ve olacaktır.  Net frekans seçeneği bekleyin seçilirse bu kimliği için zamanı geldiğinde bağlantı 

alıcı meşgul ise, Echolink ID erteler.  

 Etkin değil iken, her n dakikada: (bakılmaksızın herkes bağlı olup olmadığını) linki herhangi yayınlar olmamıştır 

zaman Echolink periyodik işaretinizi duyurmak için, dakika sayısının bu seçeneği seçin ve girin.  Echolink başladığında 

ilk kimliği çalınır.  Net frekans seçeneği bekleyin seçilirse bu kimliği için zamanı geldiğinde bağlantı alıcı meşgul ise, 

Echolink ID erteler.  

Seçenekler Sekmesi 
 Seçenekler sekmesi Echolink için birkaç diğer seçenekleri kontrol eder. 

Bağlayan duyurun: Bir istasyonun bağlı olduğunu nasıl Echolink sinyalleri kontrol etmek için kullanılabilir 

seçeneklerden birini seçin.  

Yok: Bir istasyon bağlandığında hiçbir Bağlan duyuru (yerel bir DTMF komutu çağıran sürece) yapılır. 

Bütün kullanıcılar: Bir Bağlan duyuru bir istasyon bağlanan her zaman yapılır.  

İlk conferencee sadece: Bir istasyon bağlandığında Bir Bağlan duyuru yapılır, ancak diğer kullanıcıların zaten 

bağlı olunması gerekiyor.  

 Çağrı işareti ekleyin: Bu kutucuğu işaretlerseniz, Echolink Bağlı duyuruda yeni bağlantılı istasyon çağrı işareti 

içerecektir.  

 Keser duyurun bir istasyon bağlantısı olduğunu nasıl Echolink sinyalleri kontrol etmek için kullanılabilir 

seçeneklerden birini seçin. 

 

Yok: Bir istasyonun kestiğinde hiçbir kes duyuru (yerel bir DTMF komutu çağıran sürece) yapılır.  

Bütün kullanıcılar: Bir kes duyuru bir istasyon keser her zaman yapılır.  

Son conferencee sadece A kes duyuru Bir istasyonu kestiğinde yapılmaktadır, ancak diğer kullanıcıların kalır 

sadece bağlanır.  

 Çağrı işareti ekleyin: Bu kutucuğu işaretlerseniz, Echolink Disconnected duyuruda yeni bağlantısız istasyonun 

çağrı işareti içerecektir.  

 Duyuru kısma: bağlayın ve bağlantı frekansı meşgul olduğunda duyurular yapılır kes nasıl kontrol etmek için 

kullanılabilir seçeneklerden birini seçin. 

No kısma: duyurular frekans meşgul olsa bile oynanır Bağlan / Bağlantıyı kes.  

Frekans meşgul ise Mute: frekans meşgul olduğunda duyurular Bağlan / Bağlantıyı kes oynatılmaz.  



Frekans meşgul olması halinde ertele: duyurular Bağlan / Bağlantıyı kes frekans meşgul olması halinde 

oynanır değil, sıklığı net bir hale gelinceye kadar yedeğinde takip edilmektedirler.  2 dakikadan fazla olay bu yana 

geçmiş ise duyuru iptal edilir. 

Tüm Durdurulmasına: Hayır yerel bir DTMF komut çağrıldığında bile, şimdiye kadar oynanan duyurular Bağlan 

/ Bağlantıyı kes.  

 Internet'e bağlanmak istasyonlarına çalınacak sesli mesaj hazırlamak istiyorsanız bu seçeneği seçin: 

istasyonuna bağlamadan mesajı memnuniyetle oynayın.  Bu mesaj, yerel bağlantısı üzerinden duyulmayacaktır.  Bu 

seçenek seçilirse, seçim "..."  çalınacak WAV dosyasını bulmak için.  WAV dosyası tek kanallı (mono) kullanarak, bir 8kHz 

(8000 Hz) örnekleme hızında kaydedilmelidir.  

 Uzun bir mesaj normal sesli çalışmasına engel olabilir gibi, (sn 5 altında) gibi bir mesaj çok kısa tutmak önerilir.  

 Nezaket tonu Play: Eğer Echolink İnternet yapılan her gönderim sonunda kısa bir tonu oynamak istiyorsanız bu 

seçeneği seçin.  Varsayılan sesi yerine özel bir WAV dosyasını kullanmak için, Sinyaller sekmesinde Nezaket Ton için özel 

bir sinyal seçin.  

 Etkinlik hatırlatma her n san oyna: Bir Tekrarlayıcı bağlantı kullanıyorsanız, bir istasyon bağlıyken periyodik 

yerel linke kazaklar arasında kısa bir tonu oynamak Echolink için bu seçeneği seçin.  Bu sesi en az bir istasyon (hala) 

bağlantıya bağlı olduğu yerel bir QSO yapan istasyonlar için bir hatırlatma olarak hizmet veren ve böylece uzak istasyon 

özel bir WAV kullanmak için içeri girmeye izin kazaklar arasında uzun bir duraklama bırakmak Varsayılan sesi yerine 

dosya, Sinyaller sekmesinde Aktivite Hatırlatma için özel bir sinyal seçin.  

 Maksimum anahtar süresi (sn): Eğer kalmasını yerel verici tek bir iletim girildikten izin vermek istediğiniz saniye 

sayısını girin.  Gelen bir sinyal (Internet) bu kez aşarsa, Echolink istasyonu ve un-anahtar, lokal gönderici kesmek 

olacaktır.  Bu özelliği devre dışı bırakmak için 0 girin.  

 Dead-taşıyıcı zaman aşımı (sn): Bir istasyon herhangi bir ses sağlayarak olmadan istasyonu (internet üzerinden) 

iletmek için izin vermek istediğiniz saniye sayısını girin.  Gelen bir sinyal bu kez aşarsa, Echolink istasyonu kesmek 

olacaktır.  Bu özelliği devre dışı bırakmak için 0 girin.  

 Duyuru ön gecikme (ms) milisaniye cinsinden süreyi girin, bu Echolink PTT ve bir anons başlıyor anahtarlama 

arasındaki duraklama gerekir.  Varsayılan 150 ms olduğunu.  Duyunca duyurular başında kırpılan bu uzatılabilir.  

Sinyalleri Tab 

 Sinyaller Tab belirli sistem bir olay meydana geldiğinde hava yapılır duyurular denetler. 



 

Listedeki her bir olay için, ya Varsayılan duyuru ya da size özel bir WAV dosyasını kullanma seçeneği yoktur.  

 Size herhangi bir özel WAV dosyaları 8-bit, PCM 8000Hz Mono biçiminde olması gerektiğini unutmayın.  WAV 

dosyasını herhangi bir diğer türü seçimi bir hata mesajı üretir.  

 Belirli bir etkinlik için ayarını değiştirmek için, listeden olay seçin ve Standart veya Özel seçeneğini belirleyin.  Özel 

değeri seçilirse, seçim "Seç ..."  WAV dosyasını bulmak için kullanmak istiyoruz.  

 Bir olay için duyuru sinyalleri test etmek için, olayı seçin ve hoparlör simgesini tıklatın.  (Bu fonksiyon herhangi 

bir istasyonun bağlı olduğunda çalışır.)  

 Bir istasyon varsayılan yıldız tuşu (*) olan İstasyonu Bilgi DTMF dizisi, girdiği her İstasyonu Bilgi duyuru oynanır.  

 "Play nezaket sesi" Seçenekler sekmesinde etkinse Nezaket Ton ses sadece oynanır.  

 "Play aktivite hatırlatma" Seçenekler sekmesinde etkinse Aktivitesi Hatırlatma ses sadece oynanır.  

 Listede olaylar modu sysop için geçerli olduğunu unutmayın.  

 Konuşma Hızı: Normal Yavaş veya Hızlı seçin.  Hızlı seçilirse, kelimeler duyuru süresini kısaltmak için biraz 

bindirilir; Yavaş seçilirse, ekstra alan anlaşılabilirliği artırmak için kelimelerin arasına yerleştirilir.  (Bu ayarlar herhangi 

Özel WAV dosyaları için geçerli değildir.)  

 Tone Burst: Bazı tekrarlayıcı bunları etkinleştirmek için kısa bir ses sinyalini gerektirir.  Yerel tekrarlayıcı böyle 

bir özelliği varsa, Echolink her iletim başında patlamış bir ses gönderebilir veya uzak bir istasyondan ilk bağlandığında.  

Birkaç ton frekansları (1750 Hz en yaygın olanıdır) mevcuttur ve süresi ayarlanabilir.  



 

Remt (Uzaktan Kumanda) Tab 

 Uygun "kablolu" uzaktan kumanda, Echolink iki dahili seçenekleri vardır.  

 İlk istasyonu uzaktan internete bağlı herhangi bir Web tarayıcısından kontrol edilmesine izin veren bir dahili, 

parola korumalı bir Web sunucusudur.  Web sunucu programı mevcut durumunu gösterir ve etkin veya devre dışı 

bağlantı ve istasyonları bağlı veya bağlantısı kesilmiş izin veren bir HTML sayfası görüntüler.  Sayfası da Sistem 

günlüğüne gelen son girdileri gösterir.  Web sunucusu etkinleştirildiğinde ve nasıl yapılandırılmış olup olmadığını bu 

sekme denetiminin üst bölümündeki Ayarlar.  

 İkinci seçenek, bilgisayarınıza bağlı bir "ses modem" ile çalışır ve Echolink uzaktan Bir tuşlu telefondan kontrol 

edilmesine olanak sağlar.  Programı, gelen aramayı çağrısının üzerinden DTMF komutları kabul eder ve arayan 

bağlantıya geçmekte ses izlemenizi sağlar. 

Web uzaktan kumanda Etkinleştir: dahili web sunucusunu etkinleştirmek için bu seçeneği seçin.  Bu seçeneği 

seçerseniz, aşağıdaki diğer bilgileri girdiğinizden emin olun.  

 TCP Port: Web sunucusu çalışacağı üzerinde TCP bağlantı noktası numarası.  Varsayılan zaten noktası 80 

üzerinde çalışıyor olabilir başka Web hizmetleri ile çatışmaktan kaçınmak için, 8080'dir.  Güvenlik duvarı (veya ISS) 

bağlantı noktası 8080 tarihinde gelen trafik izin vermez, bu ayarı değiştirmeniz gerekebilir.  

 Kullanıcı Adı, Şifre: Web sunucusu (önerilir) şifre-korumalı olmasını istiyorsanız, bir kullanıcı adı ve şifrenizi girin.  

Uzak bir Web tarayıcısından Echolink erişirken, bir kutu erişim kazanmak için bu bilgileri girmeniz için açılacaktır.  

 Notlar:  

 8080 nolu üzerinde Web sunucusu etkinleştirilmiş olması durumunda, bu erişim için URL olacak 

http://hostname:8080/  , Burada "host" bilgisayarınızın adını veya IP adresidir.  (Eğer internete bir çevirmeli veya DSL 

bağlantısı kullanıyorsanız, adınızın ve / veya IP adresi, internete yeniden, her zaman değişebilir unutmayın.)  

 Eğer bir güvenlik duvarı (örneğin bir kablo ya da DSL yönlendirici gibi) arkasında Echolink çalışıyorsa, Echolink 

çalıştıran bilgisayara TCP port 8080 tarihinde gelen trafik iletmek için güvenlik duvarı ayarlarını yaptığınızdan emin 

olun.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&prev=/search%3Fq%3Decholink%2Bayarlar%25C4%25B1%26hl%3Dtr%26biw%3D1280%26bih%3D690%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&u=http://hostname:8080/&usg=ALkJrhhOtGwdR_KUcZoTSwYY5K4ZwBbQGA


 Enable dial-in uzaktan kumanda: Bu kutuya Echolink gelen bir telefon çağrısından DTMF kontrol operatörü 

komutları kabul ediyorum kontrol edin.  

 Sesli-modem aygıtı: defadan fazla sesli modem PC'ye bağlı ise, Echolink ile kullanmak istediğiniz aygıtı seçin.  Bu 

seçenek devre dışı bırakılırsa, bu Echolink herhangi bir uyumlu cihazlar tespit etmedi anlamına gelir.  Daha fazla bilgi 

için bkz: Notlar.  

 Belirler Echolink aramayı yanıtlamadan önce hattı çalacaktır kaç kere: n halkalar üzerinde cevaplayın.  

 Zaman aşımı (sn): Echolink kapatmadan önce hattı açık tutacak son DTMF komutundan sonra süreyi ayarlar.  

(Arayan kapatırsa kısa bir süre sonra çoğu sesli modemler de çizgi duracaktır.) Arayan off-hook kalır sürece hattı açık 

tutmak için 0 zaman aşımı ayarlayın.  

 Ses seviyesi: Echolink gelen telefon hattına ses seviyesini ayarlar.  Düzeyini artırmak için kaydırıcıyı sağa taşıyın.  

 Ses Monitör: kontrol operatörü bağlıyken telefon hattı üzerinden duyulmasını QSO ses izin vermek için bu kutuyu 

işaretleyin.  Un-kontrol sesinizi Modem telefon hattı üzerinden ses gönderme sırasında DTMF rakamları tespit etmek 

mümkün değildir, bu kutuyu.  

 Giriş Kodu: arayan bağlantıya erişim izin verilmeden önce sağlaması gereken DTMF dizisi ayarlar.  Bu alan boş 

bırakılabilir.  

 Notlar:  

 Bu özellik, bir TAPI-uyumlu ses modem yüklü olmasını gerektirir.  Geleneksel bir modem aksine, bir ses modem 

sesli aramaları ya da kabul edebilir biridir ve sıklıkla hoparlör veya yanıtlama-makine PC yazılımı ile birlikte kullanılır.  

Tüm Winmodem sesli modemler olmasına rağmen sesli bir modemin en yaygın (ve ucuz) tipi, iç PKG "winmodem" tipidir.  

"Telefon telesekreter" ya da belirli bir modemi ses yeteneği olup olmadığını belirlemek için "hoparlör" başvurular için 

ürün literatürüne kontrol edin.  

 Echolink sesli modemler, uyumlu tüm modellerde garanti edilemez ile birkaç farklı marka ve modelleri ile test 

edilmiş olmasına karşın.  Modemi kurarken, uyan ses-modem sürücüleri de yüklü olduğundan emin olun.  Windows 95 

kullanıcıları da bu temel Windows 95 yükleme bulunmayan yana TAPI 1.4 ve Unimodem / V güncellemeleri, uygulanmış 

olduğundan emin olmalıdır.  

 Telefon üzerinden Echolink için arama yaparken, Echolink hattı almak ve arayan kişiye "Echolink <callsign>" 

açıklayacak.  Bir şifre yapılandırıldıysa, arayanın doğru DTMF şifreyi girmeniz gerekir.  Echolink sonra "Enabled" 

duyurdu.  Bu noktada, DTMF komutlarını kabul etmeye hazır olduğunu ve bir QSO ilerleme ve Ses Monitör kutusunun 

işaretli olup olmadığını arayan, bağlantı ses duyacaksınız.  Hiçbir taşıyıcı telefon üzerinden tespit olmadığı için, 3 saniye 

tanınması için komut için her DTMF dizisi sonrası izin, ya da bir sonlandırıcı olarak diyez (#) kullanın.  

 Telefon hattı ve sesli hem destek Caller ID modem varsa, arayanın adını ve telefon numarasını Sistem günlüğüne 

görünecektir.  

 

 

RF Bilgi Sekmesi 

RF Bilgileri sekmesi bulmak için çalışırken yakındaki istasyonlar için yararlı olabilir bağlantınız hakkında bilgi 

vermek için kullanılır.  Echolink gibi Echolink düğümleri olarak VoIP bağlantıları hakkında gerçek zamanlı bilgi yaymak 

APRS ® ağ ve protokolleri kullanan Otomatik Sesli Raporlama Sistemi (AVRS), bir uygulamayı içermektedir.  Bu özellik 

Bob Bruninga, WB4APR ile işbirliği içinde geliştirildi.  Program ayrıca APRS yardımcı olarak, Web üzerinde bu bilgi 

toplama ve görüntüleme için bir mekanizma sağlar. 



 

Eğer simpleks bağlantı veya tekrarlayıcı bağlantısı bağlı olduğu tekrarlayıcı hakkında temel bilgi yaymak 

istiyorsanız, buradan girebilirsiniz.  Varsayılan olarak, bilgi başlatılırken Internet üzerinde merkezi bir veritabanına 

aktarılıyor ve yine her zaman bir istasyon bağlar veya bağlantısını keser edilir.  Bu bilgiler görüntülenebilir ve Echolink 

Web sitesinde aranabilir.  

 Paket TNC bilgisayarınıza bağlanır ve APRS seçeneği etkinse, aynı bilgileri sunmaktadır kullanarak yerel 

kullanıcılara periyodik olarak gönderilecektir.  APRS ile donatılmış Mobil istasyonlar genellikle düğümün konumunu ve 

durumunu gösterir sayısal görüntüler var, onlar eğer APRS iletim veya yakındaki bir digipeater aralığında.  Gelecekteki 

APRS yazılımı bir mobil istasyon, yerel EchoLink faaliyeti için genel bir sorgu göndermesine izin vermek için kabiliyeti de 

içerebilir.  

 RF Bilgiler etiket üzerinde bilgi alanları aşağıdaki gibi AVRS Spec tarafından tanımlanır:  

Enlem: İstasyon enlem, derece ve ondalık dakika.  Örneğin, 41,1175 derece 41 derece, 07.05 dakika.  Kuzey 

veya Güney göstermek için emin olun.  

Lon: İstasyon boylam, derece ve ondalık dakika.  Doğu veya Batı göstermek için emin olun.  

Güç (W): Verici gücü olarak anten feedpoint ölçülür.  

Haat (ft): ayaklarda ortalama arazi, yukarıda Anten yüksekliği.  Bu ortalama yer değil, deniz seviyesinden 

yüksekliğin üzerindeki anten yüksekliği olduğunu unutmayın.  

Anten kazancı (dB): tercih yönde Anten kazancı, en yakın desibel yuvarlanır.  

Yönsel: Genel yönü, eğer varsa, bu sinyalleri anten tarafından tercih edilir.  

Frekans (MHz): bağlantı aldığı üzerinde Frekans.  Link tekrarlayıcı ise, bu tekrarlayıcı çıkış frekansı.  

PL (eğer varsa): CTCSS frekansı, eğer varsa, bağlantı (ya da bağlantı ayarlı olduğu tekrarlayıcı aktive) aktif 

hale getirmek için gerekli.  

 Bu bilgileri herhangi sağlamak veya yaymak istemiyorsanız, boylam için Lat ve 000 00.00 00 00.00 girin.  



 Bu öğelerden bazıları değerleri veri AVRS şartnamede kodlanmış biçimi nedeniyle, seçimleri küçük bir set ile 

sınırlıdır.  

 Aşağıdaki seçenekleri de mevcuttur:  

APRS via Durum Raporu: APRS üzerinden durum bilgilerini yaymak için bir TNC kullanıyorsanız, bu kutuyu 

işaretleyin ve aşağıdaki ayarları onaylayın.  

 TNC Arabirim: Paket TNC bağlı olduğu seri port.  Echolink 9600 bu port üzerinden TNC erişecek.  Bu bağlantı 

noktası başka bir uygulama tarafından kullanılıyor zaten olmadığından emin olun.  Eğer programı UIView32 

kullanıyorsanız Ancak, TNC ile doğrudan iletişim kurmak UIView32 yapılandırmak ve UIView32 ile Echolink payı TNC 

sahip UIView32 seçeneğini seçebilirsiniz.  Tek sınırlama UIView32 KISS modunda TNC kullanamazsınız olmasıdır.  

 Otomatik Başlatma: Echolink başlangıçta otomatik TNC parametrelerini ayarlamak için bu kutuyu işaretleyin.  

Etkinse, Echolink, komut moduna TNC koymak UNPROTO yolunu ayarlama girişimi ve ardından converse moduna TNC 

koyacağız.  Aksi takdirde, Echolink Echolink başlamadan önce bu adımları elle yapılmış olduğunu varsayar.  

Unproto Yol: Otomatik başlatma etkinse, bu listeden yollarından birini seçin. This affects the way outgoing 

packets are addressed, and whether they will be accepted and relayed by a digipeater. A common setting is RELAY.  

Include name(s) of connection stations in status: If checked, EchoLink will include the callsign of the connected 

station when it sends a status report over the APRS network. Otherwise, the report only indicates that the link is in use.  

Comment: Enter up to 8 characters (letters, numbers, or spaces) which will be appended to the report. This 

information will appear along with the APRS status report, and is visible on the screen of some mobile stations. 
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