
Programul DroidPSK – manual de utilizare. 

 

DroidPSK este o aplicație pentru lucrul în modurile BPSK31 & BPSK63 (Rx & Tx) cu microfon încorporat 

și difuzor sau printr-o conexiune prin cablu între transceiver și interfața WolphiLink sau o altă interfață. 

Cascada (waterfall)  prezintă spectrul de frecvență de la 100Hz la 2500Hz. Recepția se face simplu, glisând 

cursorul cascadă pe semnalul PSK iar DroidPSK va începe decodarea. Pentru transmiterea de caractere sau de 

mesaje acestea pot fi introduse de la tastatura sau din 20 de macrocomenzi disponibile pentru a stoca texte 

standard cum ar fi: "numele și QTH" și "info stație". Cuvinte cheie macro, cum ar fi: <my:callsign> , 

<my:name>, <my:age>, <my:qth>, < my:locator> etc. pot fi utilizate în macro-uri. DroidPSK conține de 

asemenea un jurnal LOG în format ADIF de export și de import QSO-uri, precum și posibilitatea de căutare a 

unui indicativ.  

Manualul original în limba engleză este disponibil la adresa: http://www.wolphi.com/droidpsk/manual/ 

 și poate include adăugiri sau actualizări care nu sunt prezentate în prezenta expunere. 

 

Fereastra principală. 

Această fereastră conține: secțiunea de waterfall – cascada de semnal, bara de nivel de semnal, 

feresatrea de intare a textului decodat, câmpurile de recepție informații și butoane de comenzi și mesaje 

macro. 

 
 

Waterfall – Cascada. 

Cascada prezintă un spectru de frecvență de la 0 la 2500 Hz. Un semnal PSK va afișa o linie verticală 

albă. Pentru a decoda semnalul care defilează cursorul trebuie mutat pe semnalul. AFC-ul lui DroidPSK 

(Controlul Automat al Frecvenței) va încerca să găsească frecvența audio corectă și va începe să decodifice 

semnalul PSK.  

 

Bara de calitatea semnalului & Squelch – Levelbar. 

”Levelbar” pe partea stângă a cascadei arată însă calitatea semnalului, nu intensitatea semnalului. 

Când zona verde are mai multe linii care sunt aprinse cu atât mai bună este calitatea semnalului. Semnalul va fi 

decodificat numai în cazul în care calitatea este suficient de bună pentru a activa baretele verzi. Frontiera 

dintre luminile roșii și verzi (squelch) poate fi reglat prin alunecare în sus / jos pe ”levelbar” – bara de nivel. În 

cazul în care toate liniile sunt verzi squelch-ul este deschis. 

 

 

http://www.wolphi.com/droidpsk/manual/


Log-ul și câmpurile sale. 

 
Cele 8 câmpuri pentru jurnalul de bord – LOG - pot fi încărcate atingând unul dintre câmpuri. Va 

apărea o tastatură și textul dorit va putea fi introdus. O altă modalitate de a completa câmpurile este cel de a 

atinge un cuvânt în fereastra de recepție. Cuvântul va fi evidențiat. Făcând un click lung pe unul din câmpurile 

de intrare ale log-ului textul evidențiat va fi copiat în câmpul de intrare în log. Pentru a adăuga un QSO în log 

se apasă butonul "Add to log". Cel puțin un indicativ și o frecvență trebuie să fie introduse în câmpuri pentru a 

adăuga un QSO în log. Frecvența trebuie să fie introdusă în MHz. Frecvența unui QSO în banda de 20 de metri 

ar fi de exemplu 14.070. DroidPSK are nevoie de acest format pentru ADIF la export (care va fi descris mai 

târziu) și pentru a calcula banda corectă. Ora QSO-ului si data vor fi luate din setările curente ale dispozitivului 

(telefon sau tabletă) în momentul în care butonul "Add to log" este apăsat. Timpul poate fi salvat în ora locală 

sau UTC. Opțional puteți să bifați sau debifați setările UTC din meniu. 

 

Fereastra de recepție. 

 
Fereastra de recepție afișează textul decodat. Fereastra poate defila în sus și în jos. Fereastra se va 

derula doar cu o linie la un mesaj nou primit atunci când fereastra este ”scrolled” în partea de jos în caz 

contrar acesta va rămâne în poziția curentă de vizualizare. Fereastra de recepție poate fi ștearsă prin apăsarea 

butonului verde "clear screen" în meniul din dreapta. 



Cu un click lung în fereastra de recepție se va deschide o casetă de dialog "share dialog box". Textul 

recepționat poate fi trimis prin e-mail sau către alte programe care sunt instalate pe dispozitiv și acceptă 

primirea textului. Important! 

DroidPSK poate opera în două moduri diferite ca viteză: 

PSK31 și PSK 63. Viteza poate fi schimbată din setări. 

Pentru a preveni întunecarea și practic oprirea ecranului (off), în meniul de setări este programată o 

opțiune pentru a menține ecranul luminos (on). Atenție acest lucru va folosi mai multă energie din baterie!! 

Pentru a ajunge la ecranul de setări apăsați butonul de meniu la telefoanului sau tabletei și apoi faceți click pe 

butonul de setări . Dimensiunea textului din fereastra de recepție poate fi modificată din setările de caractere: 

foarte mici, mici, mijlocii, mari sau foarte mari. Pentru a obține mai mult spațiu în special pe ecranele mai mici, 

se poate seta recepția "pe tot ecranul". Dimensiunea fontului din fereastra de recepție se poate modifica. De 

asemenea și viteza defilării semnalelor recepționate pe cascada. 

 
Fereastra de emisie. 

 
Pentru a transmite apăsați pe butonul "Start TX". Butonul se va schimba în "Stop TX". Un câmp nou de 

editare va apărea în partea de jos și textul poate fi introdus pentru transmisie. DroidPSK utilizează 20 de 

macro-uri utilizate frecvent pentru transmiterea unor texte. Butoanele de macro sunt pe partea dreaptă și pot  

defila în sus și în jos (numai pentru telefoane – pentru tablete butoanele sunt statice) . 



Important: Înainte de a transmite către transceiver asigurați-vă că toate programele care pot produce 

sunete, alarmele și click-urile audio de la apăsarea butoanelor sunt dezactivate!!! Click-urile audio pot fi 

dezactivate, de obicei, în setările Android din "Language & Keyboard". Este recomandat de a inhiba 

eventualele sugestii pentru cuvintele scrise din dicționarul telefonului sau tabletei. Acest lucru se poate face în 

setările de tastatură ale SO Android. 

 

Clipboard. 

 
La primirea unui text de la corespondent în cadrul unui QSO răspunsul poate fi pre-scris și apoi 

transmis. Pentru a introduce / edita textul răspunsului, mesajul acesta trebuie salvat în "clipboard". Pentru 

acest lucru trebuie să fie făcut un click mai lung pe butonul de ”clipboard”.  Pentru transmiterea textului scris 

se face din nou un click pe butonul "clipboard" 

 

Fereastra de editere macrouri. 

Un macro poate fi editat, făcând click mai lung pe un buton macro și va apărea un ecran de editare 

macro. 

 
 

 



Sunt disponibile următoarele cuvinte cheie pentru construcția unor macro mesaje: 

 

Cuvinte cheie ale Log-ului recepționate de la corespondent și de introdus în câmpurile ”log entry”: 

<his:callsign> 

< his:name> 

< his:qth> 

< his:locator> 

<his:rcvd> 

<his:sent> 

  

Cuvintele cheie pentru informațiile personale ”my info”: 

<my:callsign> 

<my:name> 

<my:age> 

<my:qth> 

< my:locator> 

< my:email> 

< my:homepage> 

< my:radio> 

< my:power> 

< my:antenna> 

< my:computer> 

< my:interface> 

< my:weather> 

< my:temperature> 

 

Cuvintele cheie pentru GPS dacă dispozitivul știe să facă recepție GPS: 

<my:locatorgps> (will transmit the coordinates from the GPS (if available) and convert them to a 6 character 

Maidenhead like : EN72gu). Se face automat conversia de la GPS la LOCATOR. 

 

Cuvinte cheie speciale: 

<start> will start a transmission 

< stop> will stop transmission and return to the receive window 

< tolog> will add qso to log (At least the fields "Call" and "Frequency" need to be filled out) 

Special ”aprs” 

< aprs> will generate a HF ARPS message including callsign, coordinates (taken from the GPS) and checksum. 

This macro keyword is only available in mode PSK63 Usage: "<aprs>testing DroidPSK" will generate: 

"………~W8DA>APSK63:=4251.40N/08527.54W&testing DroidPSKCCEA~" The 4 character at the end (CCEA in 

this example) is the checksum. 

Pentru fiecare buton macro sunt disponibile 4 culori. Culoarea poate fi seclectată din partea de jos a ecranului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fereastra de informații personale. 

 
Informațiile personale cum ar fi: indicativului, numele, varsta, etc. pot fi introduse în această fereastră. 

Aceste date vor fi folosite în macro-uri. De exemplu: valoarea câmpului de apel va fi înlocuit de <my:call>, 

câmpul de nume va înlocui cu <my:name> și așa mai departe. După ce ați introdus informațiile se apasă 

butonul ”OK" din partea de jos. 

 

Jurnalul de bord – LOG. 

 
Jurnalul de bord, LOG-ul stochează informațiile introduse de pe ecranul de recepție și le prezintă ca o 

listă pe ecranul ”jurnal”. Intrările individuale pot fi șterse sau editate făcând clic lung pe intrarea dorită. Un 

QSO pot fi căutat prin indicativul său iar legăturile pot fi sortate după dată, indicativ sau frecvență. 

 

 

 

 

 

 

 



ADIF – import / export.

 
Fișierele ADIF pot fi importate sau exportate făcând click pe butonul de meniu sau fie pe butoanele 

”Import ADIF” sau ”Export ADIF”. Pentru a importa / exporta fișiere ADIF în DroidPSK se va crea un director 

"DroidPsk" de pe cardul SD. Făcând click pe butonul DroidPSK de export ”ExportADIF” se va crea un fișier 

numit "log.adi" in directorul "DroidPsk". Acest fișier poate fi copiat pe un PC și importat într-un program de 

logare ca de exemplu în HRDLogbook. Importul ADIF a fost testat cu fișierele de log ADIF ale software-ului 

DM780 din Ham Radio Deluxe. Fișierele ADIF  create de alte programe ar trebui să se importe de asemenea în 

mod corect. Pentru a importa un fișier ADIF se copiază un fișier ADIF cu numele "log.adi" în directorul 

"DroidPsk" de pe cardul SD. Se face click pe butonul ”ImportADIF”. O fereastră va apărea care arată procesul 

de import. Fișierul de Log poate fi, de asemenea, partajat prin apăsarea butonului "Share ADIF". Fișierul de 

ADIF poate fi trimis asfel prin e-mail sau poate fi trimis la alte programe care sunt instalate (e-mail, dropbox 

etc ...). 

 

Fereastra de editare LOG. 

 
 



 
Cu un click lung pe un QSO în fereastra de Log va apărea un meniu contextual. Selectați "Edit" pentru a 

deschide fereastra de de editare. În fereastra logedit pot fi editate datele unui QSO individual. După 

introducerea sau modificarea datelor se dă OK pe butonul de jos și datele modificate vor fi salvate. 

 

Back-up / Restore. 

 
 

Butonul de backup din meniul DroidPSK vor salva Logul precum și toate setările pe cardul SD. Două 

dosare vor fi create pe cardul SD în directorul DroidPSK . Numele de fișier al fișierului de Log este 

logbackup.dat și numele de fișier al setărilor este backup.xml. Ambele fișiere pot fi transferate într-un alt 

telefon sau tabletă și importate din nou. Prin apasarea butonului de restaurare ”Restore”, DroidPSK va căuta 

într-un backup anterior fișierele logbackup.dat și backup.xml în folderul DroidPsk din cardul SD și va suprascrie 

Logul și setările lui DroidPSK. 

 

      DroidPSK precum și alte versiuni ale sale pentru alte moduri de lucru se pot descărca în siguranță de la: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolphi.psk31&hl=ro 


