
GPS Ham Locator

 Este o aplicatie Android pe telefonul mobil, pentru radioamatori, in domeniul
UUS si lucrul in portabil
 Scopul principal: Aflarea coordonatelor proprii si a directiei de orientare a
antenei (azimutul) catre corespondenti.

Instalare:
 Descarc kitul de instalare Ham_Lokator.apk direct in telefonul propriu de la
adresa http://maraton.uus.ro/incarcare/Ham_Lokator.apk Nu transferati fisierul pe
Mobil prin e-mail sau Bluetooth.
 Fisierul se descarca si il regasesc probabil in: Apps / MyFiles / Downloads.
 Clic pe Ham_Lokator.apk pt instalare.
 Apare textul "Din motive de securitate TF este setat pe a bloca app necunoscute"
(asa apare la orice app care nu e descarcata de pe Play Store).
 Clic mai jos pe Settings, click pe Unknown Sources, OK, Install.
 S-a instalat, selectez: Done. Terminat partial instalarea, inchid tot.
 Intru pe Settings, apoi pe APPS (Aplicatii instalate):
 Aici (alfabetic) gasesc aplicatia Ham_Locator, clic pe aceasta:
 Setez Permisiunile: Notification=ON si Location=ON (important, aici e sursa
erorilor). Odata setate, permisiunile raman permanent valabile.
 Acum s-a terminat total instalarea.

Pe ecranul TF Mobil gasesc iconita Ham_Locator
(glob_terestru pe fond negru)
 Pot folosi aplicatia in aer liber, sau dintr-o cladire, cat
mai aproape de fereastra, pentru a avea vizibilitate catre
satelitii GPS.
Pornesc aplicatia:
 Ecranul ar trebui sa arate ca in poza alaturata.
 Cam in 6-7 sec de la pornire, pe ecran se afiseaza
coordonatele geografice in grade zecimale, altitudinea si
Locatorul propriu. Altitudinea nu este foarte precisa,
depinzand de numarul de sateliti disponibili, calitatea
telefonului, constructiile inalte din zona.
 Dupa prima conectare la satelit, aplicatia mai asteapta
1-2 actualizari (~20 sec), apoi deconecteaza senzorul GPS,
pentru a economisi bateria. Memoreaza QTH-ul propriu.
 Pentru a afla Azimutul si Distanta catre un radioamator,

in caseta Detalii_corespondent scriu QTH_Locatorul acestuia si apas butonul OK.
 Pentru a sterge caseta Detalii_Coresp, apas lung butonul OK si pot scrie alt locator.
 Ca Rezerva, dar mai limitat, in caseta Detalii_corespondent pot scrie direct Indicativul
corespondentului: LZ2ZY, YR8Y, YO4FYQ sau chiar o denumire geografica: Topolog,
Retitis, Omu, Ceahlau, Crucea, Macin, Alpina. Nu conteaza majuscule/minuscule.
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