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EDITORIAL

de YO3HJV

Ce ne lipseste?
Dupa 20 de ani de la ceea ce a ramas in
istoria moderna cu denumirea de “Revolutia din
Decembrie”, daca ne uitam in jurul nostru, constatam
ca aceasta a facut doar cateva schimbari de fatada!
Nu a reusit sa schimbe mai nimic in interiorul
nostru; ne-a lasat asa cum ne-a gasit, cu multe
“afectiuni” interioare si mentalitati paguboase.
Ramanem in continuare orientati catre
superficialitate dar in special spre “capra vecinului” si
ne preocupa mai mult cum sa desfiintam ceea ce altii
construiesc. Tot o problema este efortul comun: iarna
care si-a aratat doar un pic coltii a demonstrat ca
trotuarele pot ramane acoperite cu zapada pe
principiul: “daca altul nu da zapada, de ce as da-o eu”
…
Reflexia la nivelul radioamatorismului este o
mentalitate de “merge si asa” combinata cu “mai este
timp”, care se dovedeste a fi mai paguboasa ca
furatul propriei caciuli. De ce? Pentru ca afecteaza
mai mult decat generatia actuala, lipseste de
invataminte generatia care va urma si pune cruce
unei posibile evolutii.
O astfel de atitudine este vizibila in
comunitatea noastra atat in ceea ce priveste
atitudinea fata de tinerii radioamatori cat si in
atitudinea fata de propria activitate.
Se dedica pagini intregi de memorii
nostalgice si se consuma energii si pasiuni pentru tot
felul de intamplari irelevante din urma cu multe
decenii insa “nasterea” unui radioamator trece usor,
fara sa lase semne.
Mai importante sunt rafuielile
personale - dupa cum au inceput sa se vada deja pe
unele site-uri – si stabilirea identitatii unora care au
avut curajul sa puna degetul pe rani ce nu s-au
inchis, de parca anonimatul sau publicitatea ar nega
evidentele!
Se face confuzie (voit sau nu) intre
necesitatea unei decente in exprimarea scrisa si
necesitatea aflarii adevarului, incercandu-se o
stavilire a lui. Normal, adevarul este dureros
cateodata, dar cel care il afla poate sa-si decida
pozitia in cunostinta de cauza iar eternele discutii pe
marginea unor subiecte minore ne indeparteaza de
rezolvarea
adevaratelor
probleme
ale
radioamatorismului romanesc.
Iar acestea sunt atat de mari, incat se pot
vedea cu ochiul liber si din spatiu precum Marele Zid
Chinezesc; au inceput de cand unii au descoperit ca
radioamatorismul ca sport poate sa le fie profitabil si

continua si din cauza ca ceilalti nu stiu, nu vor sau nu
pot sa impuna altceva.
Tot de atitudine tine si refuzul avansului
tehnologic si inapetenta cronica pentru progres. In
continuare ridicam ode antenelor precare si
insuficient gandite, refuzand sa recunoastem ca le
folosim nu pentru ca sunt bune ci pentru ca nu ne
putem permite altceva. Ori din cauza ca ne este mai
comod sa nu ne batem capul sa invatam lucruri noi…
Inventam concursuri “la hectar” (din care nu
ramanem cu mare lucru caci nu ne perfectionam
antenele, echipamentele sau metodele de operare)
pentru a ne masca provincialismul sau pentru a
justifica titluri pompoase cu valabilitate limitata si din
punct de vedere radioamatoricesc dar si geografic ori
surogate de DXCC pentru ca diplomele care
conteaza “sunt scumpe, dom’le”, pierzand din
vedere ca izolarea ne transforma in indivizi usor de
dominat.
Framantarile din comunitatea noastra ar
putea sa isi gaseasca rezolvarea printr-o reala
autoevaluare si “aplecare” catre efortul comun, dar
primul pas trebuie facut in sensul cunoasterii si
intelegerii trecutului si al evaluarii prezentului cu ochii
si mintea larg deschise.
Trebuie facuta o diferenta clara intre sport si
competitie. Desi, in fiecare zi ne aflam intr-o
competite cu noi insine si cu cei din jur, pentru ca
aceasta sa fie recunoscuta ca sport trebuie sa
imbrace forma pe care o institutie o impune. Din start,
daca impui ceva in radioamatorism, latura “pasionala”
(hobby) este trecuta in umbra, ceea ce vine in
contradictie cu declaratia din Regulament!
Asa-zisul “Sport” determina iesirea la
suprafata a tot felul de ego-uri umflate si caractere
profund deficitare si transforma radioamatorii in
eterni adversari, care pentru “glorie si onoare” - ori
cativa lei, sunt in stare sa devina chiar dusmani! Este
o realitate, dura, dar palpabila!
In loc sa ne uitam in jur si sa incercam sa
adoptam ceea ce deja s-a dovedit ca functioneaza,
ne incapatanam sa repetam trecutul precum un
patefon stricat, chiar daca, la fiecare repetitie se
pierde din calitatea copiei.
Schimbarea poate sa inceapa numai din
interiorul nostru, are ca scop folosirea propriilor forte
si se cheama “Reforma”!
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Pe durata lunii februarie 2011, la
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forumului www.radioamator.eu sau pe
pagina radioclubului, www.yo3ksr.ro
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In SHACK
KENWOOD TH-72 DATA COMMUNICATOR
In sfarsit a sosit si la noi mult asteptatul Kenwood TH-D72!
Kenwood TH-D72 a inceput sa fie distribuit si in Europa la scurt timp
dupa lansarea de la Dayton, in Statele Unite!
Portabila beneficiaza de “presa” favorabila, posesorii avand,
aproape in majoritate, numai cuvinte de lauda, ceea ce ne-a facut si
pe noi curiosi sa vedem ce ne ofera KENWOOD in anul de gratie
2011, evident, in afara GPS-ului incorporat.
IN CUTIE
Kenwood este unul din putinii producatori de echipamente
pentru radioamatori ce au mentinut plasticul in zona elementelor de
protectie la transport, statia si accesoriile furnizate fiind ambalate
intr-o cochilie de plastic PET, compartimentata, ce ofera – in opinia
noastra – un plus de protectie fata de ambalajele din ce in ce mai
des folosite de alti producatori, ce sunt realizate in mod exclusiv din
carton reciclat.

In cutie gasim:
-

Statia;
Alimentator SPS 13,8 V/650 mA;
Antena “stock” dual band;
Cablu de alimentare UK si cablu de alimentare (UE);
Bateria Li-Ion, doua celule, 7,2 V/1800 mA;
Clips metalic pentru prindere la curea;
Cablu USB;
Manualul de utilizare si certificatul de garantie internationala (UE).

PRIMA IMPRESIE
KENWOOD TH-D72 este o statie compacta,
care se “aseaza” bine in mana; suficient de
grea pentru a da impresia de seriozitate si
suficient de usoara pentru a fi purtata in
buzunar sau la curea (350 gr) si care
incorporeaza un receptor GPS de mare
“calibru”..
Este un pic mai mare ca predecesorul model
APRS - TH-D7 si incorporeaza, in mod evident,
o serie de sugestii din partea utilizatorilor. Cu
titlu de exemplu, panoul tastaturii este usor
concav, ceea ce ofera o protectie sporita la
tocirea tastaturii alfanumerice si faciliteaza
operarea cu o singura mana.
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Bateria este usoara (Li-Ion, 7,2 V/1800 mA)
si are un mecanism avansat de blocare astfel incat
sa nu se desprinda in mod accidental.
A fost necesar sa citim manualul pentru a afla cum
putem scoate bateria…
Antena este acelasi model cu performante
excelente in cele doua benzi ham, VHF/UHF.
Butonul de PTT este “generos”, putand fi
actionat chiar si cu manusi. Kenwood a mentinut
butonul din plastic, ce prezinta unele avantaje fata
de cele realizate pe principiul membranei de cauciuc (nu se rupe in timp, ofera feedback tactil
sporit), acesta fiind plasat la o distanta convenabila de celelalte doua
butoane pentru Monitor si Lamp.
Combo-ul Volum/Multi este si el suficient de bine “definit” pentru a permite
o operare usoara.
Front-end-ul pare a pastra calitatea “traditionala” Kenwood deja
definita in portabilele precedente (TH-F6, TH-D7), nefiind atat de sensibil la
intermodulatii; nivelul semnalului audio este si el “generos”, mult peste
ceea ce ofera noua generatie a competitorilor.
Utilizatorii de TH-D7 si TM-D710 sunt favorizati pentru ca TH-D72
incorporeaza aceeasi organizare a setarilor prin meniuri asemanatoare.
Prima impresie este de o oarecare fragilitate datorita utilizarii
plasticului intr-o “epoca” in care deja se folosesc aliajele metalice pentru
carcasele statiilor portabile; totusi, nu va lasati inselati, statia poate suporta
unele abuzuri climaterice, dupa cum vom vedea in continuare.
Clips-ul pentru atasarea la curea este solid, metalic si se ataseaza
de statie prin doua suruburi care patrund prin carcasa exterioara din plastic
pana la sasiul metalic. Clips-ul este solid si adecvat pentru a da certitudinea
ca statia nu pleaca singura de la brau!
BINE ATI VENIT IN SECOLUL 21!
Pentru prima data, intalnim o statie portabila care
este livrata cu un incarcator in comutatie (SPS),
usor si apt sa suporte curentul necesar pentru
emisia cu puterea maxima.
Tot pentru prima oara, o statie portabila prezinta
conectivitate USB pentru setarea via PC.

Este necesara totusi descarcarea si instalarea unui driver USB<>Com de pe site-ul
Kenwood.
Spre dezamagirea unei parti din comunitatea radioamatorilor, statia nu are receptie extinsa
in benzile de radiodifuziune. Puteti sa priviti acest aspect fie ca pe un inconvenient fie ca o
certitudine ca front-end-ul este “concentrat” pe benzile necesare si utile si mai putin prin alte parti.
Vreti sa ascultati posturile de radio? Luati-va un receptor sau un telefon mobil!
GPS-ul incorporat isi face treaba de la foarte bine in sus. Prima sincronizare dupa scoaterea
din cutie (Cold start) a fost sub un minut in spatiu deschis. Resincronizarea (Warm start) a durat
sub 30 de secunde, tot in spatiu deschis.
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Am testat sincronizarea prin geamuri termopan, la club. Spre surprinderea noastra,
sincronizarea s-a finalizat dupa aproximativ 1 minut si, in interior, erau
vizibili 4-6 sateliti!
Manualul care insoteste statia este destul de sintetic si nu
descrie in intregime facilitatile statiei. Cei care se asteapta sa afle ce
este APRS citind manualul vor fi dezamagiti si vor fi tentati sa critice
Kenwood pentru asta. Gasim la indemana setarile avansate specifice
New-Paradigm dar si setarile pentru Proportional Pathing, atat de
necesare pentru ajustarile de finete ale modului in care se realizeaza
raportarea pozitiei.
Practic, statia are absolut tot ce ii trebuie pasionatului de APRS
si PACKET RADIO. Cu o minima punere la punct in domeniu, statia se
poate configura ca Digipeater si chiar ca Igate, sub rezerva unei
conexiuni la internet si a conectarii statiei la un PC. Totul este posibil
datorita implementarii unui TNC fizic, cu toate functiile necesare (1200
si 9600 bps) si a colaborarii cu Bob Bruniga, WB4APR, “parintele”
APRS.
O preconceptie legata de APRS ii atribuie acestui sistem un rol exclusiv in furnizarea unei
pozitii plecand de la informatia furnizata de GPS. TH-D72 vine sa demonstreze ca aceasta
interpretare este gresita, punand la indemana utilizatorului toate facilitatile APRS, cum ar fi
mesagerie + email, afisarea statiilor din retea, transmiterea frecventei de QSO impreuna cu
atributele de modulatie si shift pentru repetor, posibilitatea de a repeta pachetele digitale cu
substituirea indicativului si cu decrementarea numarului de hop-uri etc.
Diferenta in abordare (APRS ca instrument de pozitionare vs. instrument de retea) se
observa si din posibilitatea de a accesa TNC-ul in mod KISS de la un PC extern, facilitate care
lipseste modelelor competitiei (totusi, relativ recent Yaesu a scos pe piata un nou model de
portabila care permite accesarea TNC-ului).
ASPECT

TH-D72 este cu putin mai mare ca modelul precedent; dar pastreaza linia initiala, cu
platforma tip joystick prezenta chiar si la TH-F6/F7. Spre deosebire de TH-D7, la D72 joystick-ul
este negru mat. Linia coloristica este si ea asemanatoare cu a modelului precedent avand
dominanta gri-grafit; geamul de protectie al afisajului are in partea de jos o geometrie prismatica
ce da senzatia, uneori, ca exista un element cromat precum la modelele recente ale ICOM.
Layout-ul general este acelasi: combo-ul VOL/ENCODER in dreapta sus, antena stanga sus.
Functiile tastaturii sunt aceleasi, cu o usoara reordonare a comenzilor in meniuri, in special
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datorita prezentei GPS-ului incorporat. Antena GPS este situata intre VOL/ENCODER si mufa de
antena.
Evident, antena este conectata cu SMA,
tendinta prezenta la mai toate statiile moderne.
Tot in partea de sus se gaseste o “ureche” pentru atasarea
unei cureluse de mana.
Afisajul este o idee mai mic dar acest aspect nu este
un pas inapoi caci rezolutia a fost crescuta si afisarea se
poate face cu dimensiuni diferite de caractere, mai ales in
aplicatiile APRS.
Impresia este ca s-a dorit pastrarea unei continuitati a
aspectului in seria TH-D, din exterior parand ca s-a facut
doar un usor “face-lift”.
Ei bine, nu este vorba doar de atat, cu certitudine existand unele modificari si in schema, in
special pe partea de front-end.
MENIURI
Meniurile in TH-D72 sunt organizate pe doua layer-e,
similar cu modelul precedent TH-D7. Astfel asociate tastei
MENU gasim grupate meniurile corespunzatoare pentru
RADIO, GPS, APRS si SKYCOMMANDER II. Este de remarcat
ca Skycommander este prezent si in versiunea europeana,
spre deosebire de TH-D7 unde acesta devenea activ doar
daca se aplicau modificarile ce transformau statia in
versiunea K.
In meniul RADIO, odata selectat, avem grupate
submeniurile necesare efectuarii setarilor generale ale statiei,
privita ca interfata radio.
Putem sa setam mesajul afisat la pornirea statiei
(DISPLAY), sa selectam perioada de inactivitate in receptie (BATT.SAVER), dozarea semnalului intre
cele doua receptoare (A sau B) s.a.m.d.
Mediul GPS se ocupa de setarile receptorului GPS dar si ale logger-ului intern; TH-D72 poate fi
utilizat atat in mod APRS cat si in mod LOGGER/TRACKER, situatie in care pur si simplu memoreaza
periodic pozitia, fisierul rezultat putand fi descarcat (cu ajutorul software-ului specific statiei) si
afisat pe PC, in Google Maps. Receptorul GPS poate fi setat astfel incat sa se opreasca daca nu
exista deplasare. Tot aici se seteaza tipul de informatii pe care GPS-ul il furnizeaza catre TNC dar si
catre exterior.
Meniul APRS este extrem de simplu, dar doar pentru utilizatorii de TM-D710, sau cel putin
RC-D710! Cu toate acestea, este destul de logic organizat.
Pe langa meniurile accesibile din tasta specifica MENU, mai exista o serie de setari care se
efectueaza prin tasta F.
Aceste setari vizeaza pornirea sau oprirea receptorului GPS, alegerea modului de lucru
simplex, semiduplex sau full duplex (VHF/UHF), Voice Alert etc.
Despre aceasta ultima facilitate trebuie precizat ca nu este vorba despre o citire a anumitor
parametri cu ajutorul unui circuit TTS (Text To Speech) ci de o modalitate de a bloca sunetul
specific traficului digital prin aplicarea unui CTCSS pe canalul de date, astfel incat TNC-ul sa poata,
totusi, decoda traficul APRS si sa permita traficului de voce sa fie redat in difuzor.
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Aceasta functie este utila pentru contactarea statiilor aflate in raza de vizibilitate directa, in
situatia in care dispun de frecventa unica (APRS in Europa se
desfasoara pe 144.800 MHz).
Tot in acest meniu putem seta frecventa CTCSS. Atentie insa,
meniul este inactiv daca nu am selectat aplicarea CTCSS in prealabil
(TONE / tasta 8). Acelasi lucru se intampla si cu alegerea shift-ului
pentru lucrul pe repetor (SHIFT+ / SHIFT - / tasta F + tasta Mhz).
Functiile cel mai des utilizate (in opinia Kenwood) sunt accesibile
direct pe tastatura frontala. Aceasta este standardizata, exact precum
cea prezenta pe telefoanele mobile. Fata de TH-D7, acum avem pe
tasta 9, grupul standard de litere si la fel pe tasta 7. La TH-D7 literele
Q si Z se gaseau atipic, pe tasta 1.
Tot o imbunatatire este prezenta semnului @ la prima apasare a
tastei 1. Cei care folosesc APRS pentru a transmite mesaje via e-mail
vor fi multumiti. La modelul precedent erau nevoiti sa “patruleze” prin
tastatura destul de mult.
Circuitul TNC utilizat este acelasi “cal castigator” TGT0210Q,
care are posibilitatea de a forma semnale atat pentru 1200 bps cat si pentru 9600 bps si este
prezent si la TH-D7 dar si la TS-2000 sau TM-D710.
In ceea ce priveste partea de “statie” propriu-zisa, aceasta este dual-band, dual-receptor,
full-duplex si implementeaza o solutie deja verificata de KENWOOD
inca de la “batranul” TH-78, respectiv dual front end, fiecare cu
propriul lant de frecventa intermediara; prima schimbare este la 49,95
MHz pentru receptorul A si 45,05 MHz pentru receptorul B si a doua
schimbare la 450 kHz si, respectiv, 455 kHz.
Cele doua front-end-uri sunt dual band si sunt asociate fiecare
dintre ele, cate unui “receptor” pe afisajul LCD (Receptor A in partea

superioara si Receptor B in partea inferioara).
Aceasta conceptie permite utilizatorului sa aleaga diverse configuratii de lucru, inclusiv
receptia simultana in doua frecvente din aceeasi banda. Evident, cand se emite pe una din
frecvente, receptia pe cealalta in aceeasi banda este blocata. Daca frecventele sunt in benzi
diferite, atunci se poate opera in regim full-duplex (cu un handsfree).
Renuntarea la receptia extinsa pe unul din cele doua receptoare asigura performante
similare pe oricare dintre ele, nemaifiind esentiala alegerea receptorului A pentru traficul radio
curent precum se recomanda la modelul Kenwood TH-F6/TH-F7 cu care D-72 prezinta o serie de
similaritati.
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RECEPTIA
Am testat utilizarea statiei, atat cu antena stock si cu antena SRH 519 cat si cu antena
externa destinata montarii pe autoturism.
Antena stock, cea cu care este livrat transceiver-ul, se prezinta foarte bine in gama frecventelor de
radioamatori. Imediat ce depasim aproximativ 155 MHz, circuitele LC din interiorul antenei isi fac
simtita prezenta si influenta, limitand semnalele perturbatoare.
“Zgarcenia” in realizarea unei statii capabile doar VHF/UHF, fara zurgalaii altor benzi si ai
receptiei BC, se face simtita si nu putem spune ca dauneaza!
Statia se comporta foarte bine in mediul urban, poluat din punct de vedere al RF-ului, fiind
imuna la semnalele dispeceratului de taxi cu care radioclubul nostru este vecin. Nici antena stock si
nici antena SRH 519 nu au “convins” squelch-ul sa sara la apelurile “la adresa” ale vecinilor.
Pe receptorul B, gama de receptie este extinsa (118 – 174 MHz si 320 – 524 MHz)
permitand si receptia semnalelor AM in gamele de frecvente VHF si UHF destinate traficului
aeronautic.
Lecturand manualul de utilizare se poate observa ca, in benzile de radioamatori
sensibilitatea este echivalenta pe ambele receptoare (0,22 uV in VHF si 0,2 uV in UHF) pentru ca,
in afara benzii sa existe diferente majore.
Testarea cu antena auto a constat intr-o tura prin oras cu o antena cu talpa magnetica,
instalata pe capota masinii, antena dual band, de aproximativ 60 cm lungime. In urma “plimbarii”,
am fost incantati sa observam ca o singura data am fost sacaiti de intermodulatii de catre un
taximetru aflat la 5 metri de noi - o adevarata performanta pentru o portabila!
Desi capabila performanta in benzile de radioamator, statia prezinta o scadere a sensibilitatii
la receptia semnalelor din afara benzii, in special peste 160 MHz. Fata de TH-D7, la TH-D72 exista
posibilitatea de a seta deviatie ingusta (2,4 kHz) si pe UHF, nu numai pe VHF.
Pentru cei care utilizeaza statia pe antene degajate si in mediu cu surse de intermodulatie,
exista posibilitatea de a decupla etajul de preamplificare, separat pentru fiecare banda. Functia se
numeste “AIP” – Advanced Interception Point si este accesibil via MENU>RADIO>VHF AIP/UHF AIP.
Semnalul receptionat este redat intr-un difuzor compact dar care face destula “galagie”. Nu
rivalizeaza nici pe departe cu o Motorola dar, fata de D7, nivelul sonor este cu mult mai ridicat.
EMISIA
Calitatea modulatiei a fost apreciata de corespondenti, in general statiile Kenwood avand o
modulatie placuta, rodul experientei producatorului in echipamentele audio Hi-Fi. Chiar nu este
nimic de spus in plus!

Iata valorile masurate de noi pentru puterea de emisie la diferite tensiuni de alimentare:
Tensiune acumulator
6,6 V (Li-Ion descarcata)
7,2 V (Li-Ion mediu incarcat)
8,2 V (Li-Ion incarcat)

VHF
4W
4,8 W
5,5 W

UHF
2W
3,5 W
4,2 W

Alimentata la 13,8 V, statia emite cu 6 W in VHF si cu 5 W in UHF.
Puterea de emisie poate fi setata in trei trepte: H, M, L corespunzatoare puterilor 5 W, 0,5
W, 0,05 W (da - 50 mW).
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Nu am putut efectua masuratori ale consumului de curent la utilizarea acumulatorului, dar
producatorul afirma ca, la putere maxima consumul este de aproximativ 2 A, la putere medie
aproximativ 800 mA iar la putere minima aproximativ 500 mA.
Consumul cu alimentarea externa (13,8 V) masurat de noi este:
- La putere maxima 1,6 A, la putere medie 760 mA, la putere minima aproximativ 430
mA.
- La receptie, statia consuma (alimentare externa) aproximativ 110 mA in mod single
band si aproximativ 165 mA in dual band.
DE REMARCAT
• Imediat ce am memorat cateva frecvente, am vrut sa vedem cum se comporta la scanare.
Viteza este uluitoare pentru o portabila, apropiindu-se de scannerele dedicate.
• Utila este si combinatia de functii pe butoanele laterale cand statia este in mod MEMORY: la
apasarea tastei LAMP, odata cu activarea backlight se afiseaza pe durata de apasare a tastei
si grupul de memorii caruia ii apartine canalul memorat. La apasarea tastei MONI/SQUELCH,
se afiseaza si frecventa canalului memorat.
• Receptorul GPS Sirf Star III are sensibilitate deosebita care ii permite mentinerea pozitiei
chiar si in interiorul cladirilor (desigur, in anumite conditii).
• Tastatura este iluminata deosebit de placut si iluminarea afisajului este generoasa, cu 4
led-uri portocalii.
• Kenwood a ales sa mentina conectivitatea “clasica” (Port bidirectional COM RS232 pe mufa
Jack 2,5 mm) alaturi de portul USB, ceea ce permite utilizatorului sa foloseasca un navigator
extern, din seria AVMap. Acesta poate afisa pe display-ul informatiile APRS receptionate de
TH-D72 furnizand si semnal GPS.
• Tot pe acest port, se poate conecta statia la un software specific (UI View, APRSICE etc)
pentru afisarea informatiilor pe PC ori pentru operarea ca Igate.
• Statia mai poate fi utilizata ca simplu
Au testat: YO3HJV, YO3IHG
tracker GPS, cu fixarea coordonatelor de
Multimetru: Welleman DVM-860BL
PWR-metru: INTEK Micro 270VU
destinatie si cu memorarea de “waypointSarcina artificiala: 50 Ohm/100 W HM.
uri” din traseu. TH-D72 poate inregistra
5000 de astfel de repere pe care le poate
exporta (cu ajutorul software-ului asociat) in format kml, compatibil cu Google Maps,
situatie in care sunt oprite toate celelalte functii specifice interfetei radio. In acest mod,
producatorul afirma ca statia are un consum de aproximativ 60 mA.
• Una din optiunile de inregistrare a reperelor este cea simultana cu balizele transmise.
Facilitatea este utila daca dorim sa efectuam evaluari ale acoperirii infrastructurii APRS.
• Desi afisajul este de dimensiuni reduse, Kenwood a ales ca afisarea sa se realizeze multipagina; in loc sa afiseze toate informatiile receptionate de la o baliza sau o statie, TH-D72
afiseaza informatiile grupate in mai multe “ecrane” pe care le selectam cu ajutorul joystickului.
Pentru amatorii de iesiri in matura recomandam achizitionarea unui acumulator
suplimentar.
De asemeni, recomandam achizitionarea unei antene flexibile in locul antenei
originale pentru a reduce stressul mecanic pe care antena livrata cu transceiverul
o produce asupra mufei SMA.
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PROTECTIA LA FACTORII DE MEDIU
Intr-o lume in care statiile portabile pot fi
folosite si la scufundari, Kenwood TH-D72 da
impresia de “jucarica”. Aparentele pot insela iar
Kenwood demonstreaza ca se poate realiza o
protectie suficienta si de calitate fara sa faci statia
sa arate ca un butoi sau ca un cosmonaut.
Producatorul indica includerea in clasa MILSTD810 si
IP54, ceea ce semnifica protectie
crescuta la praf (scor 5 din 6) si protectie medie la apa (rezista la stropirea din toate directiile, scor
4 din 8).
Intrucat, la prima vedere, exista suficiente spatii prin care factorii de mediu pot agresa
interiorul, am fost curiosi sa vedem practic modalitatea de implementare a protectiilor.
Pentru accesul la interior a fost necesara scoaterea
bateriei. In partea de jos a sasiului de aliaj se gasesc doua
suruburi care fixeaza carcasa. Acestea trebuie desurubate. Se
scot apoi cele doua masti de plastic ale ansamblului
VOL/ENCODER precum si antena, expunand conectorul SMA.
Important: Inainte de a trece la pasul urmator, este
necesara ridicarea capacelor cauciucate ce protejeaza
conectorii laterali!
Apucam brida de imobilizare a acumulatorului (pe sasiul din
aliaj) si tragem usor, asigurand si o glisare a acestuia astfel
incat carcasa sa permita extragerea VOL/ENC si a conectorului
SMA.
Spre deosebire de
alte modele de statii
portabile,
la
TH-D72
difuzorul nu mai face corp
comun cu carcasa! O
astfel de solutie ar fi
presupus
etanseizarea
intregii carcase, Kenwood
alegand o solutie mult mai
eleganta, aceea de a implementa masurile de protectie la
nivelul sasiului si nu al carcasei!
In partea superioara, mufa
SMA, ansamblul VOL/ENC si antena
GPS sunt protejate cu o folie
cauciucata; ansamblul de conectica
este si el protejat cu capace de
cauciuc (care sunt destul de fragil
atasate
de
carcasa
dar
isi
indeplinesc scopul foarte bine).
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Modul de protectie al tastelor PTT, LAMP si MONI
este surprinzator. Elementele de comutare sunt prezente
la panoul lateral printr-o fanta in blocul de aluminiu
turnat sub presiune, fanta care este acoperita de o
membrana transparenta cu rol de etanseizare! Absolut
remarcabila solutia aleasa intrucat permite folosirea unui
PTT realizat din plastic dur, mult mai fiabil ca cele din
cauciuc siliconic. Acestea din urma, cu timpul, dezvolta
crapaturi de imbatranire prin care apa si praful pot sa
patrunda in interior. In solutia aleasa de Kenwood, chiar
daca praful si apa patrund in spatele carcasei, raman
acolo protejand sasiul.
In partea frontala, tastatura si joystick-ul fac
parte dintr-o membrana comuna care are rol si de etanseizare, cu decupaje in dreptul difuzorului si
in dreptul afisajului.
Difuzorul are membrana din plastic, ceea ce ii asigura o mare imunitate la apa care ajunge
la el accidental.

Bravo Kenwood!
BATERIA
Este codificata BPL-45L si are doua celule Li-Ion si o capacitate de 1800 mA.
Incarcarea completa se face in aproximativ 6 ore folosind incarcatorul furnizat cu statia si in
aproximativ 3 ore in incarcatorul “Desktop charger” - KSC-32.
Pentru utilizarea de baterii, se poate folosi suportul BT-15 (Battery holder) in care se pot instala 6
baterii AAA. Da, AAA si nu AA!
Dupa incarcarea completa, am utilizat statia pe receptie, cu GPS-ul pornit, baliza la 15 minute pe
putere medie (500 mW).
Dupa 9 ore bateria inca permitea utilizarea statiei, inclusiv pe emisie (putere medie).

BRIEF
Kenwood a reusit sa puna la dispozitia utilizatorilor orientati catre APRS un echipament
complex dar usor de manuit si care nu face rabat de calitate la interfata radio.
TH-D72 este orientata catre radioamatorii care stiu ce sa ceara de la un transceiver portabil
si care nu se lasa impresionati de “bells & whistles”.
Nu degeaba TH-D72 este promovat ca “Data Communicator” si nu ca Handy Talky;
facilitatile oferite in partea de trafic de date depasind cu mult atat asteptarile cat si competitia!
Din fericire, Kenwood a decis sa tina cont de comunitatea utilizatorilor atat la implementarea
unor functii cat si la proiectarea efectiva. Multe din accesoriile dedicate modelelor precedente pot fi
utilizate si cu TH-D72.
Este dificil sa acoperim intr-un astfel de articol toate functiile pe care le ofera aceasta statie.
Cu certitudine insa, cei care au mai folosit statii Kenwood se vor familiariza rapid. Cei care vor
utiliza pentru prima data o statie Kenwood trebuie sa stie ca manualul care insoteste statia este o
versiune prescurtata si ca este nevoie sa apeleze la versiunea electronica, prezenta pe CD-Rom sau
pe site-ul oficial.
Nu in ultimul rand, este o portabila care poate sta pe masa fara sa fie sustinuta de un
suport!
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ACCESORII RECOMANDATE
- Incarcatorul KSC-32;
- Suportul pentru baterii BT-15
- Antena SRH-519
- Microfon extern SMC-34
- PG-3J - alimentator de la priza de bricheta auto

SOFTWARE RECOMANDAT
-Driver USB<>Com
-UIView
-Upgrade firmware (pentru seriile indicate pe pagina producatorului)
O trecere in revista a meniurilor a fost realizata de YO6OSC sub forma unor scurte filme:

Radioclubul YO3KSR asigura reparatii
pentru instrumentele de masura cu ac.

Contact: yo3ksr@gmail.com
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EXAMEN
Ce sunt: SWR-metrul si ce sunt undele stationare
Ce este Reflectometrul si ce sunt Undele Stationare ?

Un pic cam trivial titlul insa acesta este un tutorial (document ajutator) si este adresat
incepatorilor. Deseori este auzita pe banda expresia "unde stationare" sau "directa si reflectata"
si deasemenea termenul "reflectometru", cele doua notiuni fiind asumate superficial.
Atentie: Este vorba despre REFLECTATA si nu REFLECTA-n-TA!
Sa incepem cu inceputul.
Sa
ne
imaginam
un
transceiver numit TVCR, un
cablu de antena numit CABLU
si o antena numita ANTENA,
toate avand impedanta 50
Ohmi.
In conditii IDEALE, toata
puterea de care este capabil
respectivul TVCR se va regasi
la capatul cablului catre
antena, pe care aceasta la
randul ei, ar trebui sa o radieze in eter.
Toate bune si frumoase insa practica ne omoara: CABLUL are pierderi iar ANTENA nu are
perfect 50 Ohmi pur rezistiv!
Rezultatul? In loc sa radiem intreaga putere disponibila, vom radia doar o parte urmand ca
restul sa se reflecte inapoi prin CABLU catre TVCR.
De unde si termenii de PUTERE DIRECTA respectiv REFLECTATA.
Prin "raport de unde stationare" - in engleza SWR (standing wave ratio) - putem
intelege, in esenta, un indicator de adaptare a impedantei sistemului in discutie ZO (transceiver,
cablu, conectori) si antena ZL. Aparatul care calculeaza si afiseaza acest indicator intr-o forma
sau alta, se numeste SWRMetru sau ReflectoMetru. Mai precis, dezadaptarea este exprimata prin
asa numitul coeficient de reflexie :

•
•

Unde :
ZO - impedanta caracteristica a sistemului
ZL - impedanta sarcinii (antena)
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In timp ce ZO este un numar real si constant (de regula 50 Ohmi), ZL poate fi un numar
imaginar (complex) intrucat antena nu este o sarcina pur rezistiva.
Asadar coeficientul de reflexie poate fi si el la randul sau un numar complex.
Daca ZL este un numar real, indicatorul SWR se poate calcula imediat pe baza acestui
coeficient :

Formula de mai sus are aplicatie strict teoretica deoarece, in realitate, SWR nu se calculeaza
pe baza valorilor impedantelor din sistem pentru simplul motiv ca impedanta antenei este
necunoscuta si/sau greu de masurat, ci pe baza puterilor directa si reflectata.
Majoritatea aparatelor simple pentru masurarea SWR functioneaza dupa un urmatorul
principiu :

Printr-o metoda oarecare (un cuplor directiv de regula), se culeg doua semnale distincte,
proportionale cu PUTEREA DIRECTA respectiv REFLECTATA pe care le vom numi VF si VR (sunt

notate cu V intrucat semnalele vor fi apoi redresate, filtrate, etc., urmand a se opera in
continuare cu tensiuni). Fie ca se opereaza cu valorile puterilor celor doua semnale, fie cu
tensiunile lor (mai rar, curentii), se obtine din nou coeficientul de reflexie :

Mai apoi, putem calcula SWR dupa relatia cunoscuta :
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Mai precis :

Ce trebuie sa retineti este ca indicatorul SWR este constant pentru un sistem dat,
indiferent cat este PUTEREA DIRECTA si cea REFLECTATA.
Altfel spus, pentru un sistem dat, relatia intre PUTEREA DIRECTA si cea REFLECTATA,
indiferent cat sunt ele exact, va produce acelasi SWR.
De aceea se poate masura SWR-ul unei antene atat cu o putere directa de ~1 mW, 100 W
din transceiverul propriu sau 1 KW din liniar.
Sigur ca pierderile de mai sus, bazate pe teoria liniilor de transmisiune sunt pur TEORETICE
intrucat se considera ca ANTENA prezinta o impedanta pur rezistiva ceea ce este imposibil.
Dealtfel, in prima figura din articol este prezentat un aranjament des intalnit pe masa oricarui
radioamator unde SWR-ul masurat nu este cel al antenei in sine, ci al intregului
ansamblu ANTENA + CABLU + CONECTORI - practic tot ce se afla intre reflectometru si
antena!

Concluzii:
•
•
•
•

Un SWR intre 1.1 si 1.5 este perfect acceptabil, nu va bateti capul cu perfectiunea de a
atinge unitatea
Pierderile intr-un cablu de proasta calitate pot denatura masuratoarea oferind iluzia
unui SWR mic
SWR-ul antenei se masoara INTOTDEAUNA la mufa antenei si nu "din casa" prin
cablul coaxial
Cu cat cablul este mai scurt si mai bun cu atat mai bine. Daca si taiati acest cablu in
MULTIPLU DE LAMBDA/2 sunteti cu adevarat pe drumul cel bun al adaptarii. Va reamintim ca
un tronson de LAMBDA/2 are interesanta proprietate ca transfera impedanta de intrare catre
iesire indiferent ce valoare are acea impedanta. Astfel, SWR-metrul dvs. montat in shack se
va apropia de realitate in ceea ce priveste SWR-ul antenei (nu uitati de factorul de velocitate
al cablului coaxial).
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NOTA: Puteti printa si decupa tabelul de mai jos pentru o referinta rapida a pierderilor in sistemul
de radiatie in functie de SWR.

Tabelul pierderilor in functie de SWR
SWR
1.0:1
1.1:1
1.2:1
1.3:1
1.4:1
1.5:1
1.6:1
1.7:1
1.8:1
2.0:1
2.2:1
2.4:1
2.6:1
3.0:1
4.0:1
5.0:1
6.0:1
7.0:1
8.0:1
9.0:1
10.0:1

% pierdere
0.0%
0.2%
0.8%
1.7%
2.8%
4.0%
5.3%
6.7%
8.2%
11.1%
14.1%
17.0%
19.8%
25.0%
36.0%
44.4%
51.0%
56.3%
60.5%
64.0%
66.9%

%disponibil
100.0%
99.8%
99.2%
98.3%
97.2%
96.0%
94.7%
93.3%
91.8%
88.9%
85.9%
83.0%
80.2%
75.0%
64.0%
55.6%
49.0%
43.8%
39.5%
36.0%
33.1%

WATI PAR
4.00
3.99
3.97
3.93
3.89
3.84
3.79
3.73
3.67
3.56
3.44
3.32
3.21
3.00
2.56
2.22
1.96
1.75
1.58
1.44
1.32

Tombola “RadioMagazinYO”
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.
La tragerea la sorti nu participa angajatii sau reprezentantii partenerilor care ofera premiul si nici echipa
redactionala.
Mai multe detalii puteti gasi intotdeauna pe
www.yo3ksr.ro

Premiul lunii februarie:
Antena dipol rotativ oferit de LCCOM SRL
http://www.lccom.ro/product_info.php?cPath=22_48&products_id=173
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BATERII
Acumulatorul Li-Ion
In urma cu niste ani buni, am publicat
doua articole referitoare la acumulatori.
Incercam prin aceste articole sa
indrept atentia radioamatorilor catre o
componenta mai putin “discutata” din shack.
Acumulatori gasim in majoritatea
echipamentelor pe care le utilizam in hobby-ul
nostru; fie in forma unei celule (unic element)
fie sub forma unei baterii din celule serie sau
paralele ori chiar mixt, cum este cazul
acumulatorilor din laptop-uri.
Exista o serie de mituri despre
acumulatori:
-polueaza mediul;
-necesita echipamente complexe pentru exploatare
si, in special, pentru incarcare;
-costa mult;
-sunt periculosi, s.a.m.d.
O parte din afirmatiile de mai sus sunt
adevarate in aceeasi masura in care si o
surubelnita este periculoasa; depinde de cine
o tine in mana!
Din acest motiv, este de preferat sa
incercam sa intelegem ce se intampla in
acumulatori si cum ne pot ajuta.
Bunaoara, un acumulator nu polueaza mai
mult ca o baterie! Deja exista facilitati
specializate in colectarea si prelucrarea
deseurilor din acumulatori. Tine de utilizator
sa nu ii arunce in primul tomberon…
Costul nu ar trebui sa ne sperie; de
regula, pretul de vanzare in magazin al unei
celule de acumulator este de maxim 10 ori
mai mare ca al celulei de baterie consumabila
(ex: AA, AAA, R14 etc) insa, in cazul unei
exploatari corecte potrivit instructiunilor
producatorului, o celula acumulator poate
avea o durata de serviciu de peste 500 cicluri,
scutindu-ne de cheltuieli majore.

de YO3HJV
Evident, pe langa chestiunea pretului
ceva mai ridicat per celula, utilizarea
acumulatorilor mai necesita inca ceva!
Acest “ceva” este circuitul de
incarcare.
In ultimii ani, industria a pus la
dispozitia consumatorilor o gama foarte mare
de circuite dedicate incarcarii acumulatorilor.
Mari producatori de circuite (TI, Siemens,
Maxim, Sanyo s.a.m.d) au cate o gama de
circuite dedicate incarcarii acumulatorilor, fie
dedicati fie “multichemistry”.
Constructorul amator nu trebuie sa
dispere in fata acestei “invazii” si e bine sa
retina ca un incarcator robust si care poate
asigura o durata mare de exploatare pentru
acumulatori poate fi realizat si cu mijloace
modeste si componente care deja exista in
“cutia cu maimute” a fiecarui radioamator!
Circuitul de incarcare este in stransa
legatura cu un parametru important al unui
acumulator.
Avem in vedere numarul de cicluri
de incarcare – descarcare indicati de
producator. De cele mai multe ori insa, acest
“numar de cicluri” este o notiune ramasa
neexplicata.
Din experienta proprie cu diferite tipuri
de acumulatori, am constatat ca cei mai multi
producatori au in vedere numarul de cicluri
complete de incarcare – descarcare pana la o
scadere a capacitatii de incarcare la circa 75%
din capacitatea nominala a celulei. Altfel spus,
dupa cele 500 de cicluri indicate de producator
ca fiind “durata de viata”, o celula de 1000 mA
va mai “retine” doar 750 mA la o incarcare
corecta si completa.

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor
www.asrr.org www.radioamator.eu
www.yo3ksr.ro
Pagina |20

Anul II, Nr.4 Februarie 2011

Trebuie inteles si faptul ca, in functie
de modul de incarcare si exploatare, acelasi
model de acumulator poate sa reziste la 1000
de cicluri complete (retentie min. 75 % din
capacitatea nominala) sau sa isi piarda peste
50 % din capacitate dupa doar 200 de cicluri!
Totul este relativ si, dupa cum spunea cineva
(vorba mare!): “Nu exista baterii care mor

ci baterii care sunt torturate pana la
lesin si apoi ucise cu sange rece”…
Va propun o reluare actualizata a
acestui subiect, al bateriilor reincarcabile si
vom incepe in acest numar cu celula pe baza
de Litiu (Li).
Familia acumulatorilor Li (LIB)
Au aparut in urma cercetarilor ce
aveau ca scop reducerea dimensiunii
acumulatorilor concomitent cu pastrarea unei
densitati de energie cel putin la nivelul
acumulatorilor deja existenti in piata (Pb,
NiCd, NiMH) si au la baza migrarea ionilor
pozitivi de Li de la un electrod la altul in timpul
proceselor
succesive
de
incarcare
–
descarcare.
Stim despre Li ca este un metal alcalin
(cel mai usor metal) si ca in contact cu aerul
se oxideaza rapid iar in contact cu apa
dezvolta o reactie violenta cu risc crescut de
explozie datorita generarii de O2. Din acest
motiv, realizarea celulelor de baterie pe baza
de Li a ridicat intotdeauna probleme ce tin de
siguranta in exploatare. Presiunea industriei
IT&C, in permanenta cautare de baterii cat
mai mici si cu capacitati cat mai mari, a fortat
cercetatorii sa gaseasca solutii de introducere
in exploatare a acestor baterii, astfel ca in
prezent
le
intalnim
in
majoritatea
echipamentelor electronice portabile, fie ca
sursa principala fie ca sursa de back-up.
Spre
deosebire
de
bateriile
neincarcabile destinate de cele mai multe ori
back-up-ului si in a caror chimie Li este
prezent in forma metalica (totusi, in cantitati
foarte mici), in cazul acumulatorilor, Li este
“amorsat” in continutul electrozilor ca material
derivat,
crescand securitatea intrinseca a

celulei de acumulator. Electrolitul utilizat este
si el deosebit, avand la baza un solvent
organic pe baza de carbon (dietilcarbon de
cele mai multe ori) in care sunt dizolvate
sarurile de Li, de unde si mirosul specific de
ester al acestor celule!
Spre deosebire de celula LiIon, celula
LiPol incorporeaza sarurile de Li in electrolit in
forma aproape solida (gel), polimerizat
(poliacrilonitril - un precursor al fibrei de
carbon).
Tensiunea celulelor Li este destul de
variata, ca urmare a diverselor versiuni de
componente chimice utilizate in constructie,
insa, in cele mai multe cazuri ea variaza intre
2,8 si 4,2 V/celula.
Electrodul pozitiv (anod)
Material

Diferenta
de
potential

Capacitatea
specifica

Energia
specifica

LiCoO2

3.7 V

140 mA·h/g

0.518 kW·h/kg

LiMn2O4

4.0 V

100 mA·h/g

0.400 kW·h/kg

LiNiO2

3.5 V

180 mA·h/g

0.630 kW·h/kg

LiFePO4

3.3 V

150 mA·h/g

0.495 kW·h/kg

Li2FePO4F

3.6 V

115 mA·h/g

0.414 kW·h/kg

LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2 3.6 V

160 mA·h/g

0.576 kW·h/kg

Li(LiaNixMnyCoz)O2 4.2 V

220 mA·h/g

0.920 kW·h/kg

Electrodul negativ (catod)
Material

Diferenta de Capacitatea
potential
specifica

Grafit (LiC6) 0.1-0.2 V

372 mA·h/g

0.0372-0.0744
kW·h/kg

Titanat
(Li4Ti5O12)

1-2 V

160 mA·h/g

0.160.32 kW·h/kg

Si (Li4.4Si)

0.5-1 V

4212 mA·h/g

2.1064.212 kW·h/kg

1624 mA·h/g

1.1371.949 kW·h/kg

Ge (Li4.4Ge) 0.7-1.2 V

Celulele moderne, destinate utilizarii
“domestice” sunt, in covarsitoarea majoritate,
bazate pe Litiu, Nichel,
Mangan si Cobalt (LiNMC) si au tensiunea
de incarcare de maxim
4,2 V.
Le putem gasi in
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diferite forme (paralelipiped, cilindru, buton)
precum si in diferite combinatii realizate cu
mai multe celule legate serie-paralel pentru
pack-urile destinate aplicatiilor de tensiune
mai
mare
(notebook-uri
si
diferite
echipamente).
Mai nou, in exploatarea telefoanelor
mobile si a PDA-urilor au inceput sa fie folosite
celulele Li-Pol. Acestea sunt mai scumpe dar
prezinta avantajul unei stabilitati mai mari in
exploatare intrucat esterii care stau la baza
electrolitului nu se mai evapora, prelungind
astfel viata acumulatorului.
Diverse tipuri de celule pe baza de Li
sunt folosite din ce in ce mai mult in
tehnologia spatiala precum si in sursele de
energie din domeniul autoturismelor electrice
datorita
densitatii
mari
de
energie
(capacitate/greutate).
Daca in urma cu 10 ani, utilizarea LIB
in echipamentele radioamatorilor era un vis
frumos, in ultimii ani asistam la o raspandire a
utilizarii lor, mai ales in statiile portabile.
Incet dar sigur, acumulatorii Li incep sa isi
gaseasca aplicatia si in montajele realizate de
constructori,
principala
rezerva
fiind
determinata de modul in care se realizeaza
incarcarea.
Avantajele utilizarii acumulatorilor pe
baza de Li sunt numeroase:
greutate mica, posibilitatea
de a fi realizate celule in
diferite forme constructive si
cu
dimensiuni
mici,
siguranta in exploatare,
incarcare la capacitatea
maxima in 3 ore. Aceasta
din urma caracteristica le
face atractive in zona
comunicatiilor
si
a
echipamentelor portabile.
Mitul care insoteste utilizarea celulelor
Li este acela ca, pentru incarcarea lor este
nevoie de circuite sofisticate si complicate care
sa supravegheze “la milimetru” fenomenele ce
se petrec pe durata incarcarii.

Exista un sambure de adevar in
aceasta abordare; celulele pe baza de Li pot
genera reactii exoterme violente in cazul
exploatarii necorespunzatoare sau pot fi
distruse in cazul in care descarcarea are loc
sub o anumita tensiune-prag, aspecte ce au
condus la integrarea in pack-urile de LIB a
unor circuite electronice de control si
protectie.
De cele mai multe ori, tensiunea unei
singure
celule
este
suficienta
pentru
alimentarea unui montaj simplu, intrucat
tensiunea furnizata de o celula este cuprinsa
intre 3,5 si 4,2 V. Daca am folosi baterii sau
acumulatori “traditionali” ar insemna sa
utilizam doua celule de 1,2 V.
Ce fel de celula folosim si unde?
C = capacitatea nominala a celulei. Este
indicata de producator, de regula in
mAh.
Tensiunea
la
borna,
in
cazul
acumulatorilor pe baza de Li se masoara
fara sarcina (in gol).
Un ciclu complet semnifica o incarcare
la tensiunea de 4,2 V (sau 4,1 V) urmata
de o descarcare completa pana la 2,8 V.
Din ratiuni de siguranta, precautiile in
exploatarea acumulatorilor
Li-Ion se refera nu numai la
modul in care se realizeaza
incarcarea
ci
si
la
descarcarea in sarcina.
O
celula
Li-Ion
descarcata sub 1,5 V si
lasata la aceasta tensiune o
perioada mai lunga de timp
(cateva zile) va dezvolta
formatiuni metalice (Mn, Ni,
Fe etc) intre electrozi. Intr-o astfel de situatie,
incarcarea nu se mai poate realiza sau, mai
rau, poate avea loc o supraincalzire a celulei.
Bateria este iremediabil distrusa si
trebuie inclocuita.
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O celula pe baza de Li supusa unei
incarcari prelungite la o tensiune mai mare de
4,2 V va dezvolta depuneri metalice de Li si
degajare de oxigen. Cele doua componente
alaturate creeaza pericol crescut de explozie.
Din acest motiv, acumulatorii pe baza
de Li sunt realizati urmarind doua principii de
siguranta:
-protectie la descarcarea sub 2,5 V / celula;
-“supravegherea” individuala a celulelor din pack-ul
de acumulator atunci cand sunt inseriate.
Multi dintre noi am avut curiozitatea de
a “diseca” o baterie de telefon bazata pe
celula Li-Ion si am descoperit ca, in pack-ul
din material plastic, pe langa celula propriuzisa exista un mic PCB cu doua trei
componente. Bateriile destinate telefoanelor
mobile si PDA-urilor
sunt, in majoritatea
cazurilor, realizate cu
o singura celula Li-Ion
sau
Li-Pol
si
incorporeaza un circuit
de
protectie
la
descarcare
si
un
senzor
termic.
Acesta
din
urma poate fi digital
sau
rezistiv
si
transmite informatia catre circuitul de
incarcare din telefon sau PDA. SoC (State of
Charge – nivelul de incarcare) este stabilit de
catre telefon prin masurarea tensiunii celulei si
prin aplicarea (de regula) a formulei: SoC % =
100(0.1966+SqrRt(0.0387-1.4523(3.7835TeM)))
Pack-urile destinate notebook-urilor
sunt ceva mai complexe. Ele cuprind circuite
pentru fiecare celula din grupa inseriata si un
circuit
master
care
retine
informatia
referitoare la sarcina electrica inmagazinata
(Coulomb-meter / Gauge-meter) precum si
numarul ce cicluri complete efectuate. Aceste
informatii sunt transmise pe o magistrala
seriala catre placa de baza a calculatorului in
vederea gestiunii resursei energetice in regim
portabil, complexitatea circuitului facand

imposibila exploatarea lui independent de
calculator.
Ca regula generala, odata cu
“imbatranirea”, acumulatorul prezinta o
crestere a rezistentei interne; nici acumulatorii
pe baza de Li nu fac distinctie. Chiar daca
acumulatorul nu mai este capabil sa sustina
aplicatiile care sunt consumatoare mari de
curent, aceasta nu inseamna ca nu isi pot gasi
locul ca sursa de alimentare pentru aplicatiile
ce necesita un curent redus pentru o perioada
mai mare de timp.
Asadar, daca este nevoie sa alimentam
un consumator ce necesita curenti mari este
recomandabil sa folosim celule noi iar atunci
cand avem nevoie de curenti mici putem folosi
celule “recuperate” din alte aplicatii.
Daca intentionam
sa folosim o singura
celula pe baza de Li in
alimentarea unui montaj,
atunci este recomandabil
sa pastram (in masura in
care spatiul ne permite)
carcasa
originala,
inclusiv
circuitul
de
protectie
impotriva
descarcarii excesive.
Daca este nevoie de tensiuni ce
presupun gruparea serie a acumulatorilor,
evident ca acestea vor fi legate fara circuitele
de protectie aferente.
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Important:
Trebuie sa retinem cateva caracteristici
specifice celulelor pe baza de Li, caracteristici
ce decurg in mod direct din reactiile chimice
care se produc la incarcare si la descarcare:
-Tensiunea maxima a celulei nu trebuie sa
depaseasca 4,2 V (masurata in gol);
-Tensiunea minima (la descarcare) a celulei nu
trebuie sa fie mai mica de 2,4 - 2,8 V (minim
absolut, functie de componenta chimica). Cu toate
acestea, daca am descarcat o celula Li sub
tensiunea de 2,4 V, dar nu mai jos de 1,8 V, putem
evita o distrugere ireversibila prin reincarcarea ei
imediata;
-LIB nu necesita “formatare” la prima incarcare;
-LIB pot fi incarcate chiar daca nu au fost
descarcate complet. La aceste baterii nu apare
fenomenul de “memorie”.

trebuie sa aplicam un curent de maxim 0,2 C
pana ce tensiunea la borne ajunge la 3 V.

Incarcarea
Imediat ce tensiunea/celula a atins 3
V, se poate incepe incarcarea propriu-zisa a
bateriei, ca prima faza a ciclului. Aceasta se
realizeaza in curent constant (0,8 C – 1 C),
pana cand tensiunea per celula atinge pragul
de 4,2 V (+/- 0,1 % precizie). Durata acestei
faze este, de regula, de 2 ore (la un curent de
incarcare egal cu C).
Randamentul de incarcare este foarte
apropiat de 100 %; practic, pe durata
incarcarii celula nu se incalzeste si orice semn
de crestere a temeraturii trebuie interpretat ca
un semnal de alarma.

Topping

A doua faza o reprezinta incarcarea la
tensiune constanta (4,2 V sau 4,1 V) si
monitorizarea curentului de incarcare, pana ce
acesta scade la aproximativ 3 % din C.
Aceasta faza dureaza 1 ora.
Calificarea
Din acest moment, acumulatorul este
Orice proces de incarcare a unui
incarcat la 100 %
acumulator descarcat
din
capacitate
Prin setarea valorii de varf la 4,1 V (+/- 0,1 % precizie),
capacitatea celulei se reduce cu aproximativ 10% insa durata de
incepe
cu
o
(sau 90 % pentru
viata se prelungeste semnificativ (peste 20 % !). O masura in
masuratoare
si
o
tensiunea de 4,1
plus de protejare a duratei de viata a acumulatorului este
reducerea curentul de incarcare la aproximativ 0,5 C. Veti fi
conditionare, numita
V).
surprinsi sa constatati ca, procedand astfel, perioada de topping
“calificare”, in care
Incarcarea
se va reduce, astfel ca, per total, durata de incarcare pana la
celula de acumulator
100 % nu va depasi cele 3 ore!
corecta a unui
este adusa in starea
acumulator
pe
electrochimica in care sa permita acumularea
baza de Li dureaza 3 ore; cu toate acestea,
de energie.
exista incarcatoare ce “pretind” ca realizeaza o
Bunaoara, o celula Li-Ion descarcata
incarcare completa intr-o ora.
sub 2,4 V trebuie adusa la acest prag minim
Aceasta caracteristica (incarcarea ca
inainte de a aplica un curent egal cu C
functie de timp) este exploatata de circuitele
(Capacitatea nominala) specific fazei de
de incarcare ca un element de siguranta, orice
incarcare.
aplicare de tensiune asupra celulei Li incetand
In cazul in care utilizam celule cu
dupa 3 ore, indiferent daca LIB s-a incarcat
circuit de protectie, trebuie sa stim ca acesta
sau nu.
decupleaza bateria de la consumator, o
Modalitatea prin care ele “triseaza”
masuratoare la bornele pack-ului prezentand 0
este incarcarea cu un curent de aproximativ 2
V. In aceasta situatie, “calificarea” urmareste,
C si prezentarea starii de “incarcat” atunci
de fapt, resetarea circuitului de protectie.
cand acumulatorul atinge tensiunea prag de
Indiferent
de
situatie
(calificare
4,2 V/ celula (aproximativ o ora). In aceasta
propriu-zisa sau resetare), in aceasta faza
situatie, SoC este de aproximativ 70 % iar
Incarcarea celulelor Li
O celula LiIon functioneaza in regim
protejat intre 3 V si 4,0 V si in regim de stress
intre 2,8 V si 4,2 V.
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faza de topping va mai consuma inca doua
ore!
Studiind circuitele pe care marii
producatori le pun la dispozitie, vom observa
ca absolut toate respecta pasii de mai sus,
incarcarea realizandu-se in doua faze: Curent
constant (CC) si Tensiune constanta (CV).

De
exemplu,
circuitul
specializat
LTC1731 produs de Linear Tehnology:

Daca utilizam celule LiIon in exploatare
curenta, zilnica, este
bine sa ne orientam
catre un incarcator
precum cel de mai sus,
care are implementate
functiile optime de
incarcare
si
supraveghere
a
incarcarii
necesare
pentru celule cu o
capacitate de pana la
1500 mA (se pot
incarca si capacitati
mai mari dar timpul necesar se prelungeste).
In masura in care timpul de incarcare
nu este un element esential in “ecuatia”
utilizarii LIB in constructiile noastre, daca
incarcarea survine la perioade mai mari de
timp ori este ocazionala pentru diferite
experimente, putem realiza un incarcator
pentru o singura celula, deosebit de simplu, si

care nu ridica probleme de siguranta in
incarcare.
Circuitul prezentat in schema de mai
jos se bazeaza pe un stabilizator de tensiune
cu precizie ridicata ce foloseste circuitul LM
317. El este arhicunoscut si nu intram in
detalii.
Pentru a “menaja” LIB, tensiunea
stabilizata a fost aleasa la 4,1 V, cu 100 mV
mai putin ca tensiunea - prag maxima.
Etapa de incarcare in curent constant o
substituim cu o simpla limitare a curentului de
incarcare la o valoare de aproximativ C/3.
In cazul schemei propuse, curentul debitat
(165 mA, limitat de R3) este suficient pentru
incarcarea unor acumulatoare cu o plaja de
capacitati cuprinse intre 500 si 1000 mA.
Durata incarcarii variaza intre 4 si 8 ore iar
terminarea incarcarii o putem determina prin
masurarea curentului absorbit de acumulator.
Dupa cum am aratat mai sus, la
atingerea starii de incarcare 100 % curentul
absorbit de celula scade la aproximativ 3 %
din C.

Comutatorul are o pozitie in care
circuitul se inchide prin R4, rolul acestuia fiind
de a furniza un curent mic pentru parcurgerea
etapei de “calificare” in cazul in care
descarcam celula Li sub 2 V.
Constructorii mai “pretentiosi” pot
realiza montajul de mai jos, proiectat pentru
doua celule Li.
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Acesta prezinta avantajul ca are
implementata functia de “cut-off” la atingerea
tensiunii superioare (max 8,4 V), oferind si o
indicatie vizuala asupra incarcarii (LED 1).

Cum stocam LIB?
Acumulatorii pe baza de Li sunt
recunoscuti ca nefiind afectati de fenomenul
de autodescarcare.
Totusi, pack-urile care contin circuite
electronice de control si supraveghere prezinta
acest fenomen datorita curentului consumat
de aceste circuite. Desi acest curent este
mic, nu trebuie neglijat!
Cu cat ne apropiem de tensiunea
limita maxima a celulei, cu atat mai
“agresive” fata de componentele bateriei
devin fenomenele chimice. Din acest
motiv, incarcarea LIB inainte de stocarea
pentru o perioada mai indelungata de timp
trebuie sa se realizeze in jurul tensiunii de 3,8
V / celula (aproximativ 50 % din capacitatea
nominala). Periodic, lunar, este bine sa
revedem tensiunea de incarcare si sa aducem
la aceasta valoare.
Datorita caracteristicilor fizico –
chimice, bateriile pe baza de Li se “simt” bine
cand sunt stocate la temperaturi scazute,

caldura afectandu-le atat durata de viata cat si
cantitatea de energie stocata.
Nu numai descarcarea prin circuitele asociate
afecteaza durata de exploatare a unei baterii
pe baza de Li ci si trecerea timpului “per se”.

Celula de acumulator Li pierde din capacitatea
sa odata cu trecerea timpului, reducerea
capacitatii fiind direct proportionala cu
tensiunea si cu temperatura de exploatare sau
de stocare.
Pe site-ul www.batteryuniversity.com este
prezentat urmatorul tabel:

Determinarea SoC
Desi starea incarcarii poate fi
aproximata prin masurarea tensiunii la borne
si aplicarea unei formule, rezultatul nu confera
suficienta precizie pentru exploatarea in
sisteme ce necesita acuratete in determinarea
duratei de functionare. Aceasta situatie se
intalneste in aplicatiile spatiale si in notebookuri, unde se iau o serie de decizii in functie de
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durata de timp pentru care acumulatorul mai
poate asigura functionarea echipamentului.
Pentru o determinare precisa se
folosesc circuite specializate care masoara si
tin evidenta sarcinii electrice care intra si care
iese din acumulator masurand si temperatura
celulei. Totodata, prin efectuarea unor cicluri
complete de incarcare
– descarcare, aceste
circuite
stabilesc
capacitatea reala a
bateriei.
Un
exemplu
de astfel de circuit
este produs de Texas
Instruments,
BQ27541.
Aceste circuite se ataseaza pe fiecare
celula din pack iar datele furnizate sunt
integrate de o logica de gestiune comuna.

•

•

Incarcatoarele “inteligente” realizeaza
decuplarea automat.
Atunci cand cumparati o baterie noua,
verificati data de productie si incepeti
utilizarea ei imediat. Nu o puneti “la
pastrare”.
La 20-30 de incarcari, realizati un ciclu
complet si constant.
Procedand
astfel
resetati circuitele “fuelgauge” si veti avea
indicatii corecte asupra
SoC.
• Luati masurile necesare
astfel ca bateria pe
baza
de
Li
sa
functioneze
la
o
temperatura cat mai
scazuta posibil. Aveti in vedere insa si
ca operarea bateriilor la temperaturi
negative conduce la o scadere a
capacitatii inmagazinate.

In final, cred ca este util sa sintetizam
cateva practici corecte in utilizarea
bateriilor pe baza de Li:
•

•

•

•

Limitati durata de timp in care LIB
prezinta 4,2 V / celula, in special la
temperaturi ridicate! Tensiunea ridicata
faciliteaza consumul materialelor din
care este realizata bateria prin
corodare electrochimica.
Incercati sa utilizati o tensiune de
maxim 3,9 V / celula. Incarcarea LIB
la aceasta tensiune in mod curent
prelungeste cu peste 80 % durata de
viata a bateriei. Reversul este o
capacitate redusa la aproximativ 60 %
din C.
Incarcati celulele cu un curent maxim
de 0,5 C. Atingerea capacitatii maxime
se realizeaza tot in 3 ore dar stressul
chimic este mult diminuat.
Dupa ce curentul de incarcare a scazut
sub 3 % din C scoateti acumulatorul
din incarcator (daca incarcati la 4,2
V/celula).
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TEST
ANYTONE AT-588
In luna ianuarie am primit spre evaluare o statie
produsa de unul din noii “tigri asiatici”, Qixiang Electron
Science & Technology Co., Ltd.
Stiu, numele nu va spune nimic.
AT-588 este un transceiver mobil VHF (exista si o versiune
UHF, deocamdata indisponibila pe piata YO), capabila sa
opereze in intreaga gama 136-174 MHz, mod FM si care livreaza o putere maxima de 60 W (cu
trepte la 25 W si 10 W).
IN CUTIE
Pachetul cu care se livreaza statia este destul de
spartan. Gasim in interior statia, suportul de prindere pe auto,
cablul de conectare (cu 3 sigurante) si, evident, manualul de
utilizare. Cu privire la acesta, va marturisesc faptul ca este
pentru prima oara cand, citind manualul unei statii chinezesti,
inteleg cum se opereaza statia!
La prima vedere, statia aminteste de DR-135 de la
Alinco. Carcasa este identica, cu aceeasi decupare a difuzorului
si aripioarele de racire supradimensionate.
Comparatiile, insa, se opresc aici…
TEST
Usor sceptic, am cuplat statia la antena si la sursa si am efectuat
cateva legaturi pe simplex si o legatura pe repetorul de UHF de la Furnica
prin intermediul cross-band-ului din Bucuresti.
Controalele primite au fost OK, in special cu privire la modulatie.
Statia are o setare in care este activat un “procesor” vocal. Acesta este, in
esenta, un noise-gate urmat de un compresor (asa rezulta din observatia
directa, schema electrica nu este disponibila) si creste inteligibilitatea in
special atunci cand statia este folosita in medii zgomotoase.
La receptie se comporta surprinzator de bine, sensibilitatea fiind
comparabila cu o alta statie mobila (Kenwood TM-D710). Volumul audio este suficient de mare (2
W) iar timbrul placut, favorizand frecventele din partea de jos a spectrului fara insa ca prin aceasta
semnalul redat sa devina neintelegibil.
Etajul de intrare este de banda larga si asta s-a simtit in teste, in cateva situatii aparand
semnale nedorite.
Codarea CTCSS si DCS nu ridica nicio problema; decodarea insa, este usor mai lenta ca la
alte statii dar fara ca prin aceasta sa devina deranjant fenomenul.
Puterea maxima masurata pe sarcina (13,8 V) a fost de 62 W, consumul fiind de 7,5 A.
Consumul in StandBy (SQ activ) este de aproximativ 180 mA, satisfacator si pentru cei care
doresc sa o foloseasca in regim de backup.
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Pe panoul frontal gasim cateva din comenzile cele mai des utilizate, acestea fiind grupate in
doua seturi de cate trei. Un set sub afisajul generos si placut iluminat si al doilea set deasupra, pe
partea orizontala superioara a panoului. Butoanele ofera un feedback ferm al actionarii, aspect
important in special in operarea in regim mobil. Butonul de Dial este mare si ergonomic.
Impresionanta este calitatea encoderului; actionarea este ferma, statia reactionand corect si la
viteza mare de rotire.
In afara acestora, pe microfon sunt prezente toate comenzile statiei, marcarea fiind vizibila si
intuitiva si gruparea, in sfarsit, logica! Pe fiecare buton, in afara functiei “native” DTMF, se gasesc
cate doua comenzi. Selectia comenzii dorite se realizeaza prin combinatia intre tasta F si tasta
corespunzatoare. Manualul este explicit, la fiecare comanda dand detaliile suficiente pentru
actionarea cu tastatura de panou si cu cea de microfon.
Microfonul are doar clips de prindere nu si suportul standard si este realizat dintr-un plastic
rugos, cu o buna priza la mana. Dimensiunea este OK, fiind confortabila utilizarea lui. Tastele sunt
iluminate.
Interesanta este si capabilitatea statiei de a fi integrata intr-un sistem bazat pe 5T sau pe 2T,
ceea ce o face atractiva si pentru utilizarea profesionala, desigur, sub rezerva trecerii in mod
“Canal”.
Nu am testat functiile promise (Stun, Unstun, ANI, Call All etc) bazate pe 5T. Oricum,
acestea nu sunt inca “adoptate” in uzul radioamatorilor (desi nu ar strica). Programarea acestor
parametri se realizeaza exclusiv via PC.
SUB “CAPOTA”
Odata detasat capacul inferior, avem acces la circuitul
imprimat, realizat in tehnologie multistrat.
Difuzorul se afla in partea superioara si este plasat sub cablaj, pe
sasiu.
Impresioneaza grija cu care producatorul a abordat problema
radiatiilor nedorite, plasand socuri de ferita pe firele de alimentare
precum si
ecranarea tranzistorului final pentru evitarea
autooscilatiilor.
Cablajul este destul de “aerisit” iar o parte din componente sunt, in mod evident, lipite
manual.
Langa etajul final audio este vizibil conectorul pentru instalarea modulului de inversie vocala
(scrambler) optional.
Este evident faptul ca producatorul chinez a folosit sasiul de la Alinco, dar la fel de evident
este ca a acordat o mai mare grija anumitor detalii care duc spre o emisie mai “curata”.
DE REMARCAT
- cele 200 de memorii, identificabile prin caractere alfanumerice;
- meniu simplu si intuitiv;
- “pasii” de putere corect alesi (10 W, 25 W, 60 W);
- calitatea semnalului audio la receptie si la emisie;
- microfonul cu comenzi;
- deviatia reglabila in 3 pasi, corespunzatoare unui ecart intre canale
de 12,5 kHz, 20 kHz si 25 kHz;
- programarea din PC;
- statia se incalzeste rapid la putere maxima, avertismentul de pe carcasa fiind realist!
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NU NE-AM LAMURIT
- statia nu receptioneaza AM si totusi are pas de 8,33 kHz;
- cum se utilizeaza si seteaza alarma antifurt.
ACCESORII RECOMANDATE
- Cablul de programare;
- Software de programare.

Una peste alta, este o statie simpla dar robusta, usor de instalat pe un autoturism. La pret de
Second Hand puteti avea o statie noua, care se ridica peste media produselor provenite din China si
care poate asigura necesitatile Entry Level cu conditia sa depasiti prejudecatile!
Din acest motiv, credem ca este un “Best Buy”!
Cat despre sloganul prezent in manual dar si pe cutie, este ambitios si ramane de vazut!

Puteti consulta manualul in format pdf descarcand-ul de la aceasta adresa:
http://www.survival-systems.com/yeticom/data/at588%20uhf/AT-588-manual.pdf
Un material interesant despre rolul radioamatorilor in rezistenta Kuwait-ului impotriva
invaziei trupelor Irakiene puteti viziona aici:

Societatea Romana a Radioamatorilor
a demarat un program de instalare a unor repetoare complexe si noduri APRS.
Puteti sustine acest proiect prin donatii in contul Societatii:
RO73BPOS 8500 6853 284RON02
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DIGIMODES
VOIP pentru radioamatori

de YO3FTI

partea a II-a
Continuam incursiunea inceputa in
numarul trecut in solutiile VOIP pentru
radioamatori, cu prezentarea sistemului
eQSO.
eQSO este o suita de programe
conceputa de radioamatori pentru a facilita
legatura intre operatori radio (care folosesc RF
gateways) si utilizatori de PC, prin internet.
Programul permite utilizarea lui atat de catre
radioamatori licentiati cat si de catre
radioamatori de receptie (SWL) – o
particularitate pe care nu o mai intalnim la alte
sisteme VOIP (insa cu anumite restrictii radioamatorii receptori nu pot vorbi decat in
“camerele” (chat-rooms) unde nu sunt si “RF
gateways” – cu alte cuvinte doar de la PC la
PC – pentru a nu incalca drepturile de licenta).
eQSO-ul a fost dezvoltat in 2001
pentru a umple golul lasat de inchiderea
serverelor de conferinte „IPhone”. Pentru
inceput s-a numit „M0ZPD internet gateway”,
fiind botezat eQSO in 2002.
Suita de programe a fost conceputa
pentru sisteme Windows existand insa si
preocupari pentru portarea sistemului si pe
sisteme Linux sub numele de eQSOX. Pentru
smarthphone-uri inca nu exista nicio versiune
dezvoltata.
Este un program care
permite legaturi intre doua PC-uri,
intre un PC si o statie radio
conectata la un PC (gateway), intre
un PC si o statie mobila/portabila
printr-un repetor conectat la eQSO,
sau intre doua statii cu interfata
pentru eQSO.
Sistemul functioneaza diferit
fata de Echolink in sensul ca se
bazeaza pe existenta unor camere
de conferinte nefiind un sistem de comunicatie

axat pe legatura de la utilizator la utilizator.
Multi utilizatori sunt de parere ca atunci cand
se intra intr-o camera aglomerata eQSO-ul se
aseamana mai mult cu legaturile in RF decat
alte sisteme VOIP.
Programul pentru PC nu necesita
configurari speciale in firewall, insa versiunile
de server necesita deschiderea portului TCP
500. Exista si un sistem de monitorizare al
camerelor de conferinta active – utilizatorul
putandu-se conecta cu usurinta la una din ele.
Pentru construirea unei interfete
pentru modul Gateway o schema simpla este
chiar pe site-ul producatorului, sau puteti
folosi schema propusa in numarul anterior al
revistei.
Calitatea audio este putin mai slaba
comparativ cu sistemele IRLP sau Echolink
insa latimea de banda folosita este mai mica,
putand a fi folosit si prin legaturi la internet
dial-up sau GPRS.
Popularitatea programului este mai
mare in Europa decat in restul lumii probabil si
datorita creatorului britanic.
Programul client pentru Windows arata
astfel:
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Programul de monitorizare al camerelor de
conferinte active arata astfel:

eQSO poate fi descarcat:
versiunile pt. PC – Windows, Gateway si
Server pot fi descarcate de aici:
http://www.eqso.org/
pentru Linux se poate folosi versiunea de
Windows prin emulatorul “WINE” existand
si un proiect dedicat pentru Linux –
www.eqsox.org
nu exista deocamdata versiuni pentru
telefoanele mobile
Interesant de stiut este ca, pe baza
sistemului eQSO au fost dezvoltate si aplicatii
care nu sunt destinate radioamatorilor ci
pasionatilor de radiocomunicatii ce nu au nevoie
de licenta – cum ar fi sistemul PMR. Acestea
sunt disponibile pe site-ul www.pmr-radio.net
(atragem atentia ca extinderea ariei de acoperire a
unui sistem PMR prin folosirea de repetoare, antene
externe sau putere marita nu este permisa in
Romania
conform
cu
regulamentul
de
radiocomunicatii elaborat de ANCOM).
Despre acest program si alte subiecte VOIP
se discuta si pe acest forum:
http://www.radioamator.eu/retele-voip/
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CONTEST
Pentru luna Februarie 2011 va recomandam urmatoarele concursuri:
Data
02.2011

Orele
(UTC)

Nume Concurs /
Regulament

Organizator

Mod lucru

Benzi Lucru (m)

01.01-31.12

0000 2359

CQ DX MARATHON

CQ Amateur Radio

CW/SSB/Digital

ALL

03

0000 0100

10 Meter NRAU
Activity Contest

FEDERATIA SUEDEZA

CW / SSB / FM /
DIGITAL

10

05 / 06

1800 1759

05 / 06
05 / 06
06
07
07
07 – 20
12
12 / 13
12 / 13
12 / 13
13
13 / 14
14
19
18 / 19
19 / 20
26 / 27
27
27
28

1200 1159
1200 1200
0000 0400
1500 –
1600
1600 –
1700
0000 2400
1100 1300
2100 –
0100
0000 –
2359

Mexico
International RTTY
Contest
Black Sea Cup
International
EPC WW DX
Contest
North America
Sprint Contest
CUPA CARASULUI
Et. I
CUPA CARASULUI
Et. II
MARATONUL „ION
CREANGĂ”

FEDERACION MEXICANA
DE RADIO
EXPERIMENTADORES
BLACK SEA CONTEST
CLUB

Asia-Pacific Sprint
RSGB 1,8 MHz
Contest
CQ WPX RTTY
Contest

1200 –
1200

DUTCH PACC
CONTEST

0000 0400
1300 0800
1500 1700
2000 2200
2100 2100

North America
Sprint Contest
CLASSIC
EXCHANGE
Memorial YO9WL
2 Etape
Feld-Hell Club
Sprint
Russian WW PSK
Contest
ARRL
International DX
Contest

0000 2400
1300 1300
0900 1100
1500 1700
0100 0259

UBA DX Contest
High Speed Club
CW Contest (1)
High Speed Club
CW Contest (2)
CQC Winter QSO
Sprint

RTTY

80,40,20,15,10

CW / SSB

ALL HF

EPC

PSK63

80,40,20,15,10

ARRL

CW

80,40,20

CW / SSB

80

CW / SSB

80

SSB

80,40

Asia Pacific Contest

CW

40,20

RADIO SOCIETY OF
GREAT BRITAIN

CW / SSB

160

Radioclubul Clubului
Sportiv Municipal Resita
Radioclubul Clubului
Sportiv Municipal Resita
Radioclubul Ion Creanga
Tirgu Neamt – YO8KZG

CQ Amateur Radio

RTTY

80,40,20,15,10

VERON (Vereniging voor
Experimenteel Radio
Onderzoek in Nederland)

CW / SSB

160,80,40,20,15,10

ARRL

SSB

80,40,20

AM / SSB / FM

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

RADIOCLUBUL
MUNICIPAL CAMPINA

CW / SSB

80

FELD HELL CLUB

HELL

ALL HF

EPC-RU

PSK

160,80,40,20,15,10

ARRL

CW

160,80,40,20,15,10

Classic Exchange "CX"

Belgian Amateur Radio
Society
Radio Telegraphy High
Speed Club
Radio Telegraphy High
Speed Club

CW

80,40,20,15,10

CW

80,40,20,15,10

CW

80,40,20,15,10

CQC – Colorado QRP Club

CW

80,40,20

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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