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 WolphiLink este o interfață pentru conectarea unui transceiver la echipamente de calcul moderne, 

portabile, de tipul ”smartphone” sau ”tablete” funcționând sub sistemul de operarea Android pentru 

realizarea de QSO-uri în sistemele de comunicații digitale. În telefoanele inteligente sau în tablete pot 

funcționa aplicații software care să recepționeze și să transmită emisiuni digitale. Programul dezvoltat și 

utilizat pentru aceste sisteme hard-soft este orientat către utilizarea în ”portabil” datorită dimensiunilor și 

greutății foarte mici a echipamentului se numește Droid. Programul are variante pentru emisiunile PSK31 și 

PSK63 (DroidPSK), pentru RTTY (DroidRTTY) și chiar pentru SSTV (DroidSSTV). 

 Primul QSO realizat cu o stație care lucra cu programul Droid și o interfață WolphiLink a fost YO3FVR/p 

Cătălin, pe data de 23.02.2016 în BPSK31 în banda de 15MHz din KN24xk unde era în portabil. 

Nu este lipsită de interes o astfel de propunere și pentru alți YO, 

amatori de drumeție, cu o dotare ”portabilă” cât mai ușoară. Cel puțin 

două componente ale dotării devin practic miniaturizate: echipamentul 

de calcul care poate fi o tabletă sau un telefon inteligent și interfața 

care de asemeni poat fi înghesuită la dimensiunile unui pachet de țigări 

dacă nu cumva chiar mai mică. 

1. În prezenta expunere vom lua în considerare o propunere de 

utilizare a transceiverelor bine cunoscute FT-817, FT-857, FT-897, FT-

450 care au toate un port de Date cu posibilitatea de funcționare cu 

semnal AFSK în pini DataIN și DataOUT precum și PTT pe un conector 

miniDIN 6 pini (alias PS2 de la calculatoare, mouse și tastatură).  

Orice alt transceiver cu ieșiri AFSK și eventual cu nivelul semnalelor controlat poate fi utilizat într-o astfel 

de configurație. În aceste cazuri este necesară particularizarea, adaptarea conectorului cablului de conexiune 

între semnalele audio din transceiver și intrefața WolphiLink. 

2. Interfața WolphiLink este o schemă care asigură transmiterea bidirecțională audio între transceiver și 

tabletă. Din semnalul audio generat la emisie de tabletă sau telefon se asigură și construcția semnalului de 

PTT. Principiul nu este nou dar rezolvarea este ingenioasă, adaptată noilor echipamente de calcul 

miniaturizate. Schema de principiu (versiunea 1) este dată în figura alăturată iar descrierea funcționării este 

făcută după documentația autorului ei K0BXB – Martin Huyett. 

 



 Versiunea 1 este realizată într-o cutie cu conectori de panou ”mamă” miniDIN 6pini (alias PS2) și priză 

de panou model TRRS 3,5mm cu 4 contacte. 

 
 Versiunea 2 prezentată imediat mai sus este realizată fără conectorii de panou, cu firele cablurilor de 

conexiune lipite direct  în schema electronică, în interiorul cutiei și cu numai 2 conectori: un miniDIN 6 pini 

”tată” către transceiver și un TRRS 3,5mm 4 contacte ”tată” către tabletă. Funcțional schemele sunt practic 

identice. 

3. Descrierea funcționării.   

- Pentru descrierea schemei vom porni de la radio pentru a vedea cum se face recepția emisiunilor 

digitale. Din pinul 5 al conectorului miniDIN 6 pini din transceiver pleacă semnalul audio. El are de 

regulă un nivel standard de cca. 500mVvv pe o impedanță de 600 ohmi. Nivelul nu este reglabil din 

potențiometrul de volum. Semnalul ajunge în potențiometrul R8 și prin intermediul R11, R9, C3 și C1 

ajunge la baza tranzistorului T1. Tranzistorul T1 amplifică semnalul care ajunge în pinul 4 al 

conectorului TRRS de panou prin rezistența R4. Pentru tabletă semnalul este audio_IN, intrarea de 

microfon pentru semnalul digital. 

- Pentru emisie semnalul audio furnizat de tabletă (programul DroidPSK) preluat de unul din canalele 

stereo ale tabletei pe pinul 1 al jack-ului TRRS 3,5mm cu 4 contacte, trece prin C3 și R7 la 

potențiometrul R6 și prin R10 ajunge la pinul 1, intrarea de microfon din mufa miniDIN 6 pini a 

transceiverului. Și aici nivelul este controlat și nu trebuie să depășească 60mVvv. 

- Partea cea mai interesantă a schemei este comanda PTT pentru trecerea în emisie a transceiverului. În 

cazul în care de la tabletă nu vine nici un semnal tranzistorul T2 este deschis, nu conduce și PTT-ul din 

pinul 3 al miniDIN nu este activat. Când de la pinul 1 al tabletei vine semnalul audio, acesta trece prin 

C1 la baza lui T1. Semnalul este amplificat și prin C4 alimentează redresorul (D1,D2 și C5) care aduce o 

tensiune pozitivă continuă la baza lui T2. T2 deschide și activează PTT-ul din pinul 3 al miniDIN care 

este pus la masă în pinul 2. Pentru a funcționa corect circuitul de PTT, semnalul audio venit de la 

tabletă trebuie să fie de cel puțin 1,4V. De regulă majoritatea dispozitivelor Android furnizeză semnal 

audio mai mare de 1,4v dar pot exista și excepții. Condensatorul C6 (vezi C3 în schema a doua) de 

100µF oferă o izolare de cc între tabletă și radio. 

4. Realizarea practică. 

Sunt câteva probleme minore dar care credem că este bine a fi menționate: 

- Conectarea la o tabletă sau telefon inteligent se face cu un conector jack mai special cu 4 contacte 

numit și TRRS 3,5mm cu 4 contacte. 



 
- În propunerea originală în care este încapsulată electronica este prevăzută la ambele intrări cu 

conectori ”mamă” (priză), cu 4 contacte către tabletă și cu miniDIN 6 de panou, către transceiver. În 

acest fel cutia devine independentă și conexiunea se face prin două cabluri echipate la ambele capete 

cu conectori ”tată”, jack TRRS la tabletă și miniDIN 6 pini la transceiver. 

- La furnizorii din YO nu am găsit ofertă pentru priza de panou TRRS cu 4 contacte. 

- La conexiunea cu tableta, pentru a asigura fluxul DataIN și DataOUT, este obligatorie folosirea unui 

TRRS 4 contacte deoarece DataIN, microfonul, este pe inelul 4. 

- La ambele capete ale acestui cablu contactul 2 nu este folosit (unul din canalele stereo de care nu este 

nevoie în comunicațiile digitale) și atunci aveți două posibilități de conexiune: 

 se pot lipi cele trei fire ale cablului direct la schema electronică sau 

 se montează pe cutie o priză de panou pentru 3 fire (stereo) și cu un jack stereo cu trei contacte 

duceți cele trei semnale la contactele corespunzătoare din TRRS 4 contacte. 

- La conexiunea către transceiver conexiunea este mai simplă: 

 un cablu cu conector PS2 care intră în transceiver și firele lipite în celălalt capăt la schemă sau 

 la cutia WolphiLink o priză miniDIN cu 6 contacte ”mamă” și un cablu PS2 / PS2 la ambele capete. 

Toată conectica menționată se găsește la http://www.charma.ro/ sau și la alți furnizori. 

 
Realizarea plantării componentelor se 

poate face pe un PCB special proiectat 

pentru acestă schemă sau se poate realiza 

în regim de amator pe plăci de test placate 

cu pastile, plăci de dezvoltare. Aceste se 

găsesc de asemnea la diferiți furnizori într-

o gamă extrem de variată ca dimensiuni. 

 O adresă cunoscută în YO3 este la Conex 

Electronic. 

http://www.conexelectronic.ro/ 

Tot aici se găsesc și cutii de diferite 

dimensiuni pentru găzduirea electronicii. Dimensiunile compacte ale schemei sunt de 5 x 3,5 x 2 cm. 

http://www.charma.ro/
http://www.conexelectronic.ro/


 În figura de mai jos se vede amplasarea compactă pieselor în produsul de cumpărat precum și prețul 

acestuia. Pentru contact mergeți la http://www.wolphi.com/interface/  

 Recomandarea este însă să încercați să realizați singuri acestă jucărie. Lista de materiale nu cred că 

este o problemă pentru cei ce doresc să realizeze acestă interfață. O precizare suplimentară despre tranzistorii 

folosiți cred că este utilă. Se folosesc tranzistori NPN de semnal mic sau chiar de comutație cum ar fi 2N2222. 

  În diverse realizări practice care circulă pe Internet sunt utilizate perchile T1/T2: 2 x 2N4401 sau 2 x 

BC547B sau 2 x 2N2222 sau mai special 2N3904 cu 2N7000 TMOS FET canal N. Diodele sunt 1N4148. 

 
 În finalul postării veți găsi articolul original din QST cu propunerea lui Martin K0BXB. 

 
O interfață simplă numai pentru recepția cu dispozitive Android. 
Pentru a îmbunătăți calitatea de decodare numai pentru aplicații cum ar fi Morse Decoder, HF 

Weather Fax și Droid Navtex, din gama aplicațiilor Droid pentru telefoane inteligente și tablete s-a conceput o 
schemă simplă. Pentru a detecta o sursă audio externă telefoanele Android necesită un tranzistor sau FET 
conectat la audio în pinul (pinul 4) și masa în (pin3). Cu un tranzistor, așa cum se vede în schema de mai jos, 
funcționează întotdeauna atâta timp cât tensiunea pe pinul 4 este de cel puțin 1.4V. 

http://www.wolphi.com/interface/


De menționat este faptul că interfața utilizează tensiunea din pin-ul microfonului telefonului. 
Tensiunea de pe pin-ul microfonului este de obicei folosită pentru a furniza tensiune unui microfon electret din 
seturi de căști cu microfon (headset). Tensiunea variază de la un telefon la altul. Au fost măsurate tensiuni 
între 1,8V - 2,7V pe diferite telefoane, dar ar putea fi posibil ca anumite telefoane să aibă tensiuni mai mici. În 
cazul în care tensiunea este mai mică decât 1,4V această interfață nu va funcționa. Până în prezent nu sau 
întâlnit telefoane sau tablete care au o tensiune mai mică decât 1,8V dar… nu se știe niciodată. 
 

Interfață DroidPSK pentru FT817 și ICOM 756PROII propusă de 9M2PJU – Piju. 
Această interfață este o variantă similară pentru WolphiLink, care face posibilă conectarea unui 

telefon mobil sau tableta Android la un circuit audio al unui transceiver oarecare. Schema a fost testată pe un 
FT817 și un IC756PROII. Scopul declarat a fost acela de a construi o interfață care nu are nevoie de o sursă de 
alimentare externă. Deoarece dispozitivul Android nu are un port serial pentru a comuta PTT s-a găsit soluția 
de a realiza comanda de PTT din semnalul audio generat de programul DroidPSK la emisie.  

Deoarece telefoanele mobile și tabletele au ieșirea audio de cca. 200mVvv. Tensiunea nu este 
suficientă pentru a comuta un tranzistor. Soluția a fost un transformator audio 16:500 adică un raport de 
transformare de 1:30. S-a obținut mai mult de 1 Vvv în secundarul transformatorului. Semnalul redresat a 
putut deschide tranzistorul pentru comanda de PTT. Probabil va fi dificil de găsit un transformator cu o 
impedantă din primar de 16 ohmi si un raport de transformare în jur de 30. Un transformator similar se poate 
procura de la Farnell 
 
http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-
21&storeId=10172&categoryId=700000005701&eq=N%3D204183%2B2025%26amp%3BNs%3DP_STORE_MAR
KETING_RANK_FARNELL_RO%257c0%257c%257cP_MAN_PART_NUM%257c0%26amp%3BNtpc%3D1%26amp
%3BNtpr%3D1&pageSize=25&beginIndex=1&showResults=true&aa=true&pf=110137726,110193381&vw 
 

De asemeni a fost necesar un tranzistor pentru a fi conectat la intrarea de microfon audio. Valoarea 
rezistenței R9 poate fi puțin diferită în funcție de tensiunea necesară pe pin-ul 4 pentru microfon extern al 
telefonului sau tabletei.  

http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-21&storeId=10172&categoryId=700000005701&eq=N%3D204183%2B2025%26amp%3BNs%3DP_STORE_MARKETING_RANK_FARNELL_RO%257c0%257c%257cP_MAN_PART_NUM%257c0%26amp%3BNtpc%3D1%26amp%3BNtpr%3D1&pageSize=25&beginIndex=1&showResults=true&aa=true&pf=110137726,110193381&vw
http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-21&storeId=10172&categoryId=700000005701&eq=N%3D204183%2B2025%26amp%3BNs%3DP_STORE_MARKETING_RANK_FARNELL_RO%257c0%257c%257cP_MAN_PART_NUM%257c0%26amp%3BNtpc%3D1%26amp%3BNtpr%3D1&pageSize=25&beginIndex=1&showResults=true&aa=true&pf=110137726,110193381&vw
http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-21&storeId=10172&categoryId=700000005701&eq=N%3D204183%2B2025%26amp%3BNs%3DP_STORE_MARKETING_RANK_FARNELL_RO%257c0%257c%257cP_MAN_PART_NUM%257c0%26amp%3BNtpc%3D1%26amp%3BNtpr%3D1&pageSize=25&beginIndex=1&showResults=true&aa=true&pf=110137726,110193381&vw
http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-21&storeId=10172&categoryId=700000005701&eq=N%3D204183%2B2025%26amp%3BNs%3DP_STORE_MARKETING_RANK_FARNELL_RO%257c0%257c%257cP_MAN_PART_NUM%257c0%26amp%3BNtpc%3D1%26amp%3BNtpr%3D1&pageSize=25&beginIndex=1&showResults=true&aa=true&pf=110137726,110193381&vw
http://www.wolphi.com/images/layout.JPG


Avantajul schemei este acela că realizează o izolare galvanică cu transformatori între radio și 
dispozitivul de calcul. Transceiverul poate fi orice model cu condiția să se regleze cu atenție nivelul semnalelor 
audio obținute pe conectorii audio cu care este dotat radioul. 

Lista materialelor 

C1 = 4.7µ R2 = 1k (variable) R9 = 5.6k 
C2 = 4.7µ R3 = 1k T1 = 2N2222 
C3 = 2.2µ R4 = 1k T2 = 2N2222 
D1 = 1N4148 R5 = 10k Tr1 = 16:500  
D2 = 1N4148 R6 = 1k Tr2 = 600:600 
J =3.5mm  4 pin  R7 = 1k (variable) - 
R1 = 5,6k R8 = 330k - 

 
 
 Așa arată prototipul lui Piju. 

 
 În final o variantă autohtonă propusă cu mulți ani în urmă de Laurențiu YO3GWR pentru comanda 
manipulării telegrafice cu tonul audio al transceiverului. Fără filtrul de ieșire pentru semnalele telegrafice 
format din L1, L2, C6 și C7 poate fi o schemă excelentă pentru comanda PTT cu izolare galvanică cu optocuplor 
pentru orice transceiver. În optocuplor pinul 4 vine la borna de PTT a radioului iar 5 se conectează la masă. 
 Schema poate funcționa foarte bine comandată, pe toată durata emisiei, de către semnalul PSK din 
telefon sau tabletă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


