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EDITORIAL

de YO3HJV

O noua abordare
Imi amintesc curiozitatea pe care am
avut-o prima data cand am receptionat un
apel sosit din cealalta parte a tarii prin
intermediul repetorulului R0. Am fost tare
curios sa stiu unde este acel repetor care
permite o astfel de legatura peste muntii
Carpati!
Anii au trecut iar aceste legaturi au
devenit ceva banal, pornind de la premisa ca
repetorul este acolo si ca poti oricand sa faci o
legatura intre Ramnicu-Valcea si Cluj, sa
zicem. Ei bine, afirmatia nu este sustinuta in
totalitate de experienta practica intrucat, dupa
cum bine putem observa, pentru functionarea
repetoarelor
este
necesara
interventia
aproape periodica a unor echipe de depanare
Nu minimizez efortul colectiv facut dea lungul anilor dar, dupa evaporarea
entuziasmului initial, echipa care il are in grija
trebuie sa faca fata unor probleme deloc
usoare. Probabil ca, daca “institutia”
repetoarelor ar fi abordata din perspectiva
unei “afaceri”, ar avea mai multe sanse.
“Afacere” nu inseamna instituirea de
taxe pentru utilizarea repetorului ci utilizarea
hartiei si a pixului (chiar si in forma
electronica) pentru stabilirea unor criterii de
atins.
Inclusiv problema finantarii este una
critica pentru ca, atata timp cat “tinta” este
identificarea unor locatii gratuite, aceasta
gratuitate va obliga echipa de instalare sa faca
alte compromisuri (pozitie defavorabila, putere
mica, lipsa supravegherii etc).
O alta problema cu care se confrunta
comunitatea radioamatorilor din YO in ceea ce
priveste
abordarea
repetoarelor
este
atitudinea izolationista si orgoliul exacerbat.
Repetorul, chiar daca deserveste o
comunitate, o face asa cum vrea echipa de
instalare si mentenanta… O fi bine? O fi rau?
Nu stiu, dar este cert ca o astfel de
atitudine impiedica realizarea unor repetoare

cu o minima “rezerva” in hardware, pentru a
le permite o conectare cu un alt repetor si
cresterea zonei de serviciu.
Coordonarea efortului individual poate
aduce beneficii intregii comunitati prin aceea
ca, inca din faza de proiect, repetoarele locale
pot sa detina resurse de interconectare la o
retea mai ampla.
Ceea ce ne duce la alta problema,
aceea
a
implementarii
functiilor
de
semnalizare moderne! CTCSS, DCS, DTMF,
SEL5 etc sunt tot atatea mijloace de a
flexibiliza un repetor sau o retea de repetoare!
Inteleg ca, in comunitatea noastra se
mai folosesc inca RTP si RTM, dar utilizatorii
trebuie sa inteleaga ca aceste sisteme de
comunicatie evolueaza iar ei sunt datori prin
insasi definita radioamatorismului, sa tina
pasul cu reteaua si nu reteaua cu ei!
Altfel, vor face parte dintre cei
care au facut sa se spuna ca
“radioamatorismul este in pericol sa se
stinga”!

Societatea Romana a Radioamatorilor
a demarat un program de instalare a unor
repetoare complexe.
Puteti sustine acest proiect prin donatii in
contul Societatii:

RO73BPOS 8500 6853 284RON02

Mai multe detalii: www.asrr.org
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publicare articolele transmise, vor putea
castiga un produs oferit de sponsorii nostri.
Materialele transmise trebuie sa fie
originale, sa nu fi fost publicate in alte
reviste sau site-uri; traducerile trebuie sa
fie insotite de acordul autorului pentru
publicare.
RadioMagazinYO are dreptul exclusiv de a
insera materialul transmis in oricare dintre
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luni consecutive primirii materialului. Dupa
aparitia celui de-al treilea numar, daca
materialul nu a fost inclus in revista, autorul
redobandeste toate drepturile asupra lui.
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articolele spre publicare nu vor fi folosite
decat pentru uz intern, fara a fi transmise
spre stocare sau prelucrare catre terte
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Adresa la care asteptam articolele dvs. este:
RadioMagazin@radioamator.eu

Pentru abonarea la editia electronica, transmiteti un e-mail la adresa:
AbonamentRM@radioamator.eu cu subiect: ABONARE.
Lunar, abonatii participa la o tombola si au sansa de a castiga un articol util radioamatorilor.
Pentru distributia tiparita, va rugam sa ne contactati.

Coperta: Imagine de la instalarea repetorului “BASE1” din Bucuresti.
Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor

Pagina | 3

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul 1, Nr.1 Noiembrie 2010

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor
www.asrr.org www.radioamator.eu
www.yo3ksr.ro
Pagina |4

Anul 1, Nr.1 Noiembrie 2010

In SHACK
YAESU FT-857D
HF/6m/VHF/UHF multimode
Am primit recent la club, pentru evaluare, un
transceiver Yaesu FT-857D.
Am fost curiosi sa vedem de ce aceasta statie este
atat de dorita pe piata proaspetilor radioamatori,
astfel ca, imediat dupa ce a sosit la club, am
“sunat” adunarea si am pus-o la treaba.

IN CUTIE
In cutia cu care se livreaza statia, se gasesc urmatoarele:
-Statia propriu-zisa;
-Microfonul MH-31 (fara comenzi, doar cu un corector
audio simplificat);
-Brida de fixare in auto;
-Cablul de alimentare;
-Un cablu scurt pentru conectarea intre panoul frontal si
statie;
-2 sigurante de rezerva;
-Manualul de instructiuni;
-Manualul pentru punerea in functiune rapida.

INSTALAREA
Instalarea este deosebit de simpla si
intuitiva; fiind radioamatori, nu ne place sa citim
metri cubi de carti pentru a pune in functiune o
statie!
De remarcat faptul ca mufa de microfon
se conecteaza sub panoul frontal care este
detasabil, firul putand sa iasa atat prin lateral cat
si prin partea inferioara a panoului.
Pentru conectarea antenelor este necesar
sa aveti pregatit un cablu terminat in mufa SO239 pentru HF+6m si un cablu terminat in mufa
N tata, pentru VHF/UHF.
Este bine sa fiti
pregatiti pentru acest tip de mufa.
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Pentru punerea in functiune se recomanda o
sursa de 12V si cel putin 22 A, preferabil una care sa
fie capabila sa furnizeze 25A in regim sustinut si sa suporte varfuri la 30A. Evitati astfel intrarea in
protectie la varfuri de modulatie!
Transceiverul, desi este destinat instalarii in autovehicole, are un suport rabatabil; cu
ajutorul lui statia se inclina la un unghi convenabil pentru operator.

PRIMUL QSO
Asadar, am alimentat statia, am cuplat antena verticala (printr-un ATU LDG-Z-100). Am
selectat banda de 14 MHz.
Folosind mufa Jack de 3,5mm aflata pe panoul frontal, am conectat difuzorul extern pe care
il folosim la club. Am setat comutatorul din spatele panoului frontal pe pozitia SP.
Puterea de emisie a fost setata la maxim, adica 100W.
Pe frecventa de 14,267.8 a intrat imediat o statie din DL, cu un semnal foarte frumos
modulat. Dupa primele controale, am aflat ca el lucra cu un Kenwood TS-850 si tot cu o antena
verticala, dar doar cu 50 W. Controlul indicat de FT-857D era de 58 si am primit un 59, ceea ce
sugereaza ca S-metrul nu este chiar decalibrat (HI).
Ne-a facut placere ca Gil ne-a confirmat o modulatie placuta si echilibrata, curata.

PRIMA IMPRESIE
Un transceiver compact. Ne-am asteptat ca panoul frontal sa fie
ceva mai mare. Din fericire, butonul de DIAL este generos, la fel de mare
ca la un transceiver “desktop”. Banda cauciucata care il inconjoara da o
senzatie placuta, parcurgerea benzii fiind foarte confortabila. Senzorul
optomecanic este dublat de un interpretor care tine cont de acceleratia
imprimata la rotire, crescand viteza.
Intreg transceiverul este un compromis intre un
“menu-driven” si un desktop, o serie de functii importante
fiind accesibile cu tasta dedicata.
Din pacate, aceste taste nu ofera un feedback tactil, la
apasare nesesizand momentul in care se realizeaza
comanda. Nu sunt fan al “beep”-ului de feedback pe care il
consider cumva deranjant.
Afisajul este cam prea mic, pentru gustul
meu, fiind dificil de vizualizat status-ul diferitelor
functii, mai ales in cazul in care statia este instalata
pe masina! Totusi, YAESU a gasit o solutie inedita
pentru a transmite informatii vizuale si pentru noi
astia care purtam ochelari: schimbarea culorii de
fond in functie de intensitatea semnalului receptionat
(sau a SWR-ului).

www.lccom.ro

LDG Z-100
Automatic Antenna tuner pentru FT-857D.

780 Lei, incl. TVA
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Este excelenta pozitionarea butonului de LOCK, care
protejeaza tastatura de actionari accidentale, mai ales in
utilizarea in regim mobil (LOCK in dreapta jos, langa
DIAL).

INGINER SAU AMATOR?
In niciun caz, YAESU FT-857D nu este un transceiver la care sa ai acces la toate facilitatile
“impachetate” in cutia sa fara sa parcurgi manualul!
Butoanele au functii diferite, de exemplu, pe acelasi buton se poate alege functie de Squelch
sau functie de RF Gain. Prima este utila pentru VHF/UHF mod FM in timp ce a doua este utila
pasionatilor de scurte. Totusi, nu este nicio problema daca uitati cumva alocata functia RF Gain,
intrucat statia stie sa seteze un Auto Squelch cand o trecem in FM.
In comparatie insa cu alte statii “Menu driven”, FT-857D este mult mai prietenoasa,
permitand accesul in functii chiar si cand se emite!

DE VARA SAU DE IARNA?
Desi este deosebit de compact, chiar si dupa o utilizare intensiva (aproximativ 4 ore de
legaturi in SSB si PSK31), nu am sesizat sa se fi incalzit semnificativ!
Cu sasiul diecast zinc, YAESU a
dat lovitura! Placile cu componente sunt
dispuse de-o parte si de alta a sasiului
central. In partea frontala se gasesc doua
ventilatoare de debit mare dar silentioase
care sunt controlate de un circuit dedicat
astfel incat sa evacueze cantitatea destul
de mare de caldura ce s-ar dezvolta in
interior.
Intre panoul frontal si corpul principal sunt fante de absorbtie care faciliteaza un tranzit
optimizat al curentului de aer.
Trebuie remarcat faptul ca ventilatia se face pe intreaga suprafata a placilor cu componente,
ceea ce le protejeaza de solicitarile mecanice datorate variatiilor de temperatura.

Au testat pentru dumneavoastra:
-YO3IGR;
-YO3HJV;
-YO3FTI;
-YO3FXF
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CATEVA MASURATORI
Consumul in StandBy variaza intre 720 si 870 mA, in functie de banda si modul de lucru. In
receptie, pe semnal, consumul poate ajunge si la 1,5 A (FM, volum 75%).
In emisie, pe putere maxima, FM, consumul in 10m este de aproximativ 18A.
Puterea masurata (CW) pe exemplarul testat de noi a fost:
160m – 92W;
80m – 93W;
40m – 95W;
30m – 95W;
20m – 95W;
17m – 96W;
15m – 98W;
12m – 98W;
10m – 95W;
2m – 47W;
70cm – 18W.

Masuratorile au fost efectuate pe sarcina artificiala de
50Ohm, cablu ECOFLEX10 (12 cm de la TRX la PWRmetru si 1m pana la sarcina artificiala).
Power-metrul folosit a fost un SX-1000.
Antena folosita la club (YO3KSR) a fost o verticala de
7m cu UnUn 4:1 la aproximativ 25m fata de sol.
Sursa de alimentare:

AV-6065NF.

PRO
Un transceiver compact, cu toate modurile de lucru si toate benzile uzuale, accesibile unui
radioamator incepator.
Dimensiunile mici si greutatea redusa il fac atractiv pentru lucrul in portabil ca statie de
vacanta. Impreuna cu un SLA de 12A poate fi o optiune viabila pentru operatiunile din portabil, mai
ales in programul WFF si SOTA.
Pe langa aceste benzi de frecvente, permite receptia intre 100 kHz si 56 MHz, 76 si 108
MHz, 118 si 164 MHz si 420 si 470 MHz.
Dupa parcurgerea instructiunilor si familiarizarea cu comenzile specifice, utilizarea
transceiverului este facila si intuitiva.
Panoul frontal amovibil, care este util atat in utilizarea mobila cat si in utilizarea fixa,
permitand pozitionarea statiei in alta locatie decat cea a mesei de lucru.

CONTRA
Difuzorul interior este insuficient, mai ales in conditii de auto.
Lipsa unui maner lateral, cum are, de exemplu, TS-480, il face dificil de transportat.
Constructia panoului frontal pare destul de fragila, existand rapoarte de la utilizatori potrivit carora
butonul SEL (optic) incepe sa “rateze” dupa o perioada mai mare de timp.
DSP-ul este doar pe audio si nu straluceste prin facilitati! Ar fi fost utila implementarea unei
functii multi beat cancel (eliminarea purtatoarelor multiple) in loc de una singura precum si mai
multe filtre pentru personalizarea semnalului audio emis.
Pozitia oarecum neconfortabila datorita mufelor din spate. Se poate ridica mai mult decat
permite suportul inclus doar prin folosirea unor adaptoare tip “cot 90 grade”.
Afisajul foarte mic.
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ACCESORII RECOMANDATE
-Filtrul optional SSB de 2,3 kHz de la Collins;
-Kitul de separatie pentru panoul frontal;
-Microfon de masa pentru utilizarea din amplasament fix;
-ATU LDG Z-100;
-Kit de programare pentru memorii;
-Interfata CAT.

CAT SOFTWARE RECOMANDAT
-Ham Radio Deluxe

INTERFATA DIGI RECOMANDATA
RigExpert Tiny model TTL I-1

SUMMITS ON THE AIR – SOTA ROMANIA
Un program SRR

Societatea Radioamatorilor din Thailanda-sub inaltul patronaj al Majestatii Sale,
HS1A va participa, pentru prima data in concursul CQWW SSB 2010.
Indicativul special E2E va fi activ in toate benzile 80-10m.
E2E va lucra in CQWW-SSB2010 la categoria “multioperator” in segmentul 3.500 – 3.540 kHz.
In restul benzilor se va lucra conform regulamentului de concurs.
Operatori pentru E2E: HS1CKC, E21EIC, HS0ZFZ, HS0ZGQ, PA3C, ZL1DD

Pentru inserturi publicitare ne puteti contacta la : RadioMagazin@radioamator.eu

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor

Pagina | 9

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul 1, Nr.1 Noiembrie 2010

ACTIUNE

REPETORUL UHF “BASE

1”
In Bucuresti functioneaza un repetor UHF prevazut si cu posibilitatea de a se
realiza legaturi si din VHF (Simplex).
-UHF: 438, 775, shift -7.6 MHz, deviatie 4,5 kHz, duplex, CTCSS
203,5 Hz
-VHF: 145.525, simplex, CTCSS 203,5 Hz, deviatie 4,5 kHz, simplex
-Phone patch: 0740-164.555
-Nod Echolink YO3KSR-R: 484439
-Conversatia statie<>telefon este posibila doar din UHF;
-Convorbirea telefonica are limita de timp 3 minute;
Atunci cand se activeza legatura telefonica, downlink-ul repetorului
intra continuu in emisie; puteti oricand sa interveniti catre
corespondentul de
pe linia telefonicarepetorul
este
DUPLEX.
Daca, la activarea
legaturii telefonice nu exista activitate pe radio,
dupa 30 de secunde legatura se intrerupe.
La apelarea prin telefon, dupa stabilirea conexiunii,
anuntati-va indicativul, potrivit Regulamentului.
Repetorul permite administrarea de la distanta si
este monitorizat. In caz de abuz sau de incalcare a
prevederilor Regulamentului, el este oprit fara niciun
avertisment.
Acopera Bucurestiul in cea mai mare parte din
portabil iar din mobil (antena pe capota, 10-25W) se
pot realiza legaturi si de la aproximativ 10-15 km in
afara Bucurestiului.
Repetorul a fost realizat de echipa YO3KSR
(Radioclubul Societatii Romane a Radioamatorilor)
cu sprijinul Matra Systems si LCCOM SRL.
Pentru status repetor, click aici.
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BUNE MANIERE
Multi radioamatori sau aspiranti la certificatul
de radioamator care citesc acest manual sunt,
probabil, novici in aceasta activitate. Pana de
curand, novicii erau pur si simplu introdusi in
trafic cu prea putin sau deloc ajutor, fara un
instructaj clar sau fara sa fie invatati cum sa
se poarte odata ajunsi in eter. Va puteti
imagina pe o sosea, in plin trafic dens, fara
cineva care sa va spuna cum se conduce
masina sau cum sa va comportati in trafic?
Pana si gandul la asa ceva e de ajuns sa ne
infricoseze pe cei mai multi dintre noi!
Aparitia in benzile de radioamatori, fara a fi
pregatit pentru aceasta minunata experienta,
poate fi intimidanta-pentru a spune doar atat.
Totusi, nu e cazul sa intrati in panica!
Asa cum fiecare sofer a condus la un moment
dat pentru prima oara, la fel si fiecare
radioamator a fost un novice la inceput.
Bine ati venit in lumea radioamatorismului,
bine ati venit in benzile noastre radio. Aceasta
lucrare va va ajuta sa aveti o experienta mai
placuta in aceasta pasiune, chiar de la
inceput. Sa nu uitati ca radioamatorismul este
un hobby si ca acesta, prin definitie,
reprezinta o activitate care trebuie sa va
bucure!

terenul nostru de
joaca”,
undele
radio. Niciodata nu
esti singur. Toti
ceilalti radioamatori
sunt colegii, fratii si
surorile
noastre,
prietenii
nostri.
Actioneaza
in
consecinta.
Fii
binecrescut.
Ingaduinta − nu toti radioamatorii
impartasesc parerile tale iar acestea nu sunt
cele mai potrivite. Trebuie sa intelegi ca exista
oameni cu pareri diferite pe acelasi subiect.
Fi ingaduitor. Nu esti doar tu in aceasta lume.
Politetea - niciodata sa nu folosesti un
limbaj grosolan sau cuvinte deplasate in
benzile de radioamatori. Un asemenea limbaj
nu numai ca nu spune nimic despre persoana
careia ii este adresat ci mai mult despre cel
care il foloseste. Pastreaza-ti autocontrolul
mereu.
Intelegerea − te rog sa intelegi ca nu toti
sunt la fel de destepti, profesionisti sau
specialisti pe cat esti tu. Incearca mai bine sa
folosesti aceste calitati actionand pozitiv (sa
afli cum sa poti ajuta, corecta sau invata pe
ceilalti) decat actionand negativ (sa critici sau,
mai rau, sa insulti.

Iata principiile de baza care ar trebui sa
guverneze codul nostru de conduita in benzile
de radioamatori:
Sociabilitate − spirit de confrerie: o
multime de alti radioamatori se gasesc “in

Sursa:

Etica si procedurile de operare ale
radioamatorului - ON4UN,
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DIGIMODES VARIA
PC + TRX = disparitia radioamatorismului?

de YO3HJV

Nu de putine ori, ascultand seara pe diferite frecvente de unde scurte, se pot auzi tot felul de tonuri,
triluri si uruituri.
De cele mai multe ori, acestea reprezinta modalitati de transmisie a informatiei intre emitatori si
destinatari, atat din sfera comunicatiilor profesionale cat si din cea a comunicatiilor de amator.

De ce digital?
Pentru ca, spre deosebire de voce, comunicatia se
realizeaza direct la nivelul informatiei ce poate fi
prelucrata direct de catre un sistem de calcul, poate
fi mult mai facil criptata astfel incat sa asigure
secretul comunicatiei (cel putin pana in urma cu
circa 5 ani) si poate fi redundanta astfel incat sa
asigure receptia exacta a informatiei transmise.
Primul sistem care asigura transmisia “digitala”,
bazandu-se pe 0 si 1, deci pe bit, a fost si cel mai
RIGEXPERT Standard
simplu: CW (telegrafia prin comutarea purtatoarei).
Solutia completa pentru moduri digitale
Treptat, pe masura ce tehnica a evoluat si
-USB;
-CAT
informatia a devenit publica, radioamatorii au
-PTT
adaptat principii si standarde profesionale si chiar
-FSK
militare in transmisiunile de amator.
-COMport
Fiecare dintre aceste moduri prezinta anumite
-Dual receive
trasaturi particulare, dezvoltarea fiind facuta in
Prin MATRA SYSTEMS
considerarea anumitor conditii, de asemenea,
particulare.
Dezideratul acestor moduri digitale este transmisia sigura a informatiei de la emitator la receptor.
Daca inceputul a fost facut prin adaptarea echipamentelor profesionale (radiotelex), in prezent
calculatorul personal este indispensabil ca urmare a implementarii de algoritmi DSP ce necesita o
putere de calcul destul de crescuta.
Sunt convins ca sunteti familiarizati deja cu cel putin 3 moduri “digitale”: SSTV, RTTY si PSK31. Desi
inclus in categoria “digitale”, SSTV NU este un mod “digital” pentru ca nu se bazeaza pe alternante
de biti. Literatura de specialitate incadreaza SSTV, alaturi de Hell (cu variantele Feld-Hell, PSK-Hell,
FM-Hell etc) si de HF-Fax, in categoria “Fuzzy”, adica comunicatii in care semnalul este generat de
calculator si este interpretat in mod vizual de catre operator.
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Echipamente necesare
In mare, o statie de amator apta sa opereze Digimodes este alcatuita din echipamentele de emisie
receptie (transceiver, antene, sursa de alimentare, ATU), interfata si un calculator. Calculatorul nu
trebuie sa fie extraordinar de performant dar este bine sa
indeplineasca urmatoarele cerinte minime, pentru a putea face fata
aplicatiilor legate de traficul radio:
-procesor, minim PIV/1,8GHz;
-RAM: minim 1024Mb;
-HDD: minim 120Gb;
-Placa video (poate fi onboard) cu minim 64Mb RAM (dedicat sau
share)
-Placa audio cu posibilitate de samplare la min.48kHz, stereo,
preferabil cu intrare de semnal Linie nu numai microfon;
-4 porturi USB si, daca se poate, cel putin un port COM (RS232).
Pare un sistem sofisticat, dar pretul de achizitie, nou, este in jur de 800 lei, fara monitor.
Ca sistem de operare recomand Windows XP Pro, intrucat majoritatea programelor ce permit
abordarea Digimodes sunt scrise pentru a fi rulate in mediu Windows. XP Pro si nu alta varianta
intrucat acesta este deosebit de versatil si stabil. In nici un caz nu abordati modurile digitale cu
sistem de operare VISTA!
In imaginea de mai jos este prezentata interconectarea echipamentelor pentru a incepe sa activati in
Digimodes:
Inainte de a trece la descrierea si realizarea practica
a unei interfete, as vrea sa reamintesc (pentru cei
care stiu deja) si sa explic (pentru cei care nu stiu)
motivul pentru care radioamatorii folosesc altceva
decat vocea in realizarea legaturilor radio. Ei bine,
acest motiv este comunicatia fara erori.

Corectia erorilor
Corectia erorilor este “piatra de temelie” a tuturor modurilor de transmisie in care este implicata o
“masina”, fie ca ea este un dispozitiv independent fie ca este vorba de un calculator inzestrat cu o
interfata de interpretare, de cele mai multe ori o placa de sunet.
In comunicatia de amator se folosesc doua sisteme principale: FEC-Forward Error Correction si ARQAutomatic Repeat Request.

FEC
Implementarea FEC a fost un pas inainte in cresterea inteligibilitatii mesajului transmis, in sensul ca
atentiona recipientul cu privire la aparitia unei erori in mesaj. FEC nu inseamna neaparat transmisia
integrala si lipsita de erori a mesajului initial ci, mai degraba, alertarea operatorului cu
privire la existenta unor erori in mesajul receptionat. In acest fel, mesajul poate fi repetat in
cazul in care este neinteligibil si nu mai constituie o sursa de confuzie.
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FEC este o metoda de a obtine controlul erorilor in informatia transmisa
prin redundanta; din aceasta informatie redundanta (repetata),
destinatarul va recunoaste doar acele secvente ce nu contin erori
aparente. Intrucat FEC nu se bazeaza pe proceduri bidirectionale de
stabilire a legaturii, sistemul poate fi folosit pentru difuzarea informatiei
catre mai multi destinatari utilizand un singur emitator de informatie.
FEC este cea mai simpla metoda de control al erorilor si se bazeaza pe
transmisia aceluiasi caracter de doua ori; la receptie are loc comparatia
celor doua caractere receptionate cu un tabel de conformitate. Daca
ambele caractere sunt conforme cu tabelul, caracterul receptionat este
recunoscut ca valid si confirmat. Daca cele doua caractere sunt diferite,
va fi validat cel care este conform cu tabelul de conformitate; in situatia in
care nici unul nu este conform, sistemul nu valideaza caracterul
receptionat incorect, afisand spatiu (blank) sau _ (underscore). Specific
FEC este faptul ca nu corecteaza ci doar evidentiaza o eroare.
Corectarea erorii poate fi facuta de catre destinatar, fie prin cererea de repetare a
mesajului fie prin substituirea caracterului lipsa.

ARQ
ARQ este un pas inainte in asigurarea corectiei erorilor; spre deosebire de
FEC, ARQ asigura transmisia corecta si completa a informatiei originare.
Pentru aceasta, ca si in cazul FEC, caracterele receptionate sunt
comparate cu un tabel de conformitate dar, spre deosebire de FEC, in
cazul ARQ, destinatarul raspunde transmitatorului, confirmand sau
infirmand receptionarea corecta. Destinatarul unei transmisii ARQ are la
dispozitie doua tipuri de mesaj: ACK (aknowledged-acceptat) sau NCK
(not aknowledged-respins). Cand transmitatorul receptioneaza un mesaj
ACK trece mai departe cu transmisia mesajului; cand primeste NCK,
repeta ultima secventa transmisa.
Cele de mai sus sunt importante intrucat, practic, toate modurile “digitale”
pot fi clasificate din aceasta perspectiva, a modului in care are loc corectia
erorilor!
Non-FEC: CW, RTTY, PSK31, PSK63 etc;
FEC: MFSK (MT63-1K, Olivia, DominoEx etc), PSK63F etc
ARQ: Packet, SITOR, AMTOR, CLOVER, MIL-STD 188-110A / MIL-STD
188-110B App. C etc.
Modurile digitale, in general, implica doua “straturi”:
-Stratul inferior (Low Level Layer - LL) este reprezentat de modul in care
are loc modularea;
-Stratul superior (High Level Layer - HL) este reprezentat de modul in
care caracterul de transmis este reprezentat in biti de informatie (cuvantul
digital).
De exemplu, in RTTY, LL este FSK (F1B) sau AFSK (A2B sau F2B) iar HL
este codul BAUDOT aferent literei transmise.
Implementarea FEC poate avea loc atat la nivelul LL cat si la nivel HL si
poate fi realizata atat hardware (direct in modem) cat si software, cu
ajutorul DSP-ului placii de sunet din calculator.
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DIGIMODES SOFTWARE
WSPR – “Soapte in eter”

de YO3FTI

WSPR (se pronunta WHISPER = soapta) un
acronim pentru “Weak Signal Propagation
Reporter” este un mod digital relativ nou (aparut in
2008) introdus de Joe Taylor – K1JT in deja
binecunoscutul sau program WSJT (Weak Signal /
Joe Taylor).
Acest mod de lucru este folosit pentru testarea
propagarii in MF si HF folosind transmisii de putere
mica.
WSPR se poate folosi si pentru QSO-uri scurte dar
scopul pentru care a fost conceput este un sistem de
balizare automata cu afisare pe internet.
Modul este foarte eficient, putandu-se
receptiona semnale foarte slabe pana la un raport
semnal / zgomot de -28 dB. S-au raportat legaturi
realizate in HF cu puteri foarte mici, chiar si cu 500
mW!
Date tehnice:
- mesajul standard este alcatuit din indicativ + locatorul din 4 digiti si puterea de emisie exprimata
in dBm (de ex. “YO3KSR KN34 37” – in acest caz statia YO3KSR emite din QTH locatorul KN34 cu
puterea de 5W);
- se poate transmite si locatorul din 6
digiti caz in care se folosesc 2
transmisii separate;
- mesajul standard este compus din
50 biti (28 pt. indicativ, 15 pt.
-PC +Win XP, min 233MHz, min.512Mb RAM
locator si 7 pentru nivelul de
-Internet (sincronizare ceas)
putere);
-Interfata audio (pentru TRX cu Vox)
- latimea de banda ocupata – 6 Hz;
-TRX HF, min.5W
- modulatia – Multi FSK (frequency
-antena: min.3m vert.
shift keying) pe 4 nivele cu separatia
-software
tonurilor de 1,46 Hz;
- sistem de corectie al erorilor FEC
(forward error correction);
- durata unui mesaj 110,6 sec;
- transmisiile incep la o secunda dupa un minut par (de ex. UTC 00:01). Este nevoie de un sistem
de sincronizare a ceasului calculatorului cu ceasuri atomice din internet;
- raport semnal / zgomot de pana la -28 dB pe scala programului WSJT si o latime de banda de
2500 Hz;
Mai multe informatii tehnice despre codarea si corectia de erori se gasesc aici:
http://www.g4jnt.com/Coding/WSPR_Coding_Process.pdf

StartUp WSPR:
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Pentru a realiza scurte QSO-uri se foloseste programul WSJT (a ajuns la versiunea 9) care poate fi descarcat
de aici: http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/devel.html
Programul este foarte util si celor care nu au antene mari sau nu pot instala QRO-uri, in special prin functia de
afisare a statiilor care receptioneaza semnalul, pe o harta GoogleMap.

Pentru a folosi functia de balizaj se foloseste un alt program, WSPR 2.0, care poate fi descarcat de aici:
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html

Mai multe discutii despre acest subiect aici http://bit.ly/d39hFL

Tombola “RadioMagazinYO” – Regulament
Lunar, prin tragere la sorti, se desemneaza un castigator al premiului pus in joc pentru cititorii
care se aboneaza pentru distributia online a revistei.
Premiul consta in echipamente si accesorii pentru statiile radio.
Castigatorul va fi anuntat in numarul urmator al revistei, premiul urmand sa fie ridicat de la
radioclubul YO3KSR sau expediat pe adresa castigatorului.
Costurile de expeditie se suporta de catre castigator, cu plata ramburs. Castigatorul are dreptul
de a alege serviciul de curierat.
La tragerea la sorti nu participa angajatii sau reprezentantii partenerilor care ofera premiul.
Pentru abonare online: AbonamentRM@radioamator.eu

Premiul lunii noiembrie:
Antena auto, VHF, 5/8l, prindere cu talpa magnetica, M285.
Premiul lunii noiembrie este oferit de SC MATRA SYSTEMS SRL.
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Prin LCCOM SRL
www.lccom.ro
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Prin LCCOM SRL
www.lccom.ro
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EXAMEN
Controlul RST
Sistemul de calificare a semnalului receptionat (RST) este utilizat inca din 1934 ca o forma rapida de a oferi o
evaluare calitativa a semnalului receptionat, in special cand este vorba de semnal telegrafic (CW).
RST provine din initialele:
-Rediability=Inteligibilitate;
-Strenght=Tarie;
-Tonality=Tonalitate
Scala de evaluare pentru R si T este de la 1 la 5 iar scala de evaluare pentru S este de la 1 la 9.
Atunci cand este vorba de semnale in fonie, se foloseste doar o parte din acest cod, respectiv RS, fara T.
Se recomanda :

-Sa evitati acordarea unui control RS(T) 59(9) in mod automat (se intampla mai ales in concursuri);
-In QSO-urile pe repetor folosirea in locul RST a raportului Q (Quality).

Scala RST:
Inteligibilitatea:
1-complet neinteligibil
2-aproape de neinteles, doar ocazional unele
cuvinte sunt distinse;
3-inteligibil dar cu mari dificultati;
4-inteligibil fara mari dificultati;
5-perfect inteligibil
Taria:
1-semnal foarte slab, abia perceptibil;
2-semnal foarte slab;
3-semnal slab;
4-semnal acceptabil;
5-semnal destul de bun;
6-semnal bun;
7-semnal destul de puternic;

8-semnal puternic;
9-semnal foarte puternic.
Tonalitatea:
1-Brum de retea foarte puternic si cu amplitudine
mare;
2-Brum clar si puternic;
3-Brum de tensiune redresata dar nefiltrata;
4-Brum de tensiune redresata dar filtrata foarte
putin;
5-Ton modulat si cu brum; muzicalitate redusa;
6-Ton filtrat; urma de brum in modulatie;
7-Ton aproape pur; urme slabe de brum;
8-Ton aproape perfect;urme slabe de brum;
9-Ton perfect, muzical

In cazul emisiunilor CW se poate completa controlul RST cu una din urmatoarele:
-C-Chirpy-semnal care variaza rapid in frecventa;
-K-Key clicks - semnalul prezinta o "rupere" brusca la finalul manipularii (atunci cand statia termina de
transmis punctul sau linia apare un arc electric la manipulator-in special la statiile cu manipulare pe anod)
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YO WFF World Fauna and Flora - Romania
YOFF este un program al Societatii Romane a Radioamatorilor ce urmareste promovarea parcurilor nationale.

Activare YOFF-026
PARCUL NATURAL DEFILEUL MURESULUI SUPERIOR

YO6EZ/p - Dan

Dorind sa ma conving de performantele antenei
BB7V (home made pe undita), am apelat la o
cunostinta din Lunca Bradului pentru a ma
gazdui o zi, doua.
Peter-baci a fost de acord si impreuna cu
YO6GVA – Alin – pe post de caraus - am purces
la drum cu ajutorul trenului.
Ajunsi la destinatie am explicat gazdei de ce m-a
apucat asa dorul de el! El fiind plecat doua luni
la feciorul sau in HA - sosise acasa doar de o
saptamana - i-am explicat ca doresc sa-i
dezmortesc putin contorul de masurarea
consumului de electricitate! Dupa expresia fetei lui am avut impresia ca
trebuie sa facem cale intoarsa, dar Peter-baci ne-a aratat unde este priza si
ne-a chemat la un pahar de palinca. Mie nu prea imi ardea de asa ceva dar
nu puteam sa-l refuz; si asa ne-a apucat aproape noaptea!
A doua zi ne-am apucat sa montam antena dupa care am inceput testele.
Dupa aparatele disponibile se parea ca totul este OK! In trafic insa lucrurile
nu au stat tot asa. Aproape nu a fost statie care sa-mi copieze indicativul din
prima chemare si doar nu transmiteam eu, ci TR4W – HI! Aceasta in 20 m, in
alte benzi … poate alta data!
Observ insa ca transceiverul nu mai scoate cum eram obisnuit: ceva intre 50
Multiband, vertical
– 60 W; masurand tensiunea din retea – surpriza – 190 V; evident, am dat
Benzi de frecventa:
vina pe retea!
6/10/12/15/17/20/30/4
Dar din pacate nu era numai ea de vina. Locatia este si ea de vina,
0
necorespunzatoare pentru astfel de antena: in fata – munte, in spate –
3.200 Lei
munte, iar latimea defileului Muresului in aceasta zona este de aproximativ
600 – 700 metri maxim. Plus pomii din curte!
Incl.
TVA
Aceste “binefaceri” au condus la aceste “performante”! In concluzie nu prea
am putut sa-mi dau seama de performantele antenei.
Va trebui sa o mai incerc in alte conditii de teren, undeva la campie. Asa
incat realizarile au fost dupa posibilitati – HI!
Am tras si un invatamant: cand doresti sa pleci undeva in portabil, in
prealabil studiaza terenul din toate punctele de vedere.
Da, dar asta costa!
Multe succese tuturor!

CUSHCRAFT
R8
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Prin

LCCOM SRL

www.lccom.ro
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PRODUSUL SAPTAMANII – PROMOTIE SPECIALA
PROGRAMATORUL DE MEMORII AD-MEM03C

EPROM
27C64, 27C128, 27C256, 27C512, 27C010, 27C020,
27C040,27C1001, M27C1001, M27C2001, M27C4001
27C080 (A19)
M27C801,M87C257,2716(Vpp25V),2732,2764, 27128,
27256, 27512, 27010,
Vpp12.5V or Vpp21V
EEPROM
8C65,28C64, 28C128, 28C256,28C512, 28C010,
28C020, 28C040, M28C16A/17A (DIP28),(Adapter or
*pretul nu include transport
Jumper) 28C16,XLS2816(DIP24)
FLASH Memory
28F64, 28F128, 28F256, 28F512,28F010, 28F020,MX26C1000, MX26C2000, MX28F1000,
MX28F2000,Am28F256A, Am28F512A, Am28F010A, Am28F020A (New command erase/prog.)
-- intel --i28F001BX, 28F004, 28F008, 28F016, 29F64, 29F128, 29F256, 29F512,29F010, 29F020, 29F040,
29F080,29F001,29F002, 29F004, 29F008, 29F016, 29F032
Serial (I2C) EEPROM
24C02,24C04,24C08,24C16, 85C72, 85C82, 85C92
24C32,24C64,24C128,24C256,24C512
Microwire EEPROM
93C06, 93C46, 93LC46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 (8bit), AT59C11, AT59C22,
AT59C13,CAT35C102, CAT35C104, CAT35C108 ,93C46X,93C56,93C66,93C76,93C86 (NS)
MicroChip PIC
16C84, 16F84, 16F84A ,16F627/16F628,12C508/A, 12C509/A, 12CE518, 12CE519, 16C505,16C620 16C621,
16C622, 16CE623, 16CE624, 16CE625, 16C710/711
---ICSP connector---16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877,PIC16F873A, PIC16F874A, PIC16F876A,
PIC16F877A
Atmel Flash Memory
AT29C256, AT29C512,AT29C010A, AT29C020,AT29C040,AT29C040A,W29EE512,W29EE011,W29EE012,
W29C020(128),W29C040,PH29EE010(W29EE011) ,ASD AE29F1008 (AT29C010), AE29F2008 (AT29C020)

100 LEI
incl. TVA!!!

Pentru toate modelele, descarca manual aici: http://bit.ly/9Vim2O

http://www.adelaida.ro
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DIGIMODES

VARIA

Moduri digitale de semnal slab

de YO3FTI

Introducere
Inca de la inceputul radio-comunicatiilor de radioamatori au fost cautate modalitati de a
putea comunica cat mai bine, mai departe si de a folosi puterea cat mai eficient. Pana nu demult era
valabila afirmatia “telegrafia functioneaza acolo unde niciun alt mod de lucru nu o poate face”.
Odata insa cu aparitia modurilor de lucru digitale - in special a celor de semnal slab – aceasta
afirmatie nu mai este valabila.
Unele moduri digitale sunt mai eficiente decat altele in a transmite informatia mai bine in
conditii dificile. Altele in a transmite o cantitate mai mare de informatie sau a folosi o putere mai
mica pentru acelasi lucru.
In tabelul alaturat este prezentata
o MOD
RAPORT S/N minim
comparatie a mai multor moduri digitale, din punct ROS 1 baud
‐32
de vedere al raportului de semnal/zgomot minim JT65
‐30
pentru ca semnalul sa fie decodat corect.
WSPR
‐29
Asa cum se poate observa din tabel telegrafia Jason Turbo
‐25
(introdusa pentru comparatie) se afla undeva pe la QRSS10
‐24
jumatate in lista de moduri digitale existand multe PSKAM10
‐20
moduri mai performante in ceea ce priveste raportul PSK10
‐18
semnal zgomot minim necesar pentru decodare.
MFSK4
‐16
Modurile de lucru rapide se pot folosi cand Contestia 500/32
‐15
sunt conditii bune de propagare sau se lucreaza cu Domino EX4
‐15
puteri mari si antene performante. Aceste moduri THROBX‐4
‐15
‐14
digitale pot transmite o cantitate mai mare de Olivia 1000/32
CW
20
WPM
‐13
informatie pe unitatea de timp.
RTTYM 500/64
THOR 16
Olivia 500/8
Domino EX8
MT 63 500 Hz
PSK31
CHIP‐64
PSK 63
Feld Hell
RTTY 45
PSK125
PSK250
PSK500
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Pentru legaturi exotice – cum ar fi legaturile radio cu reflexie pe Luna (EME), meteoriti ori
legaturile troposcatter – in cazul in care puterea disponibila nu este foarte mare sau antenele nu au
un castig impresionant modurile de lucru digitale de semnal slab sunt preferate.
De asemenea si in cazul benzilor de LF, MF sau HF cand conditiile sunt neprielnice (QRM,
QRN sau QSB) sau cand se lucreaza QRP ori QRPP atunci modurile digitale de semnal slab sunt
singurele cu care se pot face QSOuri oe distante mari.
Metodele folosite de aceste
moduri digitale de semnal slab
pentru cresterea raportului semnal
/ zgomot sunt diverse: se merge
fie pe reducerea foarte mult a
latimii de banda (pana la 30 mHz
in cazul lui QRSS de ex.), fie
transmitand de mai multe ori
acelasi mesaj sau aplicandu-se
corectii de erori etc.
Un mare pas inainte in domeniul modurilor de lucru de semnal slab se datoreaza lui Joe
Taylor, un astrofizician american la Universitatea din Princeton laureat al premiului Nobel pentru
fizica care este si radioamator avand indicativul K1JT.
In 2001 el a creat deja binecunoscutul program WSJT (acronim de la “Weak Signal / Joe
Taylor”) despre care deja ati putut citi in revista noastra.
Primul mod de lucru introdus a fost FSK441, urmand apoi JT6M, JT65, WSPR, JT8, ISCAT,
Echo s.a.

Programul a ajuns deja la versiunea 9 si este in permanenta imbunatatit de o intreaga
comunitate de dezvoltatori – fiind acum sub licenta Open Source.
Din testele multor radioamatori in
conditii de perturbatii majore JT 65 este cel
mai bun mod digital de semnal slab putanduse decodifica semnalele chiar si in prezenta
unor semnale parazite suprapuse datorita
modului de corectie al erorilor. Chiar daca
ROS 1 baud permite un raport semnal/zgomot
chiar mai bun decat JT 65 – totusi nu face
fata semnalelor perturbatoare parazite.
Mai sunt si alte moduri digitale de
semnal slab unele mai vechi altele mai
recente – ultimul aparut fiind controversatului
mod de lucru ROS.
In numerele viitoare vom analiza
cateva din aceste moduri digitale de semnal slab, vom continua sa descriem software-ul necesar
pentru operare si vom descoperi si de ce ROS este atat de controversat!

Detalii suplimentare precum si un schimb de experienta cu alti utilizatori se pot
gasi pe forumul – www.radioamator.eu
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AGORA - WWW.RADIOAMATOR.EU
YAESU FT-5000

de YO3GJC/VE3GNO

Am testat pe rand si in combinatii 2 luate cate 2 (ca
asta imi permiteau antenele), pe durata cate unui
weekend sau mai mult: K3, Orion2, 7700 (7800 nu

am gasit pe nimeni sa imi imprumute cateva zile si
oricum depasea bugetul alocat), 1000D, Flex 5K si

CRITERIILE
Dupa mai bine de 2 ani de posesor de FT2K si dupa
upgrade-ul antenelor de la verticale la beam-uri, am
simtit nevoia sa fac un upgrade la receptor.
In conditii normale, FT2K isi facea treaba onorabil dar
in DX-uri cu aglomerari mari de statii sau in contest
2K-ul incepea sa isi arate limitele.
Asa ca, inainte de orice, m-am pus sarguincios sa fac
comparatii cu diverse echipamente imprumutate de
pe la prieteni, inca dinainte de a aparea pe piata
FT5000-ul (proces care a durat peste un an).
Criteriile de interes pentru mine au fost:
- performanta receptorului
-etaj final alimentat la 50V sau mai mult
- posibilitatea de a cupla un SDR pentru analiza
spectrului
- port Ethernet pentru actionare la distanta
- ergonomie
- software stabil si fara bug-uri
- HF+6m (si atat)
- stabilitate termica
- pretul (last but not least)…deci am exclus IC7800,
FT9KMP
Dupa cum se observa, nu am exclus in prima etapa
ideea de receptor analogic, lasand DSP-ul ca un plus.
Cu timpul insa, DSP-ul a fost inclus in cautare ca
obligatoriu…
Din nefericire, ce am vrut eu nu exista, asa ca a
trebuit sa incep cu compromisurile.

un 775DSP. Ar fi fost interesant sa le am pe toate
odata intr-un concurs sa pot sa vad in situatii reale.
Pot spune ca la fiecare am constatat puncte tari si
lipsuri.
Dintre toate, singurul care se apropia de ce ma
interesa pe mine a fost IC-7700 si la un moment dat
chiar am fost pe punctul de a-l achizitiona.
Din punctul meu de vedere, singurul neajuns major a
fost cel legat de posibilitatea de a atasa un Spectrum
Scope pe FI. Am incercat insa nu am ajuns la un
rezultat pozitiv.
In plus, integrarea pe Ethernet intr-o retea
domestica, desi este posibila, in prezent nu este
implementata.
Dar sa revenim.

RECEPTORUL
Dintre toate aspectele legate de evaluarea unui
transceiver, cea a receptorului este, poate, cea mai
dificila.
In special locatia in care ma aflu (Canada) ridica
probleme in acest sens; aici nu prea avem densitate
de semnale ca in Europa, benzile suna altfel,
propagarea e fundamental diferita de Romania,
poluarea spectrala e diferita (cel putin unde stau eu e
relativ liniste chiar si in benzile de jos) deci, in conditii
normale de trafic e greu sa evaluezi un receptor.
Singurele situatii in care il poti testa sunt cele in care
apar DX-uri rare in CW si se inghesuie toti sau in
concursuri mari…care nu sunt multe. 4-5/an. Deci
greu de vazut cum se comporta un RX in conditii
dure.
Din experienta mea practica am constatat ca
masuratorile de laborator nu pot sa arate
comportarea unui receptor in conditii reale. Pur si
simplu, este imposibil de replicat in conditii de
laborator densitatea spectrala din cei 400-500Khz sau
mai mult a benzilor de amator, care pot modifica
fundamental comportatea RX-ului.
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In plus, fiecare cu metoda lui de masurare; e greu sa
tragi o concluzie citind “product review”.
Singura metoda pe deplin multumitoare este aceea
care consta in aducerea statiei pe masa si
compararea cu altele, in acelasi loc, pe aceleasi
antene.
Din cate am vazut comportamentul RX-ului este
puternic influentat de “dinamica benzii” aici
intervenind si AGC-ul, care la majoritatea RX-urilor cu
DSP pe IF sufera din plin de supraincarcare.
E mult de discutat despre asta, iar subiectul merita
tratat separat.
La momentul la care a aparut FT-5000 pe piata,
criteriile de selectie ingustasera mult oferta.
Practic, in “liga mare” au ramas doar IC7700 si
K3-ul, fiecare cu avantajele si dezavantajele
lui.
7700 nu are roofing-uri inguste, asa cum mi-ar fi
placut (cu toate ca e o intreaga discutie despre
roofinguri) si in plus nu puteam conecta un SDR pe
IF, insa celelalte criterii erau destul de bine
“acoperite”.
K3-ul pe langa faptul ca este inestetic, are etajul final
alimentat la 12V. Din acest motiv emisia este destul
de “murdara”, insa pe RX este excelent, DSP-ul e
lucrat bine si, fata de orice alt competitor are multe
avantaje, in special la regimurile tranzitorii generate
de zgomote puternice de durata scurta si la
functionarea AGC-ului. Comportarea in “top band” a
DSP-ului este excelenta. Designerii de la K3 au fost
foarte deschisi la recomandarile utilizatorilor, ceea ce
nu se poate spune despre japonezi care sunt destul
de ermetici in a asculta cerintele pietei.
O alta paradigma fost ideea de infradina sau
supradina, undeva in mintea mea sa am primul IF la
9Mhz inca mi se pare un concept invechit.
Toate receptoarele cu infradina sufera din plin de
multe probleme. Legat de VRF si μTune, este de
comentat faptul ca, reducand bandwidth-ul in RF
scade si densitatea spectrala curatand potentialele
semnale care pot fi generate de spur-urile din DDS.
Absolut toate RX-urile au spururi, (vezi si product
review-ul lui RSGB), rolul μTune la Yaesu sau Digisel
al 7700 este tocmai de a elimina potentialele semnale
care se pot mixa cu spururile (de exemplu, la FT-

5000, in banda de 10MHz, atenuarea frecventei
imagine este ceva mai redusa ca cea de la K3)
Pe de alta parte folosirea roof-urilor, in special in CW

(eu am si roof-ul de 300Hz) este un mare plus,
usurand mult treaba DSP-ului.

Acesta este motivul principal pentru care am ales FT5000, chiar daca am acceptat compromisul infradinei.
IC 7700 este o excelenta scula de SSB cu algoritmi de
noise reduction bine echilibrati, insa comportamentul
in CW, in special in concursuri, este ceva mai modest.
Am avut sansa sa compar K3 cu IC 7700 in
CQWW de CW si alaturi de mine au fost mai
multi hami impatimiti de CW, cu ureche fina de
maniac. Concluzia unanima a fost ca, in CW in
160/80m -unde am facut testele- K3-ul, cu
toata austeritatea meniurilor, a fost mult peste
IC-7700.
FT-5000-ul nu este departe de K3, desi ergonomia lui
este cel putin curioasa (fata de K3 la care lipseste).

ERGONOMIE
SM5K-ul care vine deasupra pare ca a fost facut in
mare viteza si ma astept ca urmatorul din seria 9K va
fi mult mai lucrat in partea de design.
OLED-urile sunt OK dar ar fi fost de dorit ca indicatiile
din dreptul comenzilor sa fie prezente pe ecran.
Alta problema de ergonomie la FT-5000 este ca
butoanele din front panel nu sunt luminate si e destul
de greu sa le vezi daca nu ai o lumina in spate; mi-ar
fi placut sa fie mai vizibile pe intuneric.
Aici IC-7700 are un mare plus cu display-ul generos
fata de cel redus de la FT-5000.
Probabil ca graba Yaesu in a lasa nerezolvate astfel
de mici probleme de ergonomie se datoreaza faptului
ca s-au vazut atacati in piata de o firma mica si nejaponeza cum e Elecraft-ul, dupa ce ani de zile au
fost in topul preferintelor contest-manilor cu seria
1000D/MP si dupa fiasco-ul cu 9000/2000.

DSP
As vrea sa insist putin asupra DSP-urilor.
Am
comparat direct IC-7700 cu FT-5000 la procesarea
semnalelor intrucat, surpriza, amandoua folosesc
acelasi circuit de la Texas Instruments!
Totusi, algoritmii folositi sunt fundamental diferiti; la
fel si raspunsul la procesare. IC-7700 mi se pare
putin mai agresiv la reducerea zgomotului de fond
(fasait de banda) fata de FT-5000, insa 5000-ul parca
stie sa proceseze mai bine si celelalte zgomote, altele
decat zgomotul de banda cu inconvenientul ca vocea
apare din zgomot cu ceva efect de reverb (ecou
scurt).
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Acesta este un alt motiv pentru care am ales FT5000-ul, procesarea DSP fiind mult mai pe gustul
meu, in special in SSB, unde pare a fi mai elaborata
fata de cea de la IC-7700. Posibila cauza este si
decalajul de timp intre aparitia lui IC- 7700 ce a FT5000.
Notch-ul manual atenueaza din plin semnalele
individuale (peste 70dB) fiind in bucla de AGC, insa
notchul automat (DNF-ul) este in afara buclei de AGC
si lucreaza bine la multi-carrier, fara sa simti vreo
alterare a vocii. Comportamentul FT-5000 este
fundamental diferit -pe partea de DSP- fata de FT2000, insa ca functionalitati, sunt identice -lucru bun
pentru ca deja eram obisnuit cu functiile existente pe
2000. Dupa cum ziceam inainte, μTune cel putin
pentru 160m si 80/40m e absolut necesar; ajuta mult
la eliminarea de spururi si la curatirea frecventei
imagine.
Pentru cei impatimiti de 10Mhz recomand si μTune-ul
de 30/20m; in 20m eficienta lui e minima, insa in
30m este enorma.
VRF-ul nu prea l-am folosit…din doua motive:
-am toate μTune si cand le ai conectate, VRF-ul nu
mai e activ;
-in benzile de sus nu prea ai nevoie de VRF.
Ft-5000, in banda de 6m merge superb in combinatie
cu DSP-ul, mai ales daca lucrezi nitel la setarile de
AGC pot sa scoti semnale din zgomot.
In 160m singurul lucru care l-am reprosat celor de la
Yaesu este ca in DSP nu au introdus acel short noise
transient signal care sa fie exclus din bucla de AGC
asa cum au facut cei de la Elecraft in K3.
Un mare minus, in opinia mea, este ca upgrade-ul la
FT-5000 se face tot pe batranul port serial!

Suntem in secolul 21! Nu puteau sa vina si ei macar
cu un USB daca nu cu Ethernet?
Singura nadejde este ca pe DMU exista port Ethernet

Poti comenta si tu acest subiect.
http://www.radioamator.eu/index.php?topic=
1575.15
CLICK AICI.

(care nu e utilizat deocamdata) si sper sa poata fi
utilizat pentru CAT si update.
Revenind la SM5K, ca spectrum scope este sub orice
critica; singura utilitate pe care i-o gasesc este
calibrarea μTune-urilor, lasand bandwidth-ul pe
500Khz sau mai mult. Combinatia cu SRD-IQ este
ucigatoare - eu am integrat SDR-ul cu CW Skimmer si
HRD pe 3 monitoare- iar integrarea e superba; DMUul il folosesc doar la vizualizarea “rotorului” pe un
monitor mic de 10.4 inch.
De ceva vreme m-a apucat nebunia SO2R incercand
in viitor poate sa schimb FT-2000-ul cu un K3 exclusiv
pentru 160/80mCW, dar astea sunt planuri de viitor si
mai am de lucru la set-up, in plus eu nu sunt
pasionat de CW.
Obiectivul meu de viitor este o comparare mai atenta,
side by side, a lui IC-7700 cu FT-5000 intr-un concurs
mare de SSB. Poate in CQWW o sa aranjez ceva! Am
un “vecin” la vreo 50 km care e impatimit ca si mine
si vom studia mai atent problema…

Cand m-am intalnit anul asta cu inginerul sef de la Yaesu, Ogi, acesta mi-a promis ca o sa studieze mai atent
problema (si comportamentul lui K3) si o sa vina cu o solutie in viitoarele upgradeuri de DSP.
Acum e de asteptat raspunsul celor de la Icom la noua tendinta cu roofuri inguste si infradina; parerea mea
este ca e totusi o tendinta gresita si ca supradinele vor reveni cu performante peste cele actuale. In acest
moment insa, trendul e dictat de product review-uri si comentariile unor contest-mani. Toti au puterea sa
impuna anumite tendinte de piata si in functie de interese mai mult sau mai putin comerciale.

WFF
De curand Radioclubul QSO Banat din Timisoara a obtinut indicativul YP0WFF
ce va fi folosit de membrii clubului in activitatile din Parcuri nationale sau
naturale din Romania.
Prima deplasare a fost vineri 01.10.2010, pana duminica la pranz, 3.10.2010,
in Parcul National Semenic-Cheile Carasului YOFF-013
DE YO3JW
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SITUATII DE URGENTA
S-a discutat mult despre locul radioamatorilor in
situatiile de urgenta. Din pacate, discutiile "au
pus carul inaintea boilor", in sensul ca au fost
tributare unui heirupism deloc productiv,
dovada ca nu s-a reusit nimic pe acest plan.
Poate ca o abordare sistematica ar genera
sanse mai mari de concretizare a unei
adevarate retele de urgenta a radioamatorilor.
Intai de toate, hai sa vedem ce poate genera o
"situatie de urgenta" susceptibila de a permite
implicarea radioamatorilor.
Limbajul folosit este un pic atipic pentru
radioamatori insa este cel folosit la nivel
institutional si, daca dorim sa ne integram in
efortul de interventie, este obligatoriu sa
invatam limba institutiilor.
Prin dezastre se înţelege:
a) fenomene naturale distructive de origine
geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea
unui număr mare de persoane sau animale,
produse în mod brusc, ca fenomene de masă.
În
această
categorie
sunt
cuprinse:
cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren,
inundaţiile
şi
fenomenele
meteorologice
periculoase,
epidemiile
şi
epizotiile;
b) evenimente cu urmări deosebit de grave,
asupra mediului înconjurător, provocate de
accidente.
În acestă categorie sunt cuprinse: acccidentele
chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii
la construţiile hidrotehnice sau conducte
magistrale, incendiile de masă şi exploziilor,
accidentele majore la utilaje şi instalaţii
tehnologice periculoase, căderile de obiecte
cosmice, accidente majore şi avarii mari la
reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii.
Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU

(Internationally agreed glossary of basic
terms related to disaster management,
UN, IDNDR, Geneva, 1992), prin dezastru
(similar
catastrofă)
se
înţelege:
- gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi,
generând pierderi umane, materiale sau

modificări nefaste ale mediului, care nu poate fi
refăcută
prin
resursele
acesteia.
Dezastrele se pot clasifica fie după modul de
manifestare (lente sau rapide), fie după cauză
(naturale sau antropice).
O altă formă de a defini dezastrele este formula
următoare:
Dezastrele=Vulnerabilităţi+Hazard
Termenii formulei au următoarele semnificaţii:
- Vulnerabilităţi = urbanizare, degradarea
mediului,
lipsa
de
educaţie,
creşterea
populaţiei, fragilitatea economiei, sărăcie,
structuri
de
urgenţă
birocratice
etc.
- Hazard = fenomen rar sau extrem de natură
umană sau naturală care afectează viaţa,
proprietăţile şi activitatea umană iar a cărui
extindere poate duce la dezastre;
Tipuri de hazard:
-geologic (cutremure, erupţii vulcanice,
alunecări de teren);
-climatic (cicloane, inundaţii, secetă); de mediu
(poluarea mediului, epizootii, deşertificare,
defrişare păduri);
-epidemii şi accidente industriale; războiul
(inclusiv terorismul).
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Conform aceleiasi terminologii, se mai definesc:
- criza = situaţie internă sau externă a cărei
evoluţie poate genera o ameninţare asupra
valorilor, intereselor şi scopurilor prioritare ale
părţilor implicate (separat sau împreună);
- accident = întâmplare neprevăzută venită pe
neaşteptate, curmând o situaţie normală, având
drept
cauză
activitatea
umană;
- accident complementar= accident care are
loc pe timpul sau după desfăşurarea unui
dezastru
natural,
datorat
acestuia.
Definiţii pentru fenomene naturale distructive
de origine biologică sau meteorologică, ori
îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau
animale, produse în mod brusc, ca fenomene
de masă
- alunecare de teren = deplasare a rocilor
care formează versanţii unor munţi sau dealuri,
pantele unor lucrări de hidroamelioraţii sau a
altor
lucrări
de
îmbunătăţiri
funciare;
- cutremur = ruptură brutală a rocilor din
scoarţa terestră, datorită mişcării plăcilor
tectonice, care generează o mişcare vibratorie a
solului care se transmite la distanta de locul de
generare, ce poate duce la victime umane şi
distrugeri materiale;
- epidemii = răspândirea în proporţii de masă
a unei boli transmisibile;
- fenomene meteorologice periculoase =
fenomene meteorologice care afectează violent
zone relativ mari de teren pe termen lung,
provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube
materiale şi degradarea mediului ambiant;
- inundaţii = acoperirea terenului cu un strat
de apă în stagnare sau mişcare, care prin
mărimea şi durata sa provoacă victime umane

şi distrugeri materiale ce dereglează buna
desfăşurare a activităţilor social-economice din
zona afectată.
Definiţii pentru evenimente cu urmări deosebit
de grave asupra mediului înconjurător
provocate
de
accidente:
- accident chimic = eliberarea necontrolată în
mediul înconjurător a unei substanţe toxice pe
timpul producerii, stocării sau transportului
acesteia;
- accident biologic = eliberarea necontrolată
în mediul înconjurător a unui agent patogen pe
timpul producerii, stocării, manipulării sau
transportului acestuia;
- accident nuclear = eveniment care
afectează instalaţia nucleară şi poate provoca
iradierea şi contaminarea personalului acesteia,
populaţiei sau a mediului înconjurător, peste
limitele admise;
- accident hidrotehnic = funcţionare
defectuoasă a unei construcţii hidrotehnice ce
duce la pierderi de vieţi umane şi distrugeri
materiale, în aval de locaţia acesteia;
- accidente majore la utilajele tehnologice
periculoase = distrugerea sau avarierea unor
utilaje tehnologice, datorită neglijenţei umane,
ducând la numeroase victime şi mari pierderi
materiale;
- accidente majore pe căile de comunicaţii
= întreruperea temporară a circulaţiei, care
generează
distrugerea
acestor
căi
de
comunicaţii, victime umane, animale, cât şi
pagube materiale;
- avarii majore la reţelele de instalaţii şi
telecomunicaţii = distrugerea parţială a
reţelelor de instalaţii şi telecomunicaţii datorită
acţiunii umane sau naturale;
- căderi de obiecte cosmice = pierderi
umane sau distrugeri materiale generate de
impactul produs asupra pământului de
prăbuşire a unor sateliţi, meteoriţi sau comete;
- incendii de masă = ardere declanşată
natural sau artificial, în urma căreia se produc
însemnate pierderi de vieţi umane, animale,
precum şi pagube materiale.
De YO3HJV
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FIELD DAY

- Pregatire

Sirio Megawatt DX4000

de YO3HJV

In primavara acestui an, am primit de la
LCCOM, in vederea testarii, o antena Sirio
Megawatt DX4000.
De la "mama ei", antena este destinata utilizarii
pe masina in canalele CB.
Este cea mai lunga antena de mobil pe care am
intalnit-o in Romania.
Poate

mai

sunt

pe

alte

meleaguri...

Potrivit specificatiilor, antena suporta 600W
continuu; este terminata in mufa UHF (nu sunt

un fan al acestei mufe dar este relativ OK in
HF) si are, atentie, 2 m inaltime!
Am avut ocazia sa trag cu ochiul la un prospect
Sirio unde este prezentata in sectiune zona
bobinei.
Astfel am vazut ca bobina este doar in
prelungirea spicului, nefiind conectata si la
masa. Acest aspect a fost confirmat si cu
aparatul de masura. Destul de fireasca solutia,
intrucat, la aceasta lungime, cateva spire fac
antena sa simuleze un GP sfert de unda
antena si cu mufa UHF tata la capatul dinspre

(aproximativ 2,6m fizic).
Ideea este ca antena a fost "tintita" de mine

statie.

pentru utilizare in benzile HF, nu numai in
banda de 28 MHz ( in care merge ireprosabil

scoasa din tipla).
Antena este insotita de montura de fixare pe
tabla capotei, la o astfel de lungime nefiind
recomandabila utilizarea unei talpi magnetice
simple; montura este insotita si de un cablu
RG58U terminat cu mufa DV la capatul dinspre

Fixarea pentru teste am facut-o pe marginea
balconului, pe o piesa L din otel, la randul ei
fixata cu suruburi de o platbanda de Al pentru
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concretizat in legaturi in benzile inferioare
valorii de 12m.
In varianta A am realizat legaturi in DL, UR si
GB in gama 20m-17m.
In varianta B, am avut placuta surpriza sa
lucrez si W precum si o statie din PY!
Folosind un dispozitiv de adaptare a antenei (un
UnUn cu comutator 4:1 sau 9:1 si cu o bobina
cu prize comutabile), am adaptat antena si
pentru lucrul in benzile de 40m si 80m,
conectand unitatea AM (antenna matcher) cu
un cablu scurt cu un mic crocodil direct la mufa
DV.
In banda de 40m am facut legaturi in Europa
fara nici un fel de probleme, cu ambele variante
de test.
In banda de 80m, am auzit statiile YO
imobilizarea

pe

balustrada

balconului.

"traditionale" (YO2LGX, YO5PDW s.a.m.d) dar
nu am fost auzit. Poate si pentru ca antena era

A fost necesara inclinarea antenei pentru a o
scoate

de

sub

plafonul

balconului.

Ca de obicei la astfel de teste, am fixat si o
contragreutate

realizata

dintr-un

banal

fir

electric multifilar, din Cu izolat cu PVC in
lungime de aproximativ 3m, lasat sa atarne sub
antena.

cam prea sus pentru exploatarea efectului
NVIS.
Una peste alta, antena se preteaza la operarea
in regim portabil. Singura problema reala pe
care o pune aceasta antena este transportul; in
cazul in care deplasarea se face cu un
autoturism,

Pentru teste am utilizat:
A. FT817N+LDG Z817
B. FT857D+LDG Z100.
Antena se acordeaza absolut superb in benzile
de 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m si 6m. Din
pacate, propagarea nu a fost deschisa in

poate

servi

bine-mersi

pentru

echiparea statiei CB.
Totusi, retineti: este prea lunga pentru suportul
cu un singur magnet!
Antena echipeaza Unitatea Mobila de Comunicatii a
Societatii Romane a Radioamatorilor, in trusa de
echipamente portabile HF.

benzile de la 12 m in sus, astfel ca probele s-au
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SHORT SKIP
Record SHF
Un nou record de distanta in banda de 10 Ghz SSB,
s-a inregistrat in 10 Iulie 2010 intre 2 echipe situate
una in Insula Sal – Capul Verde si a doua in
Portugalia – 2696 Km.
Recordul a fost imbunatatit cu 600 Km fata de
precedentul de 2000 Km inregistrat in anul 2000.
Controlul a fost 52 si dupa QSO-ul in 10 GHz s-au
efectuat si legaturi in banda de 5,7 GHz cu controale
de 58.

o

o

o
o
o
o

-

Mai multe informatii pe site-ul
http://www.hyperatlantica.ch/

Modificari in Regulament
Vom puncta principalele modificari aduse de noul
Regulament de radiocomunicatii pentru serviciul de
radioamator din Romania intrat in vigoare in 2010:
- Mai multe articole din regulament: - sunt
eliminate tarifele de examinare, reexaminare
si autorizare sau reautorizare
- Art. 58 - plangerile impotriva masurilor
sanctionatorii se depun la judecatoria in a
carei circumscriptie a fost savarsita
contraventia fata de depunerea la ANCOM
cum era pana acum;
- Modificari in anexe:
- Anexa nr. 2:
o Se introduce banda de 4 m cu
frecvente de la 70,0 MHz pana la
70,3 MHz cu statut secundar

Banda de 70 cm - 430-440 MHz are
acum statut primar in partaj cu alte
servicii
Banda de 24 GHz se mareste de la
24,050 GHz pana la 24,450 GHz
(aceasta portiune avand statut
secundar)
Se introduce banda 75,500 GHz –
77,500 GHz cu statut secundar
Se introduce banda 77,500 GHz –
78,000 GHz cu statut primar
Se introduce banda 78,000 GHz –
84.000 GHz cu statut secundar
Se introduce banda 122,250 GHz –
123,000 GHz cu statut secundar

Anexa nr. 3:
o Se elimina restrictiile de folosire a
benzilor de 10, 14, 18, 21, 24 MHz
pentru radioamatorii de clasa a IIIa. Ei pot opera in aceste benzi de
frecventa cu puteri de pana la 100
W
o Se precizeaza puterea de max. 20 W
pentru toate clasele de radioamatori
in banda de 70 MHz
o Se introduce art ,1 lit. d si art 3 lit. f
– prin care se mentioneaza
obligativitatea notificarii ANCOM de
pe raza careia radioamatorul isi
desfasoara activitatea cu cel putin 7
zile inainte de utilizarea efectiva de
puteri mai mari de pana la 1000 W

Se introduce art. 11 care prevede ca titularii statiilor
de radioamatori sunt obligati sa asigure functionarea
statiilor de radioamator numai cu respectarea
nivelurilor de camp electromagnetic stabilite prin
Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1193/2006
pentru aprobarea normelor privind limitarea
expunerii
populatiei
generale
la
campuri
electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz
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UU2JJ ne propune o schema pentru
conectarea unui microfon electret la
transceiverul TS2000.

YO3KSR anunta utilizarea indicativului
special YR1X pentru legaturile efectuate
cu ocazia “Zilei Pamantului” .

Pe website-ul WWW.YO3KSR.RO a fost activata
sectiunea referitoare la rezultatul ionosondelor
europene.
Rezultatul ionosondelor este folositor pentru
evaluarea posibilitatilor de a realiza legaturi radio
in HF pe anume frecvente cu diferite zone ale
globului.

Pagina WIKI pentru “celebrul” RTP MF4,
radiotelefon portabil produs in Romania
sub licenta SRA.
http://bit.ly/b23d9g

Continutul prezentei reviste este supus reglementarilor specifice drepturilor de autor.
Reproducerea, in tot sau in parte a continutului, fara acordul S.R.R. este interzisa.
Citarea de fragmente va fi insotita de o notita din care sa rezulte: Numele revistei, autorul
materialului si numarul publicatiei din care a fost preluat fragmentul.
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