Horaris i activitats de
mercaHAM 2018

Divendres 08 de Juny de 2018

Diumenge 10 de juny de 2018

Muntatge del conjunt de la fira des de les 10 hores fins
que

s’acabin

les

instal·lacions:

identificació

i

assignació de llocs del mercat de 2a ma, identificació
d’expositors i radioclubs.
Instal·lació de les antenes i els equips per a operar
l’estació oficial, instal·lació del sistema inalàmbric per
a les comunicacions a través de Internet.

ma,

entrega

Obertura de les instal·lacions.

(Informació a continuació)

Obertura del recinte a expositors i participants del
2a

10:00

Conferències a la Sala TESLA

08:00 a 10:00
de

Tradicional botifarrada de mercaHAM a la zona bar.

10:00 a 13:00

Dissabte 09 de Juny de 2018

mercat

08:00 a 10:00

d’acreditacions

i

identificacions dels expositors. Posta en marxa de
l’estació de ràdio EH3HAM
10:00
Obertura oficial de les instal·lacions de mercaHAM
2018
10:30

10:00 a 14:00
Activitats dels expositors.
Mercat de 2a ma.
14:00
Tancament de mercaHAM 2018
Freqüències d’enllaç i aproximació
Echolink

114.8 (àmplia cobertura)

Inauguració oficial de mercaHAM 2018

144.937.5MHz.
114.8(cobertura local)

10,30 a 14,30
Conferències i reunions en les diferents sales
(informació a continuació)
13:00 a 13:45
Subhasta :
Subhasta a la baixa d’equips de ràdio, al costat de la
zona del mercat de 2a ma, a càrrec de Francisco
Jordán.
20:00
Tancament de les instal·lacions .

431.000.0 MHz.

Directe

145.550.0 MHz.
433.500.0 MHz.

DMR

438.425.0 MHz. -7.600
(repetidor a mercaHAM)

CONFERÈNCIES
SALA NIKOLA TESLA (situada a la part central, entre els expositors i el mercat de 2a ma)
Dissabte dia 09.6.2018
11:00 a 13:00

TX/RX de Televisió Digital Amateur (DATV) a 10 GHz.
A càrrec de EA3XU Benjamí Pinyol.

17:00 a 18:30

INTRODUCCIÓ AL DMR i FUSSIÓ
A càrrec de EA3BIL Rafael, membre d’AMIRED i en nom de la Federació Catalana de
Radioaficionats. - FCR

Diumenge dia 10.6.2018
10:00 a 11:30

L’ABC DE LES ANTENES
Tot el què deuries saber sobre les antenes de radioaficionat, manteniment,
construcció i operació de les diferents antenes, per un experimentat operador,
EA3OG Lluis del Molino.

11:30 a 13:00

INTRODUCCIÓ AL DMO i HOTSPOT
A càrrec de EA3BIL, Rafael, membre d’AMIRED i en nom de la Federació Catalana de
Radioaficionats - FCR

