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Rewersyjny (odwrotny) beacon RB jest stacją amatorską, która raporty (spots)
o odbieranych komunikatach innych stacji amatorskich pracujących w eterze przekazuje
do umieszczonej w internecie ogólnodostępnej bazy danych. Taki automatyczny cluster.
Dla emisji JT65A Joe W6CQZ uruchomił w lipcu 2007 roku system RB z bazą danych
na własnym serwerze w6cqz.org. Aktualnie zgromadził w tej bazie danych (mimo dwóch
poważnych awarii) ponad 50 mln spotów. Główną zaletą tego systemu jest możliwość
bieżącej kontroli przez internet stanu propagacji i aktywności stacji amatorskich
pracujących emisją JT65A. Podobne systemy działają też dla emisji WSPR (WSPRnet)
i PSK31 (PropNet).
Każdy użytkownik internetu może w każdej chwili wchodząc dowolną przeglądarką
na stronę http://jt65.w6cqz.org/receptions.php mieć dostęp do wszystkich aktualnych
raportów systemu RB z wszystkich pasm. Każde pasmo wyróżnione jest odmiennym
kolorem. Strona ta, jak każdy cluster, odświeża się automatycznie co 60 sekund.
Raporty w rozbiciu na poszczególne pasma znajdują się na stronach:
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http://jt65.w6cqz.org/receptions160.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions80.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions40.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions30.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions20.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions17.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions15.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions12.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions10.html
http://jt65.w6cqz.org/receptions6.html
http://jt65.w6cqz.org/receptionsvuhf.html

Można na nich znaleźć w postaci tabelarycznej:
- spoty z ostatnich minut (w 8-miu kolumnach):
czas (UTC Time), znak RB (Rx Station), znak odebranej stacji (Tx Station),
raport w dB (Signal), QRG (Dial QRG kHz), DF (Offset Hz), QRB w km(milach) (DX),
kierunek (Bearing) pogrupowane po znaku słyszanej stacji
- wykaz aktualnie spotujących stacji RB Stations Reporting (w 4-ech kolumnach):
znak RB (Call), pasmo (Band), emisja (JT Mode), ilość spotów (Total Reports)
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Stare spoty, ale nie starsze niż 1 godzina można oglądać wybiórczo dla konkretnej
stacji w nowym oknie klikając na znajdujący się na początku każdej strony RB link
Want to see only your reports? Click here for a filtered listing do strony http://jt65.w6cqz.org/freceptions.html

Określamy maksymalny czas szukanych spotów (5, 15, 30 minut lub 1 godzina)
zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Znak wywoławczy stacji wpisujemy do pola
tekstowego Select callsign to view i inicjujemy wyszukiwanie spotów klikając myszą
przycisk Search. Otrzymujemy wykaz stacji RB, które słyszały daną stację.
Strona odświeża się automatycznie co 60 sekund.
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W przypadku gdy poszukujemy spotów stacji RB zaznaczając pole wyboru
Show spots from my station and receptions of my station.

otrzymujemy także dodatkowo spoty wysłane przez tą stację.
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W ramach eksperymentu na początku każdej strony RB umieszczono link
Master KML Data do strony http://jt65.w6cqz.org/rb.kml automatycznie generującej dane
w formacie .kml używanym przez Google Earth do zobrazowania położenia na globusie
raportujących stacji RB (małe zielone chorągiewki) i stacji aktualnie przez nie słyszanych
(duże niebieskie chorągiewki). Mając zainstalowany pakiet Google Earth w wersji 6
możemy w przyjemny sposób oglądać położenie stacji na tle zdjęć satelitarnych Ziemi.
Dane są odświeżane cyklicznie co minutę.
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Generator danych .kml dla Google Earth (mimo, że udostępniony) jest jeszcze
w fazie opracowywania. Ma jeszcze wiele wad i nieścisłości, ale są one sukcesywnie
usuwane.
Na przykład:
- nie oznaczono kolorami, na którym paśmie słucha/nadaje dana stacja
- położenie stacji RB jest określone jako środek małego, 6-pozycyjnego lokatora
a położenie jakiejkolwiek stacji słyszanej w eterze (także stacji RB ?!) jest określone
jako środek dużego, 4-pozycyjnego lokatora. Widać to wyraźnie gdy stacja RB pracuje
eterze. Gdzie indziej słucha, a gdzie indziej nadaje. W skrajnym przypadku dla naszej
szerokości geograficznej odległość ta może wynosić nawet 80km. Bywa, że stacja
przygraniczna nadaje z terytorium innego państwa.
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Na stronie RB umieszczono link Summary report of stations heard for last full UTC day
do strony http://jt65.w6cqz.org/reports/rxsynopsis.html z sumarycznym raportem o stacjach RB
słyszanych w ciągu poprzedniej doby. Można na jego podstawie prześledzić wczorajszą
aktywność wszystkich stacji RB (ilość przysłanych spotów, ilość słyszanych stacji, ilość
aktywnych dużych lokatorów) na poszczególnych pasmach, a także informacje o
konkretnej stacji RB (np. przez kogo była najdalej słyszana i z jakim raportem).

9

Operator stacji amatorskiej chcąc by jego stacja też pracowała w systemie RB:
- musi mieć stały dostęp do internetu
- może, ale nie musi zarejestrować bezpłatnie swoją stację wchodząc na stronę
http://jt65.w6cqz.org/newuser.php

- musi ściągnąć i zainstalować program JT65-HF
- powinien przeprowadzić synchronizację czasu zegara RTC komputera
z dostępnym wzorcem UTC
- musi wyłączyć RIT w odbiorniku i uruchomić program JT65-HF wpisując znak
wywoławczy stacji i lokator, ustawiając częstotliwość pracy QRG oraz zaznaczając
pole Enable RB
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Dla zarejestrowanych operatorów stacji RB serwer po zalogowaniu oferuje
dodatkowo system wymiany postów do szybkiej komunikacji między nimi.
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Dokładność określania częstotliwości DF dekodowanych komunikatów
wynosi ±3Hz, a dokładność VCO współczesnych TRx-ów jest mniejsza niż ±10Hz.
Dziwi więc duży rozrzut częstotliwości podawanych przez stacje RB w przesyłanych
spotach.

Używając systemu RB możemy, prowadząc normalne łączności, mieć stały podgląd
kto, gdzie i z jakimi raportami słyszy pracę naszej stacji i naszego korespondenta a także
jakie inne stacje pracują w eterze emisją JT65A.
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