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Mais um TX QRO na faixa

Tive a satisfação de testemunhar e gravar o primeiro teste que o Marcínio - PU2MAS fez com o
TX 813 do Giroto - PY2GIR, após a instalação do novo transformador de modulação.
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Este transmissor foi montado pelo Jorge - PY5JK, por volta de 2005. Ele aproveitou um antigo
transmissor BC-375 que estava depenado e fez um equipamento compacto com a famosa 813.

A partir das fotos, observe que é possível montar uma "813" de pequenas dimensões. É uma
ótima sugestão para aqueles que têm alergia aos QRO´s do tipo GELADEIRAS (tamanho de
uma geladeira comum).
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Como muitos já experimentaram, após um reparo ou modificação, ficamos ansiosos para saber
dos resultados, então, não foi diferente e vamos ao ocorrido:

Mal cheguei do almoço e tinha algumas mensagens do PU2MAS querendo urgentemente falar
comigo. Liguei para o "macanudo" que estava desesperado, porque queria uma reportagem do
novo trafo de modulação e o seu horário de almoço estava acabando. Dá pra imaginar a
vontade dele em saber como ficou a "criança".

Assim que liguei o FRG-7 e sintonizei na QRG combinada, havia uma portadora com S9+10db
e QSB moderado. Depois de alguns segundos, o Marcínio começa a falar e solta uma famosa
frase "COMO ESTÁ A MINHA MODULAÇÃO?" (que infelizmente não gravei) e me fez lembrar
o Neto - PY2MCK.

Imediatamente eu emendei outra frase famosa "TÁ TUDO ACABADO!". *

Até o PU2MAS está sendo contaminado pelo PY2MCK?

* Alguns anos atrás, em 80m - LSB por volta de 3.725kHz existia uma rodada chamada "Boca
Maldita", famosa pelos palavrões e causou muita polêmica. O jargão da rodada era - TÁ TUDO
ACABADO! Apesar de ser polêmica, era engraçada em alguns aspectos, mas o tipo de
divertimento que a rodada causava não se encaixava nos propósitos do radioamadorismo.
Talvez seria legal aquela turma em um programa de rádio comercial, eles eram divertidos, mas
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não estavam na QRG certa.

Quando percebi que tinha perdido a chance de gravar o PU2MAS dizendo esta frase, é que
lembrei que estava com a máquina fotográfica digital e poderia registrar o teste, e depois,
enviar para ele mesmo avaliar o resultado.

Não é que desta vez, aquela frase que o PY2MCK a tornou tão irritante teve a sua utilidade?
Se não fosse ela (frase), eu não teria a idéia de gravar o áudio, e por conseqüência, este artigo
não existiria.

Tenho que admitir que o Neto - PY2MCK, de certa forma, tem contribuído na construção de
alguns artigos.

Agora chega de falar do MCK e vamos ao pequeno filme realizado.

Neste filme, vocês irão também presenciar o uso de dois receptores, o Yaesu FRG-7 e o
Kenwood R-2000 se alternando na escuta da estação PU2MAS.

Infelizmente as imagens são pequenas (baixa qualidade) porque tinha pouco espaço de
memória na máquina e o áudio era o mais importante naquele momento.
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