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EDITORIAL
Vin Sarbatorile!
Cred ca cea mai frumoasa parte a
Sarbatorilor de Iarna este cadoul. Nu neaparat
pentru valoarea lui cat pentru gestul care sta in
spate.
Anul acesta, impreuna cu echipa SRR
am reusit sa realizăm un proiect major pentru
radioamatorii din YO. Este vorba de Protocolul
de colaborare cu Societatea Nationala de Cruce
Rosie din Romania.
Prin acest protocol, doua categorii de
voluntari isi dau mana straduindu-se sa devina
mai puternice decat simpla lor suma.
Crucea Rosie este, prin traditie si
definitie o organizatie care are in prim plan
remedierea efectelor situatiilor de dezastru,
calamitate precum si reducerea suferintei
umane.
Radioamatorii stiu sa comunice, poate
mai bine decat profesionistii dar, cel putin in
Romania, nu au reusit sa se impuna ca o
adevarata resursa nationala. Nu degeaba se
spune despre radioamatorism ca “functioneaza
atunci cand orice altceva cedeaza”.
Prin colaborarea celor doua organizatii,
demaram o actiune de durata, deloc usoara dar
cu siguranta plina de satisfactii. Radioamatorii
au sansa de a fi acolo unde Crucea Rosie are
nevoie de comunicare, demonstrand astfel
utilitatea sociala.
Dincolo de orgoliul si reticenta cu care
este privita orice actiune a unei organizatii tinere
cum este SRR, radioamatorii trebuie sa
inteleaga ca o colaborare cu o organizatie de
talia Crucii Rosii onoreaza, angajeaza si
reprezinta o carte de vizita, indiferent de cum
privesti radioamatorismul: sport sau hobby. Iar
aceasta carte de vizita se rasfrange asupra
tuturor radioamatorilor, indiferent din ce
organizatie fac parte!
Este greu sa lasam la o parte orgoliile,
este greu sa acceptam ca in aceasta colaborare
sunt necesare unele reguli dar, in fond si la urma
urmei, specialitatea noastra este comunicarea.
Or comunicarea presupune sa asculti
intai si abia mai apoi sa raspunzi.

de YO3HJV
Este ceea ce propunem radioamatorilor
din YO; sa asculte, sa citeasca si abia apoi sa
adopte o pozitie de respingere a modalitatii pe
care o propunem pentru a sprijini efortul
institutional in situatii de urgenta.
Am asteptat multi ani un raspuns din
partea celor din jur, am cerut mereu sa ne fie
recunoscute calitatile insa e momentul sa
intelegem,
vrand-nevrand,
ca
aceasta
recunoastere nu vine de la sine ci necesita un
minim efort si din partea noastra. Este un adevar
demonstrat de curgerea timpului si totodata o
invitatie la reflectie.
Ne face placere sa le oferim
radioamatorilor din Romania, in prag de
Sarbatori, acest protocol care deschide
drumul afirmarii noastre in societate urmand
ca societatea sa ne cunoasca, sa ne
aprecieze si, mai apoi, sa ne permita sa ne
“jucam” cu antenele noastre pe blocuri fara
sa le mai asimilieze antenelor GSM nocive si
generatoare de profit!

“Sarbatori Fericite”!

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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Va asteptam cu materiale pentru publicarea
in revista.
Lunar, autorii carora li s-au acceptat spre
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
revistele care vor fi publicate in cele trei
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.
Informatiile personale transmise odata cu
articolele spre publicare nu vor fi folosite
decat pentru uz intern, fara a fi transmise
spre stocare sau prelucrare catre terte
parti.
Adresa la care asteptam articolele dvs. este:
RadioMagazinYO@radioamator.eu

Pentru abonarea la editia electronica, va invitam sa va inscrieti pe site-ul www.yo3ksr.ro.
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: Antena Repetorului B2 si B2D – Sinaia 438.825 MHz + Digipeater APRS -144.800MHz.
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In SHACK
KENWOOD TS-590
HF+6m multimode
Lansat la Tokio in 2009 ca prototip, TS590 a “vazut” lumea sub acest nume la Dayton
in 2010, piata umplandu-se de zvonuri potrivit
carora, TS-590 ar fi un competitor puternic al lui
K3 de la Elecraft..
Potrivit producatorului, TS-590 este un
transceiver pentru HF+6m, versiunea K (USA
avand emisie si in canalele alocate in banda de
60m).
Puterea este de 100W in toate
frecventele in care transceiver-ul opereaza fiind dotat cu un ATU incorporat.
Producatorul arata ca este infradina pentru gama 1,8-21 MHz, ceea ce sugereaza ca, in
celelalte benzi opereaza ca supradina.
Spre deosebire de alte transceivere din gama sa de pret, TS-590 este dotat din fabricatie cu
doua roofing filter (2.7kHz si 500Hz) ceea ce ii ofera o mare atractivitate pentru contesteri.
Nici experimentatorii nu au fost uitati! In premiera, TS-590 permite TX pe 135 kHz! E
adevarat, cu putere redusa (0dbm), dar o face!
La inceputul lunii noiembrie am avut ocazia sa il testam la club, prin amabilitatea lui YO3GD.
Ne asteptam sa gasim in cutie un transceiver pe formatul FT-450 (HI). Nu a fost asa. TS-590 este
mai mare, mai greu si cu o impresie de “mai solid”.

IN CUTIE
Asa cum ne-a obisnuit deja, Kenwood livreaza alaturi de, evident,
transceiver si manual, schema electronica, cablul de conectare si, din
fericire, celebrul conector pentru ACC2 pe care nu il gasim mai pe nicaieri
si care este atat de necesar pentru interfatarea cu PC-ul sau cu alte
echipamente de control.

INSTALAREA
Echipamentul este intuitiv, panoul din spate oferind toate informatiile necesare pentru ca
radioamatorul “infierbantat” sa il poata porni destul de rapid!

Nota: Afisarea se face prin multiplexare, din acest motiv lipseste litera “C” in imaginea din dreapta.

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

Pagina | 5

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul 1, Nr.2 Decembrie 2010

Am facut unele comparatii cu TS2000x, fara pretentia de a face din acesta din urma un
standard de comparatie ci pur si simplu, am dorit sa vedem ce aduce schimbarea de generatie la
Kenwood! Desi Kenwood a asteptat multa vreme pana sa apara cu acest model, se pare ca
proiectantii au tinut seama de cerintele pietii, astfel ca, pe panoul din spate gasim, in premiera la
Kenwood, o mufa USB! Se pare ca angajamentul pentru acest standard este ferm intrucat, si la
portabila TH-D72 a fost implementat conectorul USB.
La conectarea USB pe PC, instantaneu a avut loc recunoasterea unei placi audio si a COMului pentru CAT, lucru placut ochilor si degetelelor noastre amatoare de moduri digitale! Lag-ul de
semnal pe interfata audio este minim, aproape insesizabil iar calitatea este excelenta.
In rest, tot doua antene pe conector PL239, conector pentru antena de receptie
suplimentara si, surprinzator, o iesire de semnal mic pentru conectarea unui amplificator extern.
Aceasta iesire livreaza si semnal in banda VLF ( 135 kHz).

PRIMUL QSO
A fost in banda de 17m, cu o statie din I, de la
care am primit control 59+20 db si felicitari pentru
calitatea audio. Interesant este ca statia corespondenta
avusese un QSO inaintea noastra cu o alta statie YO pe
care insa nu am putut sa o copiem.
Semnalul receptionat a fost mai mult decat
multumitor, chiar fara aplicarea unor procesari
suplimentare iar operarea absolut intuitiva.
O baleiere rapida prin benzi si compararea cu
TS2000 ne-a oferit certitudinea ca:

-receptorul este linistit, dar, cam la fel de linistit era si
TS2000;
-copiaza excelent semnale care pe TS2000 sosesc mai
slab;
-S-metrul a fost “steroidizat” in comparatie cu TS2000
care e un lenes consacrat;
-functiile de reducere a zgomotului sunt mai bune ca la
TS2000 dar nu cu mult;
-AGC este o problema, pentru faptul ca nu poate fi
reglata constanta de timp, asa cum ne-a obisnuit
TS2000.
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PRIMA IMPRESIE
TS590 este un echipament compact, dar nu
chiar atat de compact precum ne-am fi asteptat.
Dimensiunile sale si greutatea sunt comparabile cu cele
ale TS2000. Absentand benzile de 2m, 70 si 23 cm, neam fi asteptat ca si dimensiunile sa fie ceva mai mici.
In schimb, puse “umar la umar”, cele doua aparate
prezinta diferente insesizabile in gabarit si greutate!
In ceea ce priveste panoul de comanda, el este
o ciudata imperechere intre un TS2000 si un TS850!
Preia layout-ul general al lui TS2000 renuntand
la aspectul futuristic pentru sobrietatea lui TS850.
Din pacate, odata cu formele aerodinamice ale
TS2000, Kenwood a abandonat ideea de tastatura
retroiluminata, care facea deosebit de confortabila
utilizarea pe timp de noapte si in conditii de iluminare
slaba. Acum, este nevoie de o sursa suplimentara de
lumina pentru panou.
Este inexplicabila forma butonului de dial! Pur si
simplu, seamana cu un dop de PET marit la scara! Bine
ca a pastrat “ambreiajul” reglabil de la TS2000, oferind
astfel posibilitatea reglarii fortei aplicate pentru rotire!

INGINER SAU AMATOR?
Categoric, TS-590 este pentru amatori! Nu este
nimic complicat la punerea in functiune si la operare!
Manualul a fost rasfoit de cateva ori, in special cand
am incercat sa il conectam la AT-300, tunerul extern,
tot Kenwood. Aici am fost pusi in inferioritate de
“istetimea” inginerilor care au scris manualul intrucat nici nu am reusit sa facem “imperecherea” sa
functioneze si nici nu suntem convinsi ca am inteles ce am citit din manual!

DE VARA SAU DE IARNA?
Chiar si in conditii de exploatare intensiva, TS-590 nu s-a incalzit semnificativ! In partea
frontala, intre panoul de control si corpul transceiver-ului exista o baterie de doua ventilatoare, de
acelasi gabarit cu cele de la TS-2000 si la TS-480. Am incercat sa iscodim pe sub placile etajului
final si pe sub placa de semnale mici insa nu am putut sa observam daca aceasta este realizata cu
aceeasi “daruire” ca la modelele predecesoare si are acele aripioare studiate in suflanta si
incorporate in profilul de aluminiu turnat sub presiune. Aparent, experienta dobandita cu TS-480
nu a mai fost implementata si la acest model, diferenta de gabarit si problema costurilor primand in
fata andurantei. Totusi, cum spuneam si mai sus, nu am observat o incalzire semnificativa pe
durata testarii, nici macar in utilizarea pe moduri digitale. Deci, merge si vara ☺ !
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CAPACUL JOS!
Cel mai apreciat moment a fost cel in care surubelnitele s-au intalnit cu fierul rece al suruburilor!

Transceiverul are etajul final, regulatoarele de tensiune, blocul ATU intern si comutatoarele de antene
si Rx/Tx in partea de sus. Interesant este releul de comutare RxTx, ce se pare ca este in vid, fiind protejat de
o cutiuta metalica de mici dimensiuni, pe o placa
distincta.
De remarcat si atentia aratata de
Kenwood pentru reducerea posibilitatilor de
oscilatie a tranzistoarelor din etajul final, care au,
fiecare, ecranare proprie!

Etajul final este realizat cu tranzistoare MOSFET care, potrivit fisei de
parametri, sunt capabile sa livreze, fiecare, 100W. Alegerea acestora are, probabil, in vedere, obtinerea unei
puritati spectrale mai bune decat la rivalul K3, care utilizeaza tranzistoare bipolare 2SC2782 (max.80-90W),
tensiunea de alimentare fiind la ambele, 12V.
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CATEVA MASURATORI
Consumul in StandBy variaza intre 1,1 si 1,5 A, in functie de banda si modul de lucru. In
receptie, pe semnal, consumul poate ajunge si la 1,7 A (FM, volum 75%).
In emisie, pe putere maxima, CW, consumul in banda de 20 m este de aproximativ 15A.
Puterea masurata (CW) pe exemplarul testat de noi a fost:
160m – 82W;
Fara sa avem la dispozitie un analizor de spectru, putem presupune ca,
80m – 85W;
pe de-o parte datorita utilizarii unor tranzistori MOSFET
40m – 85W;
supradimensionati dar si limitarii puterii la aproximativ 80-85W, puritatea
30m – 85W;
spectrala a TS-590 poate sa fie mai buna ca cea a celebrului Elecraft K3.
20m – 85W;
Asteptam rezultatele masuratorilor “in libertate”, HI.
17m – 85W;
15m – 85W;
12m – 84W;
Au testat: YO3GD, YO3IGR, YO3ISS, YO3HJV, YO3GSK, YO3HTB,
10m – 83W;
YO3HYA, YO3IBW, YO3FXF
6m - -82W.

PRO
Roofing filters ca dotare standard pentru 500 Hz si 2,7 kHz.
Panoul excelent optimizat intr-un layout foarte “cuviincios”.
ATU intern deosebit, cu plaja foarte mare de acord, rapid si foarte
silentios!
Comutarea RxTx pe releu in vid ce duce la reducerea zgomotului atat in
receptie cat si la comutare (cliks).
Algoritmii de reducere a zgomotului foarte bine pusi la punct! Se
observa implementarea unor feedback-uri de la utilizatorii de TS2000 si
TS480 insa nu va asteptati la ceva spectaculos!.
Afisajul “clasic”, usor de interpretat si fara “zurgalai”.
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CONTRA
O problema necunoscuta care a impiedicat functionarea cu AT-300 (Antenna Tuner extern,
conectat direct la antena), indiferent cat am facut apel la manual!
Lipseste IF-shift! Adica este inlocuit cu acelasi surogat ca in cazul lui TS-2000, respectiv
filtru trece sus si filtru trece jos reglabile, in locul unui IF-Shift sanatos si adevarat, ca la TS-480 si
ca la orice transceiver cu oarece pretentii!
Pentru insomniaci, absenta retroiluminarii tastelor poate ridica o problema in plus, aceea a
vizibilitatii tastelor, cu toate ca inscriptionarea este usor fluorescenta.
Una peste alta, nu constituie un motiv suficient pentru “parcarea” unui TS480 sau TS2000,
mai ales la pretul de vanzare!
Desi circuitul DSP permite flexibilitate sporita, Kenwood nu prea si-a facut temele si,
aparent, nu au catadicsit sa cumpere un IC-7000 macar pentru a studia ce si cum face concurenta
in DSP!

ACCESORII RECOMANDATE
-MC-60A, microfon de masa
-SP-23 – difuzor extern

CAT SOFTWARE RECOMANDAT
-ARCP590+ARHP590, free
-Ham Radio Deluxe, free

INTERFATA DIGI RECOMANDATA
-Integrata, USB.
Carcotas:
Blocul ATU prezinta similaritati cu TS-480 dar acordul
se realizeaza mult mai rapid, ceea ce indica un upgrade
al algoritmilor.

SUMMITS ON THE AIR – SOTA ROMANIA
Un program SRR
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BUNE MANIERE
Pericolul situatiilor conflictuale
Un singur “teren”, eterul: toti radioamatorii
doresc sa practice “sportul” lor, dar acestia
trebuie sa foloseasca acelasi teren: benzile de
radioamatori. Prezenta sutelor si miilor de alti
radioamatori intr-un singur “teren” este de
natura sa genereze, din cand in cand, situatii
tensionate.
Un examplu: Dintr-o data, auzi pe cineva
facand un apel general sau chiar taifasuind pe
frecventa ta. Cum oare este posibil asa ceva?
Doar ai fost pe acea frecventa mai mult de o
jumatate de ora si aceasta era perfect curata!
Da, ESTE posibil asa ceva; poate ca cealalta
statie crede ca si tine, ca TU ai intrat pe
frecventa LOR! Una din cauze poate fi o
schimbare in conditiile de propagare.
Cum sa eviti conflictele?
Explicandu-le aceste reguli tuturor
“jucatorilor” si motivandu-i sa le aplice. Multe
din situatiile conflictuale actuale sunt
determinate de ignoranta; multi radioamatori
nu cunosc suficient de bine regulile.
Mai mult, situatiile conflictuale sunt
gestionate intr-un mod gresit, tot datorita
ignorantei.
Acest manual* este realizat pentru a face
ceva in privinta acestei lipse de cunostinte, in
primul rand pentru a se evita orice fel de
situatie conflictuala.
Autoritatea morala
Sunt multe tarile in care autoritatile nu
verifica in amanuntime cum se desfasoara
traficul radioamatorilor atata vreme cat ei
respecta regulile instituite de aceste autoritati.
Se
spune
despre
comunitatea
radioamatorilor
ca
se
conformeaza
propriilor
reguli;
aceasta
presupune
autodisciplina. In nici un caz nu inseamna
ca aceasta comunitate are propria politie!

Codul de conduita
Ce intelegem prin cod de conduita? Un cod
de conduita este un set de reguli care au la
baza principii etice precum si respectarea
unor reguli de activitate.
Etica:
Ghideaza
atitudinea
noastra,
comportamentul nostru ca radioamatori.
Etica este legata strans de morala. Regulile de
etica sunt principii ale moralitatii.
Exemplu: etica ne spune sa nu perturbam
intentionat emisia altei statii.
Nerespectarea acestei reguli este la fel de
imorala ca si trisarea in concursuri.
Regulile de activitate: pentru a gestiona
toate laturile comportamentului nostru sunt
necesare o serie de reguli care deriva din
observarea activitatii practice si a obiceiurilor
radioamatorilor.
In
evitarea
situatiilor
conflictuale din benzile de radioamatori sunt
necesare si o serie de reguli de ordin practic
care sa guverneze comportamentul, intrucat
principala activitate este aceea de a stabili
contacte prin radio. Avem in vedere aici
reguli si instructiuni care nu sunt in
legatura cu etica. Majoritatea procedurilor in
benzile de radioamatori formeaza acest
ansamblu (cum sa realizezi o legatura, cum sa

efectuezi un apel, in ce frecvente sa transmiti
si in ce mod, cum sa utilizezi Codul Q etc.).
Respectarea acestor proceduri garanteaza
obtinerea unei performante maxime in
legaturile intre radioamatori si este un
element esential in evitarea situatiilor
conflictuale. Aceste proceduri reprezinta un
rezultat atat al activitatii de zi cu zi cat si al
dezvoltarii tehnice actuale.

*-“Etica si procedurile de operare ale
radioamatorului” - De John Devoldere, ON4UN

si Mark Demeuleneere, ON4WW
Versiunea romana YO3HJV, YO3MAC, YO3JW
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DIGIMODES
PC + TRX = disparitia radioamatorismului? (II)
Am vazut ca, pentru abordarea modurilor
digitale, este necesar sa avem urmatoarele: Un
transceiver (de preferinta echipat pentru SSB),
un calculator cu sistem de operare Windows
(de preferat XP) si o interfata. Evident, sunt
necesare si soft-urile corespunzatoare modului
de lucru pe care dorim sa il abordam. Toate
acestea formeaza impreuna asa-numita statie
de moduri digitale.
Inainte de a proceda la descrierea partilor
componente ale statiei de moduri digitale,
poate ar fi bine sa trecem in revista cele doua
moduri in care are loc generarea
semnalului: FSK ( +AFSK) si PSK.
FSK
Acronim pentru Frequency Shift Keying, FSK
reprezinta unul dintre cele doua moduri primare
de transmisie a informatiei pe canalul radio. In
FSK, transceiver-ul este pus in emisie CW
(purtatoare continua). Existenta purtatorii de
frecventa F0 are semnificatia, din punct de
vedere digital, a nivelului 0. Nivelul 1 este
realizat prin deplasarea purtatoarei pe o
frecventa F1. Diferenta dintre cele doua
frecvente este denumita SHIFT. Principala
caracteristica a FSK este aceea ca, la emisie,
semnalul nu este in nici un fel procesat pe
lantul audio al emitatorului, modulatia fiind un
rezultat al interactiunii intre SHIFT la emisie si
BFO la receptie.
AFSK
Acronim pentru Audio Frequency Shift Keying,
AFSK este asemanator FSK. Spre deosebire insa
de FSK, in AFSK, placa audio a calculatorului
furnizeaza un semnal audio ce contine deja
SHIFT-ul necesar, transceiver-ul fiind pus in
emisie SSB. In acest caz, modulatia este
“meritul” placii audio a calculatorului in
conjunctie cu lantul de modulatie al transceiver-

de YO3HJV

ului. AFSK nu este o modalitate de sine
statatoare ci o derivatie din modul originar FSK.
PSK
PSK este acronim pentru Phase Shift Keying, un
tip de modulatie relativ recent introdus in gama
de moduri digitale. Informatia este transmisa
tot la nivel binar, dar folosind schimbarea fazei
semnalului CW transmis.
Setarea de mod digital a transceiver-ului
Unele transceiver-e au posibilitatea de a alege
modul de lucru, intre FSK, PSK si AFSK (ex:
Yaesu FT-857/897). Citind cele de mai sus, este
evident ca alegerea modului corect este
importanta pentru a putea utiliza modurile
digitale. Setarea FSK este incompatibila cu
utilizarea placii de sunet la emisie, aceasta
furnizand semnal AFSK. Pentru a utiliza setarea
FSK, este necesar sa “atacam” transceiver-ul cu
un semnal TTL livrat de un alt port al
computerului.
Modul AFSK nu este explicit prezent in setarile
referitoare la moduri digitale, el fiind asimilat cu
modul curent SSB. Recomand abordarea
modurilor digitale in “varianta” AFSK dintr-un
motiv simplu: exista moduri digitale care
presupun mai multe purtatoare distincte,
modulate PSK sau FSK. Semnalele acestor
moduri din categoria “multi” sunt produse
exclusiv de catre placa audio a calculatorului,
fiind imposibila generarea lor direct de catre
transceiver (cel putin
a celor destinate
radioamatorilor).
Conexiunile transceiver-ului
Modurile digitale sunt, in marea lor majoritate,
concepute sa treaca de perturbatiile inerente
propagarii HF (unde scurte) utilizand modulatii
conform planurilor de benzi. Rareori, in UUS
veti avea posibilitatea de a va bucura de
satisfactiile aduse de operarea in moduri
digitale. Realizarea statiei este conditionata de
existenta pe transceiver a urmatoarelor
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conexiuni: audio TX, audio RX si PTT. In
anumite situatii poate fi necesara o a patra
conexiune, COS (carrier operated squelch).
De cele mai multe ori, in cazul echipamentelor
fabricate industrial si destinate radioamatorilor,
aceste conexiuni sunt prezente din proiectare.
In cazul unor echipamente de uz comercial, nu
regasim totalitatea conexiunilor necesare,
lipsind in special cele audio (audio TX si audio
RX).
Deseori, sursa si destinatia semnalului audio
reprezinta aspecte ignorate de catre cei care
abordeaza modurile digitale in sensul ca
apreciaza ca acestea sunt totuna cu intrarea de
microfon a transceiver-ului (audio TX) sau
iesirea
de
difuzor
(audio
RX).
Desi
simplificatoare, aceasta solutie este daunatoare
calitatii semnalului audio; corect este ca priza
de semnal (audio RX) sa provina direct din
demodulator iar injectia (audio TX) sa aiba loc
dupa preamplificatorul corector din etajul de
modulatie. Motivul este acelasi pentru ambele
tipuri de semnale: fiecare etaj suplimentar
provoaca o alterare a semnalului originar
necesar sau furnizat de placa audio. Placa audio
este, in esenta, un DSP ce genereaza si
analizeaza semnalul audio bazandu-se pe
algoritmi de mare complexitate, furnizati de
programul specializat. O interventie a unui etaj
analogic sau digital poate altera semnalele si
poate duce la imposibilitatea de a opera
modurile digitale in conditii optime. Desi
robustetea modurilor digitale este intrinseca,
este de preferat, cred eu, ca alterarile sa aiba
loc exclusiv pe calea de propagare si nu in
echipamentul propriu zis.
Ca o recomandare cu caracter general, inainte
de a stabili locurile de conexiune audio cu
transceiver-ul, studiati cu atentie manualul
furnizat de producator. Cu certitudine, in acel
manual exista o pagina in care se prezinta
conexiunile precum si semnificatia pinilor mufei
respective.
Interfata
Cu toate ca, intre calculator si transceiver se
pot realiza conexiuni directe (in curent
continuu), o mica investitie in acest dispozitiv

se dovedeste utila, mai ales cand alimentarea
transceiver-ului se realizeaza in comutatie.
Motivatia majora a acestei interfete este
separarea celor doua mase (potential zero) ale
calculatorului si transceiver-ului. Diferenta de
potential apare, de regula, ca urmare a faptului
ca transceiver-ul are o impamantare pe antena
(sau ar trebui) in timp ce calculatorul are o
impamantare (sau nu) dupa cum este conectata
priza de alimentare in curent alternativ. In
cazul surselor in comutatie, intre cele doua
borne de alimentare cu energie electrica este
conectata o retea capacitiva destinata reducerii
parazitilor in reteaua electrica, acestia fixand un
potential ridicat al carcasei. In functie de cum
este conectat stecherul fiecarui aparat
(Transceiver si PC), intre acestea poate apare o
diferenta de faza care se traduce acea diferenta
de potential de care scriam mai sus. Aceasta
tensiune, in curent alternativ, poate duce la
distrugerea unor componente atat ale
calculatorului cat si ale transceiver-ului.
In principiu, interfata se realizeaza din
transformatoare introduse pe calea de semnal
audio si optocuploare pe caile de PTT si COS.
Interfata poate fi realizata de orice amator cu
un minim de cunostinte de electronica si cu
piese care se gasesc fie in magazinele de
specialitate fie in “cutia cu maimute” pe care,
nu-i asa, fiecare pasionat o are pe langa casa…
Mai jos va propun o schema realizata de
GM4KGK si care, in afara celor doua cai, audio
si PTT mai are si o cale CAT (Computer Aided
Tuning). Acest CAT nu joaca un rol necesar in
programele de moduri digitale dar este util daca
dorim sa comandam transceiver-ul direct din
calculator. Programul HRDeluxe, de exemplu,
necesita conexiune CAT pentru a putea accesa
toate facilitatile oferite de dezvoltatori.
Programele mai simple, cum este, de exemplu
MixW, pot fi utilizate cu o interfata careia ii
lipseste aceasta sectiune CAT.
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Nu cred ca este necesara o descriere a
schemei, principiul de functionare fiind evident.
O precizare se impune cu privire la calitatea
celor doua transformatoare: incercati sa nu
faceti rabat la calitatea acestora intrucat, de

regula, aceste componente pasive pot deteriora
esential semnalul audio. Va recomand sectiune
de minim 0,5 cm2, cu miez de buna calitate.
Din experimentele facute pana acum am
constatat ca raportul de transformare nu este
critic, putandu-se situa in gama de 1:4-1:20
fara nici o problema semnificativa. Cine are
posibilitatea poate incerca sa isi realizeze singur
aceste transformatoare desi nu cred ca efortul
s-ar justifica!
Optocuplorul se poate gasi in unele surse in
comutatie, in general in cele externe, nu in cele
de calculator sau poate fi chiar improvizat dintrun LED si un fototranzistor.

Mare atentie la cablurile folosite! Ganditi-va ca
acestea transfera semnal audio catre un
emitator; este bine sa folosim toruri de ferita pe
aceste cabluri in vederea reducerii posibilitatii
ca semnalul de RF sa perturbe semnalul audio.
Sectiunea CAT este
realizata cu ajutorul
unui circuit MAX232 ce
realizeaza adaptarea
de nivel intre portul
COM (Nivel
RS232/+12V/-12V) al
calculatorului si portul
de CAT al
transceiverului (Nivel
TTL/0v/+5V). Schema
prezentata mai sus
functioneaza cu
majoritatea
transceiverelor Yaesu,
Icom, Kenwood,
Elecraft etc.
Interfata prezentata mai sus pleaca de la
premisa ca aveti deja o placa de sunet in
calculatorul dvs. si puteti aloca resursele
acesteia exclusiv pentru comunicatii digitale.
Unele programe, in special cele destinate
transmisiunii digitizate a vocii au nevoie de 2
placi de sunet. Din acest motiv, interfetele mai
elaborate contin propria lor placa de sunet!
Schema prezentata are, totusi, un mare
dezavantaj: separarea galvanica nu opereaza
pentru CAT!
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DIGIMODES
ROS – Un nou mod digital
Modul digital ROS este unul dintre cele mai recente
moduri digitale fiind creat de Jose Alberto Nieto Ros –
un inginer spaniol specialist in telecomunicatii care
lucreaza in domeniul transmisiunilor digitale. Dl. Ros
este deocamdata doar radioamator receptor dar
planuieste sa obtina in curand licenta de radioamator.
Prima transmisiune folosind acest nou mod
digital a avut loc pe 18 februarie 2010 si a fost un
mesaj trimis de EA2LE din Vitoria (Spania) si
receptionat la Universitatea Twente din Olanda,
binecunoscuta pentru
preocuparile in domeniul
receptiei HF (WebSDR).
Frecventa pe care a fost receptionat mesajul
a fost 7.065 MHz iar distanta parcursa a fost de 1265
km.
Creatorul acestui mod digital a inceput la
lucreze la un program similar acum 12 ani in cadrul
unui proiect la universitate (folosea porturi seriale si
transceivere AM) si in 2009 s-a decis sa continue
experimentele rezultand acest mod de lucru.
Date tehnice:
- este un mod MPSK semanand oarecum
cu Domino;
- este un mod digital de semnal slab care
poate decoda semnale cu un raport
semnal-zgomot foarte mic de pana la -35
dB asemanandu-se din acest punct de
vedere cu modurile incluse in WSJT
(WSPR sau JT65 de ex);
- este un mod folosit atat pentru EME cat
si in HF (ca si modurile de lucru incluse in
WSJT);
- spectrul de frecvente este foarte larg - de
la 136 kHz la 144 MHz. Sunt incluse
banda de 70 MHz precum si in premiera
o frecventa din banda de CB - canalul
CB39 USB; Frecventele insa sunt fixe –
putandu-se alege dintr-o lista;
- permite controlul direct al transceiverului
fiind compatibil cu o lista foarte mare de
statii uzuale;
- permite exportul logurilor in format ADIF;
- are
macrouri
predefinite
dar
si
posibilitatea de a scrie de la tastatura;

de YO3FTI
-

spre deosebire de celelalte moduri de
lucru de semnal slab care depind de o
setare foarte precisa a ceasului
calculatorului – ROS nu are nevoie de
aceasta precizie – schimbul de mesaje
nefacandu-se la intervale regulate;
- o facilitate interesanta si unica este
aceea de a trimite emailuri la confirmarea
unei legaturi (necesitand configurarea
unui cont de email cu user si parola);
- este integrat cu QRZ si EQSL;
- se integreaza cu PSK Reporter, avand si
un cluster intern de raportare;
- are o facilitate de baliza pentru teste (ca
si WSPR);
- are un sistem de alarma audio (via pc
speaker sau un fisier mp3) in cazul unei
legaturi DX, daca indicativul propriu este
chemat sau unui contact inteligibil
oarecare in waterfall;
- compatibilitatea softului este cu sistemele
de operare Microsoft de la Windows 2000
in sus, inclusiv variantele pe 64 biti ale
XP, Vista si Windows7;
- afiseaza tara si steagul la selectarea unui
indicativ (avand o lista interna cu toate
entitatile DXCC);
- dispune mai nou si de facilitati de “antijaming” – putand face fata mai usor unor
semnale parazite puternice de CW sau
balize;
- deocamdata nu este integrat in softwareuri multimode (gen DM780 sau MixW)
fiind inca intr-un stadiu beta;
O situatie un pic stranie cu acest mod digital este
anuntarea initiala oarecum improprie, ca fiind un mod
Spread Spectrum (FHSS), lucru ce l-a facut ilegal in
SUA (legislatia Americana nu permite moduri Spread
Spectrum sub 220 MHz). Acest lucru si faptul ca la
momentul aparitiei programului, Jose Alberto Ros nu
era radioamator a atras suspiciuni din partea
comunitatii radioamatorilor. Mai ales ca la un moment
dat din cauza unor probleme de soft se raportau
gresit statii pe clustere, au aparut controverse
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ducand chiar la intreruperea temporara a dezvoltarii
softului si la disparitia acestui mod digital de pe unele
clustere (Hamspots de ex).
Intre timp lucrurile s-au lamurit intr-o anumita
masura – cu exceptia legalitatii in SUA.
Acest mod de lucru este in continuare ilegal in SUA in
frecvente sub 220 MHz precizeaza si ARRL
Desi controversat din cauza pozitiei FCC si implicit a
ARRL – modul ROS este foarte eficient in conditiile
propagarii slabe sau a lucrului QRP si promite sa
ajunga foarte performant daca se pastreaza ritmul
actual de dezvoltare.

Aproape saptamanal apare cate o versiune
imbunatatita a acestui mod de lucru – creatorul lui
fiind foarte receptiv la sugestiile celor care il folosesc.
De asemenea s-au implicat multi radioamatori in
traducerea softului in mai multe limbi.
Programul
se
poate
descarca
de
aici:
http://rosmodem.wordpress.com/
Despre acest mod de lucru se discuta pe acest forum:
http://www.radioamator.eu/hf-digimodes/ros-un-noumod-digital/

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 sau pe site-ul radioclubului,
www.yo3ksr.ro, premiul urmand sa fie ridicat de la radioclub sau expediat pe adresa
castigatorului.
In luna decembrie, YO3KSR suporta costurile de transport si expediere.
La tragerea la sorti nu participa angajatii sau reprezentantii partenerilor care ofera premiul si nici
echipa redactionala.
Pentru abonare online vizitati www.yo3ksr.ro si inscrieti-va pentru newsletter.

Premiul lunii decembrie:
Transceiver portabil Quangsheng TK45 UHF oferit de LCCOM 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

de YO3KSR

Codul Q si prescurtarile in traficul radioamatorilor
Mai jos este prezentat codul "Q" si prescurtarile folosite in comunicatiile de radioamator, astfel cum sunt ele
retinute in Regulament. Informatiile ce urmeaza nu epuizeaza lista tuturor prescurtarilor utilizate pe plan international.
Codul Q
Codul
Intrebare
Raspuns
QRK
Care este inteligibilitatea semnalelor mele?
Inteligibilitatea semnalelor d-tale este....
QRM Sunteti interferat?
Sunt interferat de....
QRN
Sunteti deranjat de paraziti atmosferici ?
Sunt deranjat de paraziti atmosferici.
QRO
Sa maresc puterea emitatorului?
Mareste puterea emitatorului.
QRP
Sa micsorez puterea emitatorului?
Micsorez puterea emitatorului.
QRS
Sa transmit mai rar?
Transmiteti mai rar.
QRT
Sa incetez transmisia?
Incetez transmisia.
QRZ
De cine sunt chemat?
Sunteti chemat de....
QRV
Sunteti gata?
Sunt gata.
QSB
Semnalele mele au fading?
Semnalele dvs. au fading .
QSL
Puteti confirma receptia?
Va confirm receptia
QSO
Puteti comunica cu ... direct?
Pot comunica cu ... direct.
QSY Sa schimb transmisia pe o alta frecventa?
Schimb transmisia pe o alta frecventa.
QRX Cand ma veti chema din nou?
Va voi chema din nou la ora … pe ...kHz (sau MHz)
QTH Care este pozitia dvs. in latitudine si longitudine Pozitia mea in grade este …. latitudine
(sau dupa orice alta indicatie)?
... longitudine ... (sau dupa orice alta indicatie).
Nota: In afara acestor coduri, se pot folosi si celelalte din Apendicele 14 din Regulamentul Radiocomunicatiilor.
Prescurtarile cel mai uzual folosite:
AR = Sfarsit de transmisiune
ASK = A intreba
BK = Semnal folosit la intreruperea unei
transmisiuni in curs
COND = Conditii (de propagare)
CQ = Apel general catre toate statiile
CUAGN = Pe curand
CW = Unda continua
DE = De la; folosit si la separarea indicativului de
apel al statiei chemate de cel al statiei
chematoare
DX = Distanta mare (de obicei de pe alt continent)
GA = Buna ziua
GB = La revedere
GM = Buna dimineata
HP, HPE = Sper, speranta
K = Invitatie la transmitere

MSG = Mesaj
OM = Prieten
PSE = Va rog
RST = Raport pentru inteligibilitatea, taria si tonul
semnalului
R = Receptionat
RX = Receptor
SK = Sfarsitul transmiterii
TKS, TNX = Multumesc
UR = Al dumneavoastra
VA = SK = Sfarsitul transmiterii
VY = Foarte
73 = Salutari
88 = Sarutari
Nota: In traficul radiotelegrafic se pot folosi si
prescurtarile cuvintelor din limbile de circulatie
internationala.

In caz de primejdie, in serviciul de radioamator se recomanda folosirea prescurtarii QRRR si nu SOS
(trafic maritim sau terestru) ori MAYDAY (trafic aerian)!
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RETRO
COLLINS 75S-3

Se implinesc in curand 50 de ani de
cand celebra firma Collins a scos pe piata
faimoasele receptoare 75S-3 din seria S-line,
“the wet dream” al multor radioamatori din
acei ani.
Piesa de rezistenta a seriei, era
destinat sa lucreze in tandem cu emitatoarele
si celelalte receptoare din seria S-Line precum
si cu celebrele transceivere din seria KWM-2
(Collins a fost prima firma ca a scos pe piata
un transceiver).
Extrem de perfectionat, construit
foarte robust, a constituit standardul industriei
de radio americane pentru multi ani. Dubla
schimbare de frecventa (in anii cand aproape
toti producatorii foloseau doar simpla
schimbare de frecventa), cu 11 tuburi
moderne, dispunea de un VFO patentat de tip
PTO (Permeability Tuned Oscillator), cel mai
linear, stabil si mai perfectionat pentru anul
'60 si anii ce vin . Avea o scala excelenta a
carui vedere le incalzeste si astazi inima
radioamatorilor mai batraiori. Circuitul de
Rejection/Notch folosea tot un patent Collins,
un Q-Multiplier, care era extrem de efectiv
adancind rejectia semnalelor nedorite cu mai
mult de 50dB, valoare nemaiauzita in anii 5060.

de YO3HJV
75S-3
folosea
excelentele (si catifelatele)
filtre mecanice Collins de
455KHz, care se fabrica si
se folosesc si astazi.
Preselectorul de antena,
mixerele
si oscilatoarele
locale XO de semnal mare,
permiteau
o
receptie
extrem
de
linistita,
caracteristica receptoarelor
cu tuburi. Sensibilitatea era
de 0.5uV la 10db SINAd,
iar selectivitatea putea fi
aleasa
cu
ajutorul
filtrelor
mecanice
(incl.optionale) intre 0.2, 0.5, 0.8, 1.5, 2.1,
3.1, 4 si 6KHz. O alta noutate tehnica era
folosirea diodelor Zenner pentru stabilizarea
alimentarii oscilatoarelor. Flexibilitatea era
marita si de existenta unui circuit BFO care
lucra atat in CW cat si SSB. Nu uitati, vorbim
de anii '58-'60!! In acesti ani, majoritatea
radioamatorilor lucrau inca in AM si CW, iar
SSB-ul era un lux care nu se raspandise inca.
Si AGC-ul avea timpii de reactie mult mai
optimizati decat la receptoarele epocii
respective. La un loc cu constructia mecanica
extrem de solida, conceptia inginereasca si
proiectarea avansata a acestui receptor, l-au
transformat intr-unul dintre cele mai bune si
mai populare receptoare de radioamatori.
75S-3B sau C, au devenit statii extrem de
cautate de colectionari, pretul lor poate depasi
$ 2000 (functie de stare, filtre si accesorii).
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Prin

LCCOM SRL

www.lccom.ro
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MIT SI ADEVAR
Diamond BB-6W
Aceasta antena produsa de firma
Diamond a avut un mare succes in randul
radioamatorilor incepatori si nu numai, datorita
simplitatii constructive, lipsei de contragreutati,
si mai ales pentru gama larga de acord. Este
foarte cautata de cei care au un spatiu de
instalare restrans, sau care nu vor sa atraga
atentia vecinilor.
Antena este produsa in doua variante,
verticala model BB-7V, si varianta filara BB-6W,
ambele radiante avand 6.4 m lungime si un
UnUn misterios la baza. De-a lungul timpului
radioamatorii au cautat tot felul de explicatii si
presupuneri privind
continutul acestui
UnUn,
unii
spuneau ca este
9:1, altii 5:1, si tot
incercau
sa
reproduca antena,
dar fara rezultate
nemaipomenite.
Intr-un
final
ajungeau tot la
achizitionarea din
magazinele
specializate, la un
pret semnificativ,
uitand ca o antena
verticala
este
ineficienta
fara
contragreutati.
Dupa mai multe incercari de reproducere,
acum o luna, Martin, G8JNJ, a avut curajul sa
demonteze “borcanul” in valoare de aproximativ
170 euro al unui BB-6W.

de YO3IHG
A avut marea surpriza sa gaseasca
inauntru un transformator 6:1 pe tor de ferita,
iar pe iesirea acestuia in paralel cu
radiantul, o rezistenta de sarcina de 600
ohmi.
Asta explica de ce aceasta antena are un
SWR sub 2:1 in gama 3 – 30 MHz.
De preferabil ar fi cate o antena pentru
fiecare banda in parte, o antena multiband fiind
mereu o solutie de compromis, dar nu toti ne
permitem acest lux, mai ales in orase.

Specificatiile producatorului:
Frecventa: 2
- 30 MHz
(cu antenna
tuner)
Impedanta:
50 ohmi
VSWR: <2.0
(3-30 MHz)
Putere
maxima:
250 W pep
Conector:
SO239
Lungime:
aprox. 6.4
m
Greutate:
0.8 Kg
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AGORA
www.pentru.radioamatori

de YO3FTI

Odata cu aparitia internetului era normal sa fie de folos radioamatorilor – in ziua de azi fiind aproape
de neconceput un shack fara conexiune la internet.
Vom trece in revista pe scurt cateva avantaje ale internetului care il fac foarte necesar unui
radioamator:
Baze de date cu radioamatori din toate lumea:
- exista site-uri care contin baze de date cu toti radioamatorii inscrisi cum ar fi
www.qrz.com – site de unde putem afla foarte multe date utile pentru completarea unui
log cum ar fi: locatorul, QTH-ul, distanta pana la corespondent inclusiv o descriere a
shackului precum si date biografice. Site-ul se poate accesa pe baza unei inregistrari
gratuite trimitand un scan dupa autorizatia de radioamator. Pe baza userului (de regula
indicativul) si a parolei alese se poate interoga manual baza de date. Site-ul poate fi
folosit contra cost – la o suma nu foarte mare 29.95 USD pe an si pentru interogarea
automata de catre programe precum Ham Radio Deluxe, Amateur Contact Log, Win-EQF,
LOGic7, ProLog2K sau orice alt program care suporta interogare xml folosind
instructiunile de aici: http://www.qrz.com/XML/specifications.1.2.html
Confirmarea electronica a legaturilor:
- Exista acum posibilitatea confirmarii legaturilor prin servicii de QSL electronic. De multe
ori suntem nerabdatori sa avem confirmarea unei legaturi cu o entitate noua sau rara si
confirmarea prin birourile QSL poate sa faca si mai mult de 1 an. Situatia se poate
rezolva relativ usor apeland la site-uri specializate, cele mai cunoscute fiind EQSL www.eqsl.cc si LOTW - www.arrl.org/logbook-of-the-world
Eqsl se foloseste usor – inregistrarea este 100% electronica spre deosebire de LOTW (care necesita
trimterea copiilor dupa acte prin posta). Serviciul este gratuit insa exista si subcriptii sub forma de
donatii de la orice suma pana la 200 USD (care garanteaza statutul Gold) subscriptii care permit fie
personalizarea QSL-ului electronic personal fie primirea de anumite diplome in functie de numarul de
entitati DXCC lucrate. Eqsl se integreaza automat cu Ham Radio Deluxe;
- Un serviciu de confirmare a logurilor a fost introdus si in www.qrz.com;
- De asemenea si facilitatea programului Ham Radio Deluxe - HRDLOG (www.hrdlog.net)
permite asa ceva, avand si posibilitatea afisarii pe o harta a legaturilor efectuate; Logul
de la HRDLOG poate si inclus si intr-o pagina web personala;
- Un alt serviciu de log online este si HAMLOG (www.hamlog.eu);
Resurse si informatii pentru radioamatori:
- Enciclopedie online similara cu WIKIPEDIA, special conceputa pentru radioamatori:
http://amateur-radio-wiki.net/index.php?title=Main_Page
- Multe resurse si review-uri pentru radioamatori www.eham.net;
- Un alt site cu multe informatii si review-uri este si http://www.hamuniverse.com;
- Dxzone ofera linkuri catre multi producatori de echipamente destinate radioamatorilor
http://www.dxzone.com/;
- DX-Portal-motor de cautare http://www.dxportal.com
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YO WFF World Fauna and Flora - Romania
Parcul National Domogled Valea Cernei
Activare YOFF-008
In decursul anilor am avut de multe ori, ocazia
sa strabat Parcul National Domogled Valea
Cernei, pe ruta Pades, Baia de Arama si Baile
Herculane. PNDVC se intinde in judetele Gorj,
Mehedinti si Caras-Severin avand o suprafata
de peste 60.000 hectare din care 75% sunt
paduri. Aici poate fi intalnita o specie rara de
pin negru de Banat care ocupa in total peste
2000 hectare, fiind concentrat in zona lacului
Cerna si a localitatii Baile Herculane.

Calatorul poate admira peisaje naturale de o
rara frumusete : varfuri calcaroase cu
vegetatie sub-mediteraneana, canioane adanci
cu paraie, mici cascade, abrupturi calcaroase
cu pin negru, lacuri de acumulare montane si
mici catune ascunse in munte. Printre padurile
intinse de fag si stejar pot fi gasite izvoare
termominerale si pesterile termale unice in
Romania.
Dupa iesirea reusita din Parcul National
Defileul Jiului am planificat o activitate si din
PNDVC ( clasificare YOFF-008 ). In cursul
calatoriilor am cautat sa identific un
amplasament convenabil. Am incercat in zona
muntilor Godeanu, la iesirea vestica din satul
Godeanu, in zona satului Cerna si barajul
Cerna. Am abandonat insa datorita distantelor

mari si starii foarte proaste a drumurilor din
zona. Studiind insa cu atentia harta parcului
am descoperit un acces facil, din judetul Gorj,
pe drumul judetean DJ671, la iesirea din
localitatea Closani. Aici, de-a lungul vaii raului
Motru, se afla limita sud-estica a parcului, si
rezervatia Piatra Closanilor. Accesul este facil
pe drumuri asfaltate la capatul unei calatori de
o ora.
Activarea parcului a fost posibila doar
duminica 14 noiembrie, folosind indicativul
special YP1WFF. Am plecat din Targu-Jiu
dimineata la orele 0545 insotit de Florin,
YO7LBX si Marcel, YO7BSN. Cerul era complet
senin si am putut admira ( fiind inca noapte )
constelatiile care straluceau incredibil in lipsa
iluminatului public. Curand am depasit satul
Closani si am ajuns la intrarea in parc, unde
am gasit si un post de control dezafectat.
Dupa un drum de inca 25 minute si mai multe
opriri am identificat un amplasament cat mai
degajat
si
am
trecut
la
instalarea
echipamentului.
Pentru aceasta activare Marcel, YO7BSN, a
insistat sa folosim un sistem de antene

compus dintr-un dublu dipol pentru 3.5 si 7
MHz si o antena verticala home-made, copie a
antenei Diamond BB7-V. Aceasta din urma a
fost des experimentata in YO fiind cunoscuta
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si sub denumirea de « antena undita ».
Cele doua antene folosesc ca suport comun un
pilon demontabil ( fost militar ) de 6 metri
inaltime. In varful lui a fost instalat un suport
comun pentru cele doua antene, fabricat
dintr-o placa de sticlotextolit. Antenele sunt
prinse mecanic impreuna dar nu au nici o
legatura electrica, coborarea facandu-se cu
doua cabluri coaxiale separate tip RG223U.
Pe cablul antenei dublu dipol a fost instalat si
un balun de curent, fabricat din doua miezuri
din ferita clipsabile, folosite la echipamentele
informatice. Cablul coaxial face 1.5 spire prin
miez si asigura o inductanta de 35 µH. Antena
verticala are la baza un binecunoscut balun
1/9 realizat prin bobinarea trifilara a 6 spire pe
un miez FT140-43. Testat cu un analizor,
balunul singur are un SWR 1.3:1 pana la 35
MHz.
In final am ridicat usor pilonul cu cele doua
antene. Varful antenei verticale ajungea la 13
metri de sol. Bratele dipolilor au fost ancorate
dupa posibilitati, de copaci si stalpi de energie
abandonati.
Echipamentele - ICOM IC 7000, ATU MFJ929
si o sursa ALINCO DM330MVT au fost instalate
in masina, intre cele doua scaune din fata.
Acestea au fost impinse inainte, maximum
posibil, oferind astfel pe bancheta din spate
un loc generos pentru operatori. Alimentarea
a fost asigurata de un generator autonom, pe
benzina. Ca sa nu ne deranjeze zgomotul, lam indepartat la peste 30 de metri cu

prelungitorul de la masina de tuns iarba (luat
de acasa cu acest scop!).
Am incercat in Targu-Jiu sa realizam un reglaj
al antenei dublu-dipol. Eu locuiesc la 1200
metri distanta de un emitator AM de 400 kW
iar Marcel, vecin de cartier, la doar 900 metri.
A fost cu totul si cu totul imposibil, din ambele
amplasamente, folosind un analizor MFJ 259B.
Mai mult la Marcel, acul indicator de la SWR
dansa in ritmul modulatiei postului ( pe 558
kHz ).
In parc, departe de emitatoarele de
radiodifuziune, a fost cu totul altceva.
Analizorul a functionat OK si chiar am avut
posibilitatea sa facem o comparatie cu un
analizor portabil Agilent, utilizat pe functia
Network Analizer. Ca sa pornim mai repede,
ne-am grabit sa taiem sarma ; a fost un pic
cam mult ! Totusi, rezultatele se pot vedea in
poze!

Am pornit traficul la ora 06:22 UTC, asa cum
am anuntat, in banda de 3.5 MHz. La receptie
aveam semnale excelente iar statiile partenere
raportau controale de 59 ++. Dupa o ora am
trecut in 7 MHz si am predat operarea lui
Florin, YO7LBX. Am ramas uimiti de taria
incredibila a semnalelor din banda. S-a
generat imediat un pile-up imens care nu a
putul fi gestionat de Florin decat prin metoda
“la rand dupa cifra din indicativ”. Acest pile-up
ne-a adus in log nu mai putin de 238 de QSOuri. Pit, YO3JW, care ne-a monitorizat
activitatea mi-a spus ca ne-a receptionat cu
controale intre 59+10dB si chiar 59+30 db.
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Pentru a evita frustrarea de “a sta pe tusa”,
ne-am rotit periodic la operarea statiei. Am
operat in SSB, CW si PSK31 folosind un laptop
Toshiba
si
o
interfata
USB.
A fost foarte, foarte antrenant. In plus,
Dumnezeu care este si el radioamator ( ! ),
ne-a dat o vreme superba. Cerul a fost
complet senin, un soare orbitor si fara pic de
vint. La pranz temperatura a atins +20 grade
si am putut sa stam in camasa, la soare.
Iata un rezumat al activitatii in cifre :
Benzi folosite : 3.5, 7, 14, 18 MHz
Moduri de lucru : SSB, CW si PSK31
Total QSO-uri : 548 realizate in 6 ore si 20
minute, aproape 1.5 QSO-uri/minut
Judete YO: 25
Prefixe DXCC: 35
Continente: 3
Cele mai bune DX-uri au fost realizate cu VE si
W2.
Desi este un echipament compact, IC 7000 a
functionat perfect ore si ore in regim continuu.
Posibilitatea de a selecta rapid largimea
filtrului dar si functia PBT ( Pass Band Tuning)

au fost un plus important si au salvat multe
QSO-uri, in toate modurile de lucru. Trebuia
sa ne asteptam: niste glumeti s-au amuzat
tinand minute si minute in sir purtatoarea in
canalul de SSB. I-am lichidat usor si definitiv
(!) folosind MNF ( Manual Notch Filter ) care
functioneaza impecabil. De un ajutor real a
fost si facilitatea de la MFJ929 de a comuta de
pe panou cele doua porturi de antena, dublul
dipol si verticala.
Am oprit activitatea la ora 13 :40 UTC pentru
a impacheta tot echipamentul dar si pentru a
profita de lumina pentru a admira natura si a
face ultime fotografii.
La apusul soarelui am ajuns in Targu-Jiu dupa
o iesire fabuloasa in Parcul National Domogled
Valea Cernei, multumiti de reusita si cu
dorinta de a reveni acolo. Multumim celor care
au raspuns la apeluri si celor care ne-au
postat pe DX clustere.

73 de YP1WFF, operat de YO7BSN,
YO7CKQ si YO7LBX
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EMCOMM
UTILIZAREA SISTEMELOR DE RADIOCOMUNICAŢII TETRA
ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ
Pe parcursul anului 2009 şi
la începutul anului 2010, în
Europa, s-au derulat mai
multe
evenimente
din
categoria
situaţiilor
de
criză.
Comunicaţiile, pe timpul
derulării evenimentelor/operaţiunilor majore sau
în situaţii de dezastre/urgenţe, constituie unul
din factorii critici. Prin urmare este normala si
necesara efectuarea unei analize cu privire la
modul cum au „răspuns” radiocomunicaţiile
profesionale pe timpul derulării acestor
evenimente.
Unele concluzii se pot dovedi utile pentru
comunicatiile de urgenta ale radioamatorilor.
Prăbuşirea aeronavei Turkish Airlines.
Incidentul a avut loc în regiunea Kennermerland, a
doua ca nivel critic din Olanda, cu o populaţie de
500.000 de locuitori şi care are în responsabilitate
printre
altele
aeroportul Schiphol
din Amsterdam, Corus
Steelworks şi portul
maritim Amsterdam.
Primele
apeluri
de
urgenţă recepţionate,
la dispecerat, cu privire
la
prăbuşirea
aeronavei, au fost recepţionate la ora 10.30 pe 25
februarie 2009. Apelurile au fost transmise de un
motociclist care a fost martor la prăbuşirea aeronavei
şi de la controlul de trafic (ATC) care a raportat
pierderea de pe radar a aeronavei. ATC-ul nu a putut
să raporteze cu exactitate ce s-a întâmplat, mult mai
multe informaţii obţinându-se de la motociclist cu
toate că şi acesta a fost confuz în ceea ce priveşte
localizarea. Serviciile de urgenţă au trimis imediat
resursele la locul incidentului.
Imediat ce a fost confirmată adevărata dimensiune a
incidentului, au fost mobilizate resurse de intervenţie

de urgenţă atât din regiune cât şi din celelalte
regiuni.
Nu putem confirma cu exactitate câte resurse au fost
mobilizate şi de unde dar se pare că au participat 60
de ambulanţe din mai multe regiuni şi un număr de
600-700 specialisti din rândul personalului de
intervenţie de urgenţă.
Radiocomunicaţiile au fost asigurate prin 8 staţii de
bază, fiecare în medie cu câte 3 frecvenţe purtătoare.
Majoritatea traficului a fost generat prin site-ul
Halfweg ce conţine o staţie de bază cu 3 frecvenţe
purtătoare. Acest site, la ora 10.00, avea 49
talkgroup-uri active. La ora 11.00 acelaşi site avea
116 talkgroup-uri active. A rămas cu acestă încărcare
până către ora 13.00 reducându-se la 89 la ora 14.00
iar la ora 15.00 ajungând aproape de normal când se
înregistrau 59 de talkgroup-uri.
Utilizatorii radio şi dispecerii au reclamat congestie în
cadrul reţelei radio, lucru cu care nu s-au mai
confruntat până atunci. Aceştia au crezut că sunt
„probleme” cu reţeaua şi din acest motiv unii dintre ei
au utilizat ca sistem de comunicaţii sistemul GSM.
Centrul
de
management
al
sistemului
de
radiocomunicaţii a fost contactat în jurul
orei 10.45 şi primele măsuri puse în
aplicare au fost de a stopa orice
operaţiune de mentenanţă şi de a
mobiliza personal suplimentar pentru
supraveghere şi intervenţie la nivel de
comutatoare şi centrul de management al
sistemului. Înregistrările de trafic au
demonstrat că în momentul incidentului traficul la
nivelul site-ului Halfweg a crescut brusc la valori de
peste 90% din capacitate până în jurul orei 12.30
reducându-se la 80-90% pentru următoarea jumătate
de oră şi apoi la 70-80% pentru următoarele 45 de
minute. Un al doilea vârf de trafic de 90% din
capacitate a fost înregistrat în jurul orei 14.15 când la
locul incidentului s-a deplasat Primul-Ministru şi în
acelaşi timp au început să fie deplasaţi/mutaţi răniţii
în diferite locaţii.
În urma discuţiilor cu personalul din centrul
operaţional (control room) al regiunii Kennemerland,
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echipa
de
management
al
sistemului
de
radiocomunicaţii a decis să pună timesloţii rezervaţi
pentru traficul de date la dispoziţia traficului de voce.
În acelaşi timp, sistemul a fost comutat de pe modul
„All Start” pe modul „Fast Start”. Deşi în felul acesta
sistemul a devenit mult mai flexibil, utilizatorii au fost
derutaţi şi a determinat apariţia cererilor de repetare
a mesajelor (de către utilizatorii care se alăturau unei
comunicaţii de grup prin facilitatea „Late Entry”).
Trebuie totuşi subliniat faptul că sistemul de
radiocomunicaţii TETRA (C2000), nu a înregistrat alte
disfuncţionalităţi.

Atacul asupra familiei regale olandeze.
Incidentul a avut loc în
oraşul
Apeldoorn,
provincia
Gelderland.
Comportamentul
sistemului
de
radiocomunicaţii
TETRA
C2000 nu a fost analizat la
fel de detaliat ca şi în cazul prăbuşirii aeronavei
deoarece nu au existat sesizări oficiale cu privire la
anomalii în comportamentul sistemului.
În linii mari, cu excepţia unor mici congestii (mai mici
de 5%), sistemul s-a comportat bine.
Doar un mic grup de utilizatori (echipa de protecţie a
familiei regale) au raportat unele comportamente
ciudate ale sistemului dar nu au înaintat plângeri
oficiale în acest sens. Se presupune că este vorba
despre faptul că nu toţi utilizatorii din grup au
recepţionat mesajele transmise de colegii lor.

Tulburările publice de pe plaja Hoek van
Holland.
Incidentul a avut loc pe plaja de lângă Hook of
Holland.
Evenimentul a fost unul planificat dar a degenerat în
tulburări publice după miezul nopţii datorită atacului
suporterilor de fotbal asupra forţelor de poliţie.
Ofiţerii de poliţie au reclamat că nu au reuşit să
apeleze propriul dispecerat din sistemul de
radiocomunicaţii TETRA C2000 şi că încercările de a
transmite apeluri de urgenţă au eşuat. Au raportat în
acelaşi timp că sistemul a fost nefuncţional.
Nivelul de acoperire al sistemului la locul incidentului
se ştia ca fiind la nivel minim sau chiar mai mult.
Sistemul nu a transmis însă 6 apeluri de urgenţă deşi
nu s-a înregistrat congestie în momentul generării
apelurilor de urgenţă. Deşi era necesar, nu s-a
realizat o investigare completă în vederea analizării
comportamentului terminalelor în acest caz particular.

Danemarca – UN FCCC COP15
Sistemul de radiocomunicaţii din Danemarca este
administrat de Poliţie care este şi responsabilă de
organizarea operaţională a sistemului (fleetmapping),
de capacitatea şi implementarea acestuia.
Pentru pregătirea evenimentului a fost organizat un
grup de lucru alcătuit din reprezentanţi ai poliţiei,
Motorola şi SINE.
Au fost instalate capacităţi suplimentare la 7 site-uri
pentru unele dublându-se capacitatea.
A existat şi şansa ca Danemarca să poată utiliza mai
multe frecvenţe suplimentare ce erau atribuite în acel
moment pentru utilizarea în sistemul TETRA al
Suediei (Suedia încă nu terminase de implementat
propriul sistem).
A fost creat un call center ca unic punct de contact
pentru toate agenţiile care utilizau sistemul şi prin
care acestea puteau solicita sau transmite informaţii
către operatorul de sistem.
Au fost organizate întâlniri de lucru în fiecare
dimineaţa pe perioada derulării evenimentului în care
a fost analizată funcţionarea sistemului din ultimele
24 de ore şi transmise concluziile reprezentanţilor
utilizatorilor.
90% din personalul aparţinând forţelor de poliţie nu
au utilizat anterior un terminal TETRA iar instruirea
acestora a durat mai puţin de o oră.
Au apărut unele disfuncţionalităţi:
-Deseori, când un grup de utilizatori se afla împreună
într-un autovehicul, nu toate terminalele funcţionau;
dacă utilizatorii coborau din autovehicul şi se
îndepărtau atunci funcţionarea revenea la normal.
-Pe timpul demonstraţiilor, când 4 sau mai multe
talkgroup-uri erau în uz, comunicaţiile se întrerupeau.
-O staţie de bază a comutat din clasa de securitate 3
în clasa de securitate 2, ceea ce a condus la
imposibilitatea de afiliere a terminalelor la acel site
(log-urile ATIA au arătat că un mare număr de
terminale au avut restricţie de afiliere la site).
-În anumite zone din Copenhaga vocea recepţionată
la terminale era metalică.
-Pe timpul derulării evenimentului, s-a descoperit că
un mare număr de poliţişti sunt cantonaţi pe un vas
în zona de nord a portului şi era necesar a fi instalată
o capacitate suplimentară pentru aceştia. În ciuda
tuturor acestor probleme, putem spune că sistemul sa comportat bine, cu toate că analizele nu au fost
încă finalizate.

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor
www.asrr.org www.radioamator.eu
www.yo3ksr.ro
Pagina |28

Anul 1, Nr.2 Decembrie 2010

Accidentul feroviar de la Halle din Belgia
Belgia
utilizează
sistemul
TETRA
ASTRID.
Configurarea
grupurilor de
lucru
este
astfel
realizată
şi
organizată încât utilizatorii, la apariţia unor incidente
trebuie să schimbe grupul de lucru. Sunt organizate
grupuri de lucru pentru fiecare zonă, grupuri de lucru
ce sunt replicate în fiecare terminal radio astfel încât
utilizatorii cunosc ce grup de lucru trebuie utilizat în
funcţie de locul unde s-a produs incidentul.
Lucrul în cadrul talkgroup-urilor este supervizat prin
dispecerate dar există şi talkgroup-uri ce pot fi
utilizate fără supervizarea dispeceratelor.
Pentru situaţii de urgenţă sunt utilizate talkgroup-uri
pentru evenimente speciale. Acest lucru presupune
că utilizatorii cunosc ce au de făcut încă din primul
moment în cazul apariţiei situaţiilor de criză.
Odată ce resursele sosesc la incident, în funcţie de
natura incidentului, ei vor fi direcţionaţi să lucreze pe
un alt talkgroup dar iniţial toţi vor comuta pe acelaşi
talkgroup.
Analizând evenimentul, putem afirma:
-Forţele de poliţie au reacţionat foarte rapid, au
comutat toţi pe talkgroup-ul zonei, conform rutinei
(acest talkgroup mai este denumit şi punct de
întâlnire), de unde supervizorul a direcţionat resursele
în funcţie de derularea evenimentului.
-Planul de acţiune pentru astfel de cazuri a fost pus
rapid în aplicare.
-Din păcate personalul de conducere nu a schimbat la
fel de rapid pe talkgroup-ul corespunzător ca şi
personalul de execuţie. Nu au fost transmise rapoarte
către centrele de comandă şi control pentru a
informa cu tot ceea ce se întâmplă pe teren.
-Există încă tendinţa în rândul personalului de
conducere
de
a
utiliza
GSM-ul
în
locul
radiocomunicaţiilor TETRA.
-Au fost utilizate mai multe talkgroup-uri specifice
fiecărei agenţii participante.
-Din punct de vedere tehnic, s-au înregistrat „cozi de
aşteptare”.
PROBLEMELE ÎNREGISTRATE
Rapoartele cu privire la incidente sunt deseori
confirmate iniţial ca având loc în diferite locaţii

deoarece persoanele care le raportează nu cunosc
foarte bine zona şi sunt şocate de ceea ce văd. Este
inevitabil faptul că utilizatorii implicaţi într-un incident
major sunt psihic afectaţi iar acest lucru le va inhiba
abilitatea de a îndeplini sarcini neobişnuite. Utilizatorii
vor percepe sistemul de comunicaţie avut la dispoziţie
ca un mijloc de urgenţă şi se vor simţi frustaţi dacă
nu-l vor putea utiliza eficient tocmai atunci când au
cea mai mare nevoie de el.
Utilizatorii simt nevoia să împărtăşească informaţiile
cu privire la ceea ce văd. Acest lucru presupune mai
mult trafic. Utilizatorii mai tineri, care au crescut în
prezenţa GSM-ului ca mijloc comun de comunicaţii, se
supun mai puţin rigorilor disciplinei radio. Această
tendinţă se manifestă în ultima vreme şi în rândul
utilizatorilor mai experimentaţi.
Raportul este realizat în primul rând pe incidentul
creat de prăbuşirea aeronavei aparţinând companiei
Turkish Airlines deoarece este exemplul cel mai bun
pentru un incident care poate avea loc oriunde,
oricând şi reprezintă exemplul care poate genera cele
mai multe dintre problemele înregistrate. Resursele
sunt mobilizate din diferite zone iar la locul
incidentului vor monitoriza propriul talkgroup. Acest
lucru va genera următoarele probleme:
-Un mare număr de talkgroup-uri ce trebuie să se
înregistreze la staţia de bază locală.
-Comunicaţiile sunt fragmentate deoarece informaţiile
sunt furnizate la diferiţi dispeceri, uneori aflaţi în
diferite centre de comandă şi control.
-Aceeaşi informaţie este furnizată de câteva ori de
diferite persoane, în diferite talkgroup-uri.
-Coordonarea resurselor este dificilă datorită
controlului asupra tuturor informaţiilor .
-Numărul mare de talkgroup-uri determină congestii
ale sistemului, mai mulţi dispeceri recepţionează
informaţii şi actualizează situaţia şi mai multe
comunicaţii sunt generate de centrele de comandă şi
control.
-Pentru comunicaţii a fost utilizat şi sistemul GSM.
Acesta a funcţionat bine dar prin transmiterea
informaţiilor prin alte sisteme s-a creat riscul ca
anumite informaţii să nu fie cunoscute de toţi
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utilizatorii îndreptăţiţi. În acelaşi timp, transmiterea
informaţiilor prin alte sisteme decât cele de
radiocomunicaţii la centrele de comandă şi control
creează risipă de resurse de personal (personalul din
aceste centre trebuie să răspundă la apelurile sosite
pe alte canale de comunicaţii).
Au existat planuri de intervenţii pentru asemenea
cazuri aceste planuri prevăzând însă producerea
incidentelor în zona aeroportului şi mai puţin în
zonele imediate acestuia. La aceste planuri, deşi au
fost testate, nu a avut acces tot personalul implicat.
La testarea planurilor se pare că nu au fost testate şi
sistemele de radiocomunicaţii ce sunt utilizate în
asemenea
situaţii.
La
momentul
producerii
incidentului personalul de intervenţie a părut să nu fi
fost familiarizat cu planurile de intervenţie. Impresia
creată a fost că deşi talkgroup-urile nu au fost
reduse/modificate, la locul incidentului atât personalul
de intervenţie cât şi cel de conducere al operaţiunilor
de intervenţie nu cunoşteau prea bine cum
funcţionează sistemul de radiocomunicaţii TETRA.
Utilizatorii au crezut că sunt probleme cu sistemul şi
că acesta nu este pregătit pentru asemenea
incidente. Acest sentiment a fost apoi preluat de
presă, politicieni şi adversarii comerciali pentru a se
crea publicitate negativă şi reducând în cele din urmă
încrederea utilizatorilor în sistem.
LECŢII DESPRINSE

Acoperirea
Acoperirea reprezintă una dintre principalele
preocupări şi sesizări din partea utilizatorilor.
Acoperirea nu poate însă să fie universală mai ales
dacă avem în vedere numărul de frecvenţe
disponibile şi numărul de staţii de bază care
reprezintă unul dintre cele mai costisitoare elemente
componente ale sistemului.
Se ştie că în cazul incidentelor de pe plajă acoperirea
a fost undeva la puţin peste minimum şi cu toate
acestea nu s-au înregistrat plângeri din acest punct
de vedere în ziua anterioară producerii incidentului.
Au fost efectuate teste şi după producerea
incidentului (teste post-incident).
Deşi în teorie este acceptat că acoperirea nu trebuia
să fie influenţată de faptul că plaja este sau nu
populată de mulţime, totuşi comportamentul
terminalelor de radiocomunicaţii este modificat atunci
când funcţionează în mijlocul a 50.000 de persoane.
Efectul este similar comparaţiei dintre o pădure iarna
şi una vara în plină vegetaţie.

Cu excepţia incidentului de pe plajă nu au mai fost
suspiciuni cu privire la acoperire şi în cazul altor
incidente.

Capacitatea
Capacitatea disponibilă la fiecare staţie de bază
trebuie să fie planificată în concordanţă cu utilizarea
anticipată, avandu-se în vedere:
-Locaţia (centru urban, urban, suburban, rural, etc.).
-Obiectivele principale din zonă (aeroport, centre
administrative, stadioane, locuri de desfăşurare a
unor concerte sau manifestaţii publice, centre
comerciale, etc.).
-Numărul de terminale ce sunt înregistrate zilnic în
zonă, numărul de talkgroup-uri şi tipul de comunicaţii
realizate (de grup, individuale, telefonice, etc.).
Operatorul de sistem trebuie să analizeze periodic
modul de utilizare al capacităţilor instalate şi să le
modifice în funcţie de rezultatul analizelor.
Capacitatea unei zone poate fi crescută în situaţia
unor evenimente planificate dar de frecvenţă
aleatoare.
Trebuie avut în vedere că în cazul unui eveniment
major spontan, cel puţin în primele ore, utilizatorii
trebuie să utilizeze sistemul aşa cum este
implementat, indiferent de capacitatea acestuia.
Trebuie avut în vedere că o soluţie alternativă o
constituie utilizarea modului de lucru DMO de către
grupurile de utilizatori care au atribuţii restrânse
(controlul şi dirijarea traficului, a mulţimii, etc.) şi
care nu trebuie să comunice cu centrele de comandă
şi control.

Organizarea grupurilor de lucru
Există o confuzie generală cu privire la organizarea
grupurilor de lucru. Multă lume înţelege prin
organizarea grupurilor de lucru o simplă listă de
talkgroup-uri. Cel puţin utilizatorii terminalelor o
percep astfel deoarece văd în terminalele lor o simplă
înşiruire de talkgroup-uri.
Organizarea grupurilor de lucru trebuie să fie
rezultatul analizei modelului organizaţional şi
operaţional al organizaţiei, al misiunilor acesteia, al
politicilor de comandă şi control şi al procedurilor de
distribuţiei a resurselor acesteia.
Organizarea
grupurilor de lucru trebuie prin urmare să reflecte
metodele de organizare şi lucru al organizaţiei,
nevoile de comunicaţii ale acesteia în cadrul
sistemului de radiocomunicaţii TETRA.
În cazul prăbuşirii aeronavei Turkish Airlines, unul
dintre inginerii de sistem a comutat de pe modul „All
Start” al talkgroup-urilor pe modul „Fast Start”. Acest
lucru a fost realizat pentru un anumit număr de
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talkgroup-uri (mai puţin de 5). Modurile de lucru „All
Start” şi „Fast Start” reprezintă unele dintre opţiunile
de configurare pentru talkgroup-uri.
Modul „All Start” – prin acest mod utilizatorii (inclusiv
dispecerul) nu pot realiza comunicaţii până când
fiecare membru din talkgroup nu are alocată resursă
de comunicaţie de către staţia de bază la care este
înregistrat. Dacă la unul dintre site-uri există
capacitate disponibilă pentru unul dintre membrii dar
nu şi pentru ceilalţi înregistraţi la alte staţii de bază,
atunci sistemul va rezerva un timeslot pentru acel
talkgroup, timeslot prin care se va realiza trafic în
momentul în care există capacitate disponibilă la
toate site-urile.
Modul „Fast Start” – prin acest mod o comunicaţie se
realizează imediat ce terminalul care iniţiază
comunicaţia a primit resursa de trafic de la site-ul la
care este înregistrat, indiferent dacă ceilalţi membrii
ai talkgroup-ului înregistraţi la alte site-uri au primit
resursă de trafic sau nu.
Din punct de vedere al siguranţei că mesajele sunt
recepţionate în întregime şi de către toţi membrii
talkgroup-ului, este de preferat modul „All Start”.
Bineînţeles că sunt şi argumente împotriva acestei
opţiuni:
-În situaţia apariţiei congestiilor modul „All Start” este
mult mai pretabil.
-Cei care posedă experienţă operaţională ştiu că
utilizatorii nu „ascultă” toate mesajele din grup, le
filtrează pe cele care nu-i interesează sau care nu
reprezintă o urgenţă pentru ei sau pentru că sunt în
derularea unei alte conversaţii sau sarcini.
-Un terminal aflat în altă zonă (remote) ce
monitorizează un talkgroup, ar putea să împiedice
transmiterea unei comunicări.
Modul „Fast Start” este un mod de lucru mult mai
flexibil iar prin opţiunea „Late Entry” permite
utilizatorilor care au pierdut startul unei comunicări să
asculte parte din acesta imediat ce resursele sunt
disponibile (sau imediat ce au comutat de pe DMO pe
TMO sau au comutat terminalul pe „on”).
Din păcate, pe timpul derulării evenimentului,
utilizatorii fiind obişnuiţi cu modul „All Start”, la
comutarea bruscă pe modul „Fast Start” aceştia au
început să recepţioneze uneori parte din mesaje ceea
ce pentru ei era ceva neobişnuit (erau obişnuiţi să
recepţioneze doar mesajul întreg). În acest caz
utilizatorii au solicitat repetarea mesajelor ceea ce a
contribuit la apariţia congestiilor.

Controlul
Termenul de „control” îl vom utiliza doar în ceea ce
priveşte sistemul de radiocomunicaţii.
Încă de la început, în cazul prăbuşirii aeronavei, este
clar că am avut de-a face cu situaţia de congestie şi
în acest caz cineva trebuia să preia controlul, să
determine cauza apariţiei congestiei şi să reducă
impactul. Bineînţeles că şi pentru acest caz prevenţia
ar fi fost de dorit.
În Belgia, utilizatorii şi în mod special forţele de poliţie
care deţin cea mai mare pondere din punct de vedere
al numărului de utilizatori, mulţumită antrenamentului
şi modului de configurare al terminalelor radio, la
apariţia incidentului au comutat pe un talkgroup
comun ce a putut să fie dispecerizat/controlat. S-au
redus astfel numărul de talkgroup-uri înregistrate în
zona incidentului şi s-a prevenit congestia. De
asemenea toate informaţiile conţinute în comunicări
au fost recepţionate în mod centralizat în centrul de
comandă şi control.
ASPECTE OPERATIONALE

Planificarea
În cadrul modelului utilizat de poliţia belgiană,
utilizatorii cunosc că trebuie să comute pe un alt
talkgroup la apariţia unui incident major. În acest
scop au fost organizate corespunzător grupurile de
lucru, au fost configurate terminalele şi instruiţi
utilizatorii.
Aşa după cum a fost menţionat, a existat un plan
operaţional de intervenţie în caz de incidente majore,
comun pentru forţele de securitate regională şi
autorităţile din cadrul aeroportului.
Majoritatea incidentelor aviatice au loc la decolare şi
la aterizare dar este indicat să se extindă zona
probabilă de intervenţie pe culoarul de aterizare în
afara zonei aeroportului.
Există tendinţa ca în planurile de intervenţie în situaţii
de urgenţă să fie prevăzută utilizarea sistemelor de
comunicaţii fără să se aibă în vedere că acestea nu
sunt disponibile în mod identic oricând şi oriunde.
Trebuie avute în vedere la planificarea sistemelor de
comunicaţii că acoperirea acestora diferă de la zonă
la zonă, capacitatea diferă de la staţie de bază la
staţie de bază, modul de utilizare diferă şi el (trafic
preponderent de voce, timesloţi rezervaţi pentru
date, prioritate voce, etc.) şi multe alte elemente care
pot în final să influenţeze abilitatea sistemului de a
răspunde cerinţelor operaţionale pentru situaţii de
urgenţă/criză.
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Trainingul
Din cazurile prezentate se poate concluziona că au
existat diferenţe mari în ceea ce priveşte timpul
alocat pentru instruirea utilizatorilor şi conţinutul
şedinţelor de instruire.
În majoritatea cazurilor instruirea s-a limitat la
utilizarea
terminalelor
radio.
Sistemul
de
radiocomunicaţii în standard TETRA este total diferit
însă în comportare de cel analogic şi prin urmare
utilizatorii trebuie să fie avizaţi în plus cu noţiuni
referitoare la modul de lucru al sistemului şi situaţiile
ipotetice ce pot apare. În general utilizatorii au fost
instruiţi cu privire la modul de utilizare al sistemului în
contextul obişnuit nu şi în privinţa a ceea ce trebuie
să facă în cazuri deosebite sau la apariţia unor
incidente majore.
În cazul prăbuşirii aeronavei utilizatorii nu au fost
obişnuiţi şi nici nu au cunoscut situaţiile de congestie
sau de aşteptare. Unul dintre avantajele sistemului de
radiocomunicaţii TETRA – cel de prioritizare nu a fost
utilizat.
Mulţi utilizatori nu au cunoscut cum să utilizeze
butonul PTT (să apese şi să ţină apăsat).
Aceştia au apăsat butonul PTT şi apoi l-au eliberat de
mai multe ori consecutiv ceea ce a presupus mai
multe încercări de stabilire a legăturii şi în mod
implicit a contribuit la congestia sistemului.
Unii utilizatori, neputând să comunice, chiar dacă
erau în afara ariei de acoperire, au apăsat butonul
„Emergency” crezând că astfel pot contacta centrul
de comandă şi control.
În ceea ce priveşte butonul de „Emergency” a fost
stabilit ca timp de apăsare pentru a transmite un apel
de urgenţă de 2s. Timpul a fost mărit de la 1s la 2s
pentru evitarea situaţiile în care se apăsa din greşeală
pe butonul „Emergency” şi erau transmise apeluri
false. Se pare însă că percepţia perioadei de 2s este
diferită în cazul în care te afli în zona unor incidente
în derulare în comparaţie cu cea din birou (incidentele
de pe plajă).
O altă problemă a constituit-o disciplina radio. Acest
concept, din păcate, se pare că încet cu încetul
dispare. Termeni precum acurateţe, exprimare
concisă, claritate, viteză, volum, nu mai sunt de
actualitate. Se manifestă incoerenţă în exprimare şi
divagare de la subiectul comunicării lungind inutil
timpul comunicării ceea ce constituie risipă de resurse
(capacitate de sistem). Utilizatorii au tendinţa de a
utiliza comunicările radio similar cu cele telefonice.
Utilizatorii sunt instruiţi şi testaţi în mod sistematic cu
privire la modul de utilizare al armamentului, modul

cum să controleze o manifestare publică violentă, în
domeniul legislaţiei şi multe alte domenii dar mai
puţin în ceea ce priveşte utilizarea terminalelor radio
chiar dacă acestea de cele mai multe ori sunt
esenţiale prin utilizare.
Probabil că utilizarea mijloacelor de comunicaţii
trebuie să fie introdusă ca şi criteriu de standard
profesional.
Se pare că există tendinţa ca planurile să fie exersate
la tablă doar la nivelul personalului de conducere,
prin crearea unor diferite scenarii ipotetice şi
stabilirea unor soluţii de acţiune corespunzătoare.
Lipsesc exerciţiile în teren la nivelul personalului de
execuţie şi în care să se testeze şi abilitatea
sistemului de radiocomunicaţii de a răspunde
cerinţelor operaţionale.

Interoperabilitate/Cooperare
interinstituţională
Ideea utilizării unui singur sistem de radiocomunicaţii
de către toate agenţiile este justificată din punct de
vedere financiar şi al eficienţei cu toate că există încă
opinii diferite în acest sens.
Opiniile diferite se bazează în special pe faptul că
agenţiile îndeplinesc misiuni diferite şi prin urmare vor
utiliza în mod diferit sistemul.
În cazul prăbuşirii aeronavei, la locul incidentului au
sosit 60 de ambulanţe fiecare cu câte cel puţin un
terminal radio ce monitoriza propriul talkgroup.
Soluţia lucrului pe talkgroup-uri diferite a fost
adoptată
din
raţiuni
de
confidenţialitate
(confidenţialitatea informaţiilor cu privire la pacient).
În situaţia dată însă nu a reprezentat o soluţie. O
soluţie ar fi putut să reprezinte lucrul în comun pe un
singur talkgroup pentru coordonare iar informaţiile
confidenţiale să fie transmise în modul „Private call”.
Trebuie avut în vedere că un talkgroup reprezintă un
canal radio de lucru virtual ce permite unui grup de
utilizatori să comunice împreună în virtutea că aceştia
îndeplinesc o sarcină organizaţională comună, au o
responsabilitate geografică sau o combinaţie a
acestor două criterii.
Modelul utilizării de diferite sisteme s-a dovedit
ineficient în special pe timpul derulării evenimentelor
din 9 septembrie când serviciile de urgenţă nu au
comunicat între ele.
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DX & CONTEST
De la
data

1-Dec
2-Dec
2-Dec
3-Dec
3-Dec
5-Dec
5-Dec
6-Dec
7-Dec
11-Dec
16-Dec
18-Dec
21-Dec
21-Dec
24-Dec
30-Dec
6-Jan
7-Jan
10-Jan
10-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
13-Jan
16-Jan
27-Jan
30-Jan

Pana
La data
3-Dec
3-Dec
5-Dec
6-Dec
8-Dec
7-Dec
14-Dec
9-Dec
9-Dec
12-Dec
13-Dec
13-Dec
19-Dec
13-Dec
12-Dec
12-Dec
13-Jan
23-Dec
3-Jan
3-Jan
3-Jan
8-Jan
24-Jan
21-Jan
20-Jan
24-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
28-Feb
8-Feb
11-Feb

Entitatea
DXCC
HK0/S San Andres
ZK2 Niue
ZL8 Kermadec
3W Vietnam
ZD9 Tristan da Cunha
6W Senegal
VP5 Turks & Caicos
ZL7 Chatam
ZL7 Chatam
9Q Congo
ZF Cayman
J6
St.Lucia
VK9N Norfolk
CY0 Sable
V7
Marshall
J6
St.Lucia
TG Guatemala
PJ7 Sint Maarten
H40 Temotu
H40 Temotu
JD1/O Ogasawara
JD1/O Ogasawara
1S Spratley
VK9N Norfolk
HH Haiti
P4 Aruba
VK9X Christmas
VK9X
VK9X
VK9X
VK9X
VK9X
VK9X
VK9X
3D2 Fidji
VP8/O Orkney
PJ2 Curacao

Indicativ
HK0GU (NA-033)
ZK2A (OC-040)
ZL8X (OC-039)
XV4SP (AS-128)
By DJ2EH
6W/AA1AC
VP5/W5CW
ZL7/W1SY
ZL7A
9Q50ON
ZF2AH
Buddies in the Caribbean
VK9NN
by N0TG VE1RGB AI5P
V73RRC (OC-278)
J6BP
TG9/DL5RMH
PJ7/KC0VKN
H40FK (OC-100)
H40FN (OC-100)
JD1BLY
JD1BMH
DX0DX (AS-051)
VK9NA
4V1
P40CG
VK9X??
VK9X??
VK9XA
VK9XJR
VK9XL
VK9XN
VK9XO
VK9XXY
3D2JS
VP8ORK
PJ2/OE3JAG

QSL
Manager

Perioada: Decembrie
2010 -Ianuarie 2011

PA3LEO

Compilare: YO3HJV
Sursa: Based on The
Daily DX calendar –
by W3UR permit

DL7DF
DJ2EH
AA1AC
W5CW
JE1SYN
JF1OCQ
ON4BR
W6VNR
PA3LEO

DL5RMH
DG1FK
HA8FW
JI5RPT
JG7PSJ
N2OO
VK3KH
N3OS
W2CG
JA3ARJ
JA3HJI
JA3BZO
JA3UJR
JH3PBL
JI3DNN
JA3AVO
JH3LSS
WB2TJO
VE3XN
OE3JAG

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. Distribuirea este permisa sub conditia pastrarii nealterate a fisierului pdf original.
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DX & CONTEST
Concursuri recomandate – decembrie 2010
Data
dec.2010
4/5

Orele
(UTC)
1600 - 1559

11

1700 - 2100

12

0600 - 1000

11 / 12

0000 - 2359

11 / 12

1600 - 1559

18

2100 - 2300

18
18

0000 - 2400
0000 - 2359

18 / 19

1400 - 1400

26

0830 - 1059

27

0200 - 0959

Nume Concurs

Organizator

TOPS Activity Contest

PRO-CW-CLUB
ROMANIA
Belgian
Amateur
Radio Society
Belgian
Amateur
Radio Society
ARRL

UBA
Low
Band
Winter Contest
UBA
Low
Band
Winter Contest
ARRL
10
meter
Contest
International
Naval
Contest
RUSSIAN 160 METER
CONTEST
OK DX RTTY Contest
RAC
CANADA
WINTER CONTEST
9A CW (Croatian)
contest
DARC
Christmas
Contest
RAEM Contest

German
naval
Society
Union
of
Radioamateurs of
Russia
Cesky Radioklub
Radio Amateurs of
Canada
Croatian Amateur
Radio Association
German
Amateur
Radio Club
Union
of
Radioamateurs of
Russia

Mod
lucru
CW

Benzi Lucru (m)

MIX

160,80,40

MIX

160,80,40

MIX

10

CW / SSB

160,80,40,20,15,10

CW / SSB

160

RTTY
CW / SSB

80,40,20,15,10
160,80,40,20,15,10,6,2

CW

160,80,40,20,15,10

CW / SSB

80,40

CW

80,40,20,15,10

80,40,20,15,10
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