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EDITORIAL

de YO3HJV

Modificare a Regulamentului comunicatiilor de amator
A sosit si primavara, cu adevarat si se
apropie momentul “adevarului” in Adunarea
Generala a FRR, ocazie cu care cutitele ascutite
cu atata grija isi vor gasi utilitatea. La ora la care
scriu aceste randuri nu cunosc deznodamantul
apelului cu iz de telenovela dar pot sa il
presupun: Ramane cum am stabilit!
Oricum, nu despre asta as dori sa scriu
in continuare ci despre un eveniment care a
scapat neobservat in “zgomotul” de fond produs
de descarcarile de nervi. Este vorba desigur, de
Decizia Presedintelui ANCOM din 27 martie
2011, prin care se aduc unele modificari la
Regulamentul de radiocomunicatii pentru
radioamatori.
Publicam, integral, in revista noastra
acest document prin care ANCOM a decis sa
acorde dreptul de a organiza examene pentru
obtinerea certificatului de radioamator si
organizatiilor de drept privat care au ca
obiect de activitate radioamatorismul.
In continuare acordarea de indicative
ramane exclusiv apanajul ANCOM!
Societatea Romana a Radioamatorilor
saluta
aceasta
initiativa
care
aduce
reglementarile privind activitatea radioamatorilor
cu inca un pas in secolul XXI.
Desigur, nu orice organizatie poate sa
puna in practica organizarea acestor examene;
Anexa 6 la Ordin stabileste foarte clar conditiile
necesare.
Astfel, in primul rand, este nevoie ca
organizatia sa fi capatat personalitate juridica,
ceea ce presupune inscrierea acesteia intr-unul
din registrele de evidenta specializate. Adica, in
Registrul Comertului – pentru societatile
comerciale si in Registrul Asociatiilor si al
Fundatiilor – pentru organizatiile non-profit.
Odata indeplinita aceasta prima conditie,
aplicantii trebuie sa prezinte regulamentul de
organizare al examenelor si sa desemneze
persoana responsabila cu mentinerea legaturii
cu ANCOM pentru evidenta certificatelor emise.
Cea mai dificila conditie pentru aspirantii
la emiterea certificatelor de radioamator este
prezentarea Certificatului ISO 9001.
Procedura pentru ISO este destul de
stufoasa si costisitoare, o estimare a costurilor

de certificare fiind in jur de 2.000 – 2.500 EUR,
ceea ce nu ar trebui, totusi, sa fie o problema.
Cerinta de certificare ISO este evidenta
prin aceea ca ea este o garantie ca documentele
cu incidenta in examinare sunt intocmite in mod
corect si ca, in cazul in care vor exista dispute,
se poate identifica facil cauza problemei.
Mai greu este cu documentatia care
trebuie intocmita si care necesita cooperarea
intre membrii organizatiilor aplicante.
Dorim sa le multumim specialistilor
ANCOM cu care am colaborat pentru aceste
modificari la Regulament si ne exprimam
regretul ca nu am putut promova si modificarea
prin care operatorii CB DX cu 50 de entitati
confirmate prin QSL ar fi urmat sa promoveze
“automat”
examenul
pentru
obtinerea
certificatului de radioamator de categoria a III-a
restrans doar pe baza unui certificat medical si a
QSL-urilor care confirma legaturile respective.
In scurt timp, vom anunta datele la
care SRR va organiza primul examen pentru
obtinerea certificatului de radioamator potrivit
acestor modificari la Regulament.
O primavara placuta!
73 de YO3HJV, Adrian Florescu

SOCIETATEA
ROMANA
A
RADIOAMATORILOR
intentioneaza
sa
realizeze o baza de date cu juristii care pot
acorda sprijin de specialitate radioamatorilor
care au dificultati in instalarea de antene si
echipamente de telecomunicatie in blocurile
de locuinte.
Va rugam sa ne contactati la adresa
de email: office@asrr.org.
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In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
134/2006 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si
Tehnologia Informatiei, ale art. 132 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale
art. 5 alin. (1) si ale art. 30 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al
Guvernului, cu modificarile si completarile ulterioare,

Presedintele Administratiei Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si
Tehnologia Informatiei emite prezenta

DECIZIE
Nr.11.453 din 27 martie 2011
Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia
Informatiei nr. 693.5/2009 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru
serviciul de amator din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
2.137 si 2.137 bis din 29 februarie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
1.Articolul 29 din Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de
amator din Romania se modifica si va avea urmatorul continut:
"Art.29 (1) Examenele se organizează de către direcţiile teritoriale ale ANCOM si de catre
organizatiile cu personalitate juridica ce au ca scop activitatea de radioamatorism, de regulă,
în lunile aprilie şi octombrie.
(2) În afara acestor sesiuni ordinare, direcţiile teritoriale ale ANCOM pot organiza sesiuni
extraordinare de examinare şi la alte date şi în alte localităţi.
(3) Organizatiile cu personalitate juridica avand ca scop activitatea de radioamatorism ce au
obtinut avizarea in conditiile prevazute in Anexa 6 pot organiza examen pentru obtinerea
Certificatului de radioamator pentru toate categoriile prevazute la art.27 din Regulament, la
sediul acestora.
(4) La sesiunea de examinare organizata potrivit alineatului de mai sus, pot participa si
reprezentanti ai directiei teritoriale ANCOM, care vor verifica modul de desfasurare al
examenului”
2.Art.30 din Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator
din Romania se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 30 – (1) Pentru a se înscrie la examinare, solicitantul trebuie să depună la sediul
directiei teritoriale ANCOM sau al organizatiei cu personalitate juridica ce are ca scop
activitatea de radioamatorism avizate conform Anexei 6, cu cel puţin 15 zile înaintea datei la
care începe examenul, o cerere tip, disponibilă pe pagina de Internet a ANCOM, la care se
vor anexa următoarele:
a) copie după cartea de identitate/certificatul de naştere/paşaportul, în cazul cetăţenilor
străini, după caz;

b) o fotografie recentă 3x4 cm, tip paşaport;
c) dovada plăţii tarifului de examinare.
(2) La examinare solicitantul va prezenta în original actul de identitate prevăzut la alin. (1)
lit. a).
(3) Direcţiile Teritoriale ale ANCOM sau organizatia cu personalitate juridica ce are ca scop
activitatea de radioamatorism eliberează candidaţilor declaraţi „admis” certificatele de
radioamator in termen de 15 zile de la data publicarii rezultatelor.”
3.Art.33 din Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator
din Romania se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art. 33 – Comisiile de examinare sunt numite prin decizii ale directorilor direcţiilor teritoriale
ale ANCOM sau prin decizie a conducatorului organizatiei cu personalitate juridica ce are ca
scop activitatea de radioamatorism.”
4.Anexa nr. 4 la decizie se abroga.
5.Se introduce Anexa 6 care cuprinde conditiile de avizare pentru
organizatiile cu personalitate juridica ce au ca scop activitatea de
radioamatorism in vederea avizarii acestora pentru activitatea de
examinare si eliberare a certificatelor de radioamator.
Art. II. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea VI, si intra in
vigoare la 3 zile de la data publicarii.
pentru Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementare
in Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
Alexandru Ion Tudoran
Bucuresti, 27 martie 2011.
Nr. 11.453

DECIZIA PRESEDINTELUI ANCOM
Nr.11.453 din 27 martie 2011
Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia
Informatiei nr. 693.5/2009 se completeaza cu urmatoarea:

ANEXA NR.6 la Regulamentul radiocomunicatiilor in serviciul de
radioamator din Romania
CRITERIILE PENTRU AVIZAREA ORGANIZATIILOR DE DREPT PRIVAT IN VEDEREA
ORGANIZARII EXAMENELOR PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE RADIOAMATOR
SI AL EMITERII DE CERTIFICATE DE RADIOAMATOR
- Organizatia de drept privata trebuie sa fi dobandit personalitate juridica, in conditiile legii,
cu cel putin 3 ani inainte de depunerea cererii de avizare;
- Obiectul de activitate al organizatiei aplicante pentru avizare trebuie sa fie, in principal,
activitatea de radioamatorism, astfel cum este ea reglementata in cadrul Regulamentului
privind radiocomunicatiile din serviciul de radioamator;
- Organizatia aplicanta trebuie sa fie independenta, autonoma si sa nu se afle in relatie de
subordonare fata de o institutie sau organism guvenramental;
- Organizatia trebuie sa aiba cel putin 20 de membri radioamatori, din care cel putin 5 sa
detina certificate de radioamator de cls. I-a;
- Organizatia trebuie sa detina Certificat ISO-9001 privind controlul calitatii, emis de o
autoritate de certificare din cadrul UE;
- Organizatia trebuie sa demonstreze ca detine baza materiala (sediu, club, echipamente
etc) cu care poate sa efectueze legaturi radio in benzile de radioamator stabilite prin TNABF;
- Odata cu cererea de avizare se vor depune cel putin 25 de variante diferite de test grila
pentru fiecare din probele de examinare;
- Organizatia aplicanta va putea percepe un tarif de examinare si/sau eliberare a
certificatului de radioamator ce nu va depasi suma de 200 lei/candidat;
- Organizatia aplicanta va putea stabili ca examinarea sa aiba loc la sediul acesteia sau
poate, cu respectarea procedurilor, sa organizeze examen on-line prin intermediul unei
aplicatii WEB care are implementata functia de protocol SSH.

Prezenta ANEXA completeaza Regulamentului de radiocomunicatii pentru
serviciul de radioamator din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 2.137 si 2.137 bis din 29 februarie 2009 si se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea VIII-a.
pentru Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementare
in Comunicatii si Tehnologia Informatiei,
Alexandru Ion Tudoran
Bucuresti, 27 martie 2011.
Nr. 11.453
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publicare articolele transmise, vor putea
castiga un produs oferit de sponsorii nostri.
Materialele transmise trebuie sa fie
originale, sa nu fi fost publicate in alte
reviste sau site-uri; traducerile trebuie sa
fie insotite de acordul autorului pentru
publicare.
RadioMagazinYO are dreptul exclusiv de a
insera materialul transmis in oricare dintre
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.

Schema de incarcator simplu pentru
acumulatorii NiCd si NiMh.

HOME MADE
- GPS pentru APRS
- E.F.H.W. – Proiect de weekend

16
28

Revista RADIOMAGAZINYO este
disponibila si in format tiparit.
Pentru
abonarea
la
versiunea
tiparita,
va
rugam
sa
completati
formularul disponibil la adresa web:
http://www.yo3ksr.ro/radiomagazinyo2/abonare-radiomagazin-yo-versiuneatiparita/

Costul unui exemplar este de 15 lei,
fara taxe postale.
Costul unui abonament pentru
toate numerele unui an calendaristic este
de 120 lei, taxele postale incluse.

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 a contribui cu articole la realizarea revistei, va rugam sa ne contactati.
http://www.yo3ksr.ro/despre-yo3ksr/radiomagazinyo

Coperta: Receptorul WiNRADIO “Excalibur”. Foto: yo3hjv
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In SHACK
WINRADIO WR-G31DDC
Am avut ocazia sa ne “jucam” cu un receptor “True SDR” pentru mai bine de o luna la
radioclubul YO3KSR (TNX YO3AVO).
Dupa unele experiente destul de frustrante cu un Genesis, contactul cu un SDR cu conversie
directa este ca si cum, dupa ce mergi cu bicicleta, te urci intr-o masina de curse!
Winradio WR-G31DDC 'EXCALIBUR' este, practic, o platforma configurabila pentru
receptia semnalelor cuprinse intre 9 kHz si 50 MHz, direct, conversia analog-digital efectuandu-se in
chiar circuitul de “front-end”.
Winradio este numele unui producator de echipamente de radiocomunicatii din Australia
precum si numele unor produse din categoria „Software Defined Radio”. Initial firma infiintata in
1991, se numea „Radixon Group” si datorita succesului primului echipament „WinRadio Card” s-a
transformat in „WiNRADiO”.
Primul echipament a fost o placa ISA care transforma un computer, ce rula un sistem de
operare Windows, intr-un receptor de comunicatii de banda larga si a inceput sa fie produsa din
anul 1996.
Desi initial echipamentele Winradio erau, cum spune si numele, legate de sistemul de
operare Windows au urmat si versiuni ale software-lui pentru platforme Linux (LinRADiO) si
Macintosh (printr-un emulator).
Ca un fapt mai putin obisnuit exista aplicatii Winradio care se adreseaza altor domenii; de la
Radio Astronomie si Proiectul SETI, pana la analiza spectrala a microfoanelor de scena wireless.
WR-G31DDC 'EXCALIBUR' este un receptor de unde scurte ce acopera o banda larga de
frecventa, de la 9 KHz pana la 50 MHz, cu cel mai mic pas setabil la 1 Hz.
Programul emuleaza practic trei VFO-uri ale unui receptor conventional – cele trei
receptoare fiind complet independente, putand functiona pe frecvente diferite in acelasi timp dar in
aceeasi banda.
Demodulatoarele incorporate in software permit o varietate mare de moduri de lucru: AM,
SSB, CW, FM, FSK precum si DRM (in baza unei licente). Este in acelasi timp si un foarte util
analizor de spectru cu o dinamica de 110 dB.
Conceptul DDC (digitally down-converted) permite tratarea semnalelor cu precizie si, mai
ales, cu imunitate la fenomenele determinate de structura de heterodina a receptoarelor clasice.
Producatorul prezinta cativa indicatori de performanta pe care ii intalnim la receptoarele
unor transceiver-e de top si la preturi inaccesibile pentru marea majoritate a radioamatorilor.
Dincolo de cifrele seci insa, principalul avantaj major este conversia directa AnalogDigital, care permite upgrade-ul platformei prin reprogramarea FPGA-ului care o gestioneaza.
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IN CUTIE
Se gaseste receptorul propriu-zis, care este un “black-box” (desi argintiu, HI) si care are,
pentru interfata de utilizare, un conector SMA pentru conectarea antenei, un conector complex
pentru iesirea USB 2.0, mufa de alimentare (12 V), butonul de pornit/oprit si un LED cu rol multiplu,
selectabil din interfata software, cablul USB aferent si alimentatorul necesar.

Receptorul este incasetat intr-o
cutie de aluminiu care, la randul ei, este
protejata de o carcasa de plastic.
INSTALAREA
Toate functiile receptorului sunt controlate prin intermediul aplicatiei software. Chiar in
cursul testarilor, acesta a fost upgradat (avantaj al conceptului SDR DDC).
In primul rand, este necesara descarcarea si instalarea aplicatiei WinRadio. Nu reluam aici
tutorialul de instalare, el poate fi descarcat si consultat la adresa:
http://www.radioamator.eu/intalniri-evenimente-concursuri-anunturi-importante/testevaluare-wrg33ddc-%27excalibur-pro%27-sdr/?action=dlattach;attach=5801
Interfata
cu
utilizatorul
este
prietenoasa dar sufera
de un dezavantaj major:
imposibilitatea de a
detasa
din
aplicatia
principala
anumite
functii pe care le-am
dori afisate pe un ecran
suplimentar.
Layout-ul
aminteste
de
un
receptor “clasic” avand
insa functii specifice
receptoarelor
SDR,
respectiv interactiunea
cu utilizatorul in ceea ce
priveste
modificarea
parametrilor de frontend si ai demodulatorului.
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Partea
superioara
a
aplicatiei (25% din ecran) este
rezervata inputului datelor si
efectuarii setarilor in timp ce zona
inferioara (75% din ecran)
serveste furnizarii de informatii
din semnalul receptionat.
In
partea
superioara
putem selecta modurile de lucru,
largimea
de
banda
a
demodulatorului precum si, util in
evaluarea
semnalelor
receptionate,
comportamentul
indicatorului de camp.
Merita facuta o mentiune
despre precizia acestui indicator:
datorita specificului etajului de
intrare (Conversia Analog-Digitala
directa),
precizia
acestuia
rivalizeaza cu cea a unor
echipamente de laborator!
Marele avantaj al acestui
tip de receptor este ca utilizatorul
poate supraveghea, pe de-o
parte, intreaga gama de frecventa
a receptorului (9 kHz – 50 MHz, in
partea de jos a ecranului
aplicatiei) in acelasi timp cu o
banda restransa (setabila intre 20
kHz – 2 MHz – DDC Bandwith)
timp in care, asupra semnalului
din banda DDC poate aplica 3
demodulatoare distincte si poate
efectua si inregistrari ale acestor
semnale!

PERFORMANTA
Parametrii indicati de producator situeaza receptorul in zona receptoarelor performante,
gama dinamica de 107db asociata cu IP3 de +31 dbm si sensibilitate de 0,35 uV fiind intalnite la
receptoarele unor transceivere ce depasesc 2000 EUR.
Cifrele sunt seci si nu reflecta comportarea in trafic real; din fericire, software-ul permite
inregistrarea unor segmente intregi din banda si evaluarea ulterioara. Din acest motiv, ne vom
abtine sa comentam modul in care, exclusiv prin software, se pot decela emisiuni ale unor statii cu
frecvente foarte apropiate si care, cu alte echipamente ar fi aproape imposibil de separat.

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

Pagina | 7

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul II, Nr.6 Aprilie 2011

Fiind vorba de un produs hardware configurat exclusiv prin program informatic,
performantele acestuia sunt in stransa legatura cu calculatorul prin intermediul caruia il exploatam.
Programul WiNRADiO este compatibil cu versiunile de Windows – XP, Vista si 7 iar
configuratia minima recomandata pentru a beneficia de toate functionalitatile este un CPU dual core
cu frecventa mai mare de 2 GHz si 1 GB de RAM. Totusi poate rula si pe configuratii mai slabe dar
fara a beneficia de toate facilitatile.
EXPLOATAREA
Pentru ca receptorul WR-G31DDC este o platforma configurabila in care functiile sunt
realizate exclusiv prin intermediul software-ului, vom prezenta cateva observatii care, speram noi,
odata implementate vor spori placerea operarii acestui tip de echipament:
-Dimensiunea la care se realizeaza split-ul fisierului ddc este fixa (2 GB). Ar fi utila posibilitatea
setarii si a altor dimensiuni (200 MB - 1 GB) pentru a facilita transferul pe internet al acestor
inregistrari;
-Lipseste posibilitatea de a realiza corectii audio in sensul preaccentuarii unor frecvente din spectrul
audio dupa procesarea finala;
-Modul in care utilizatorul interactioneaza cu "Butonul" DIAL poate fi imbunatatit in sensul stabilirii
pasilor/tura;
-Lipseste posibilitatea de a alege ca frecventa introdusa din tastatura sa fie la una din limitele de
banda DDC (in prezent, tastand frecventa aceasta se gaseste in mijlocul benzii DDC, uneori e de
dorit sa fie la limita inferioara sau superioara);
-Setarile din interfata de audio afecteaza inregistrarea in format wav. Nivelul de preamplificare
audio se reflecta in “nivelul” folosit la inregistrare, aparand distorsiuni in fisierul inregistrat. Ar fi mai
bine ca inregistrarea sa se faca pe un semnal 0db, fara ca acest semnal sa fie influentat de
cresterea amplificarii semnalului care este livrat pe iesirea de difuzor. Si mai bine ar fi sa se poata
aplica anumite setari de dinamica (un compresor sau ALC), separat pentru functia de inregistrare
audio;
-Aplicarea unei etichete pe inregistrarea de semnal DDC si pe cel de semnal audio, care sa contina
frecventa centrala SI marca temporala, similar tag-urilor de la fisierele mp3;
-Mentinerea resursei de inregistrare DDC si cand fereastra este setata pe modul “waterfal”;
-Atenuator automat variabil sau, cel putin, cu revenire din pozitia de “atenuat” in pozitia “direct” ori
modificarea valorii de atenuare in conformitate cu prezenta sau absenta semnalelor puternice.

Punctele forte:
-

Prezenta unui TXCO cu o stabilitate de 2,5 ppm il face adecvat pentru modurile digitale
pretentioase si ii confera aplicabilitate in proiecte complexe legate de studiul propagarii
in HF;
- Intreg spectrul de frecvente este afisat in waterfall fiind foarte util la supravegherea
spectrului putand seta acea frecventa cu un singur click;
- Raportul calitate / pret este foarte bun;
- Flexibilitate crescuta determinata de configurarea software; noile versiuni se pot instala
peste versiunile vechi, preluandu-se setarile de personalizare deja existente.
Pentru o familiarizare mai usoara cu programul, ar fi utila introducerea functiei de Help On
Screen (o comanda prin care o scurta descriere a functiilor de pe ecran sa fie afisata la deplasarea
cursorului pe acea functie). Chiar daca fisierul de ajutor este destul de bine realizat, putini sunt
radioamatorii care se incurca cu cititul manualului de utilizare!
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Dupa aproape doua luni de testare si “joaca”, putem spune ca un astfel de receptor este de
dorit la un radioclub care se respecta, fiind util atat la aplicatiile exclusiv practice (monitorizarea
benzii si inregistrarea unui concurs, identificarea semnalelor armonice perturbatoare, obtinerea
informatiilor de propagare prin evidentierea semnalelor de la ionosonde, urmarirea multiplicatorilor
in concursuri prin utilizarea in conjunctie cu alte programe – Panadapter, Superbrowser-DM780 etc)
dar si la aplicatiile informatice, receptorul fiind o platforma pe care se pot experimenta diferite
solutii software.
Un bug al programului face sa dispara controalele de operare offline atunci cand in fereastra
DDC este setat modul de vizualizare “waterfall”. Totusi, speram ca aceasta problema sa fie
rezolvata curand!
Antenele folosite pentru teste: dipol 2x40m, verticala multiband.
Au testat: Adrian Florescu YO3HJV, Andrei Bolboceanu YO3FTI
Pentru evaluare in versiunea DEMO, se pot descarca fisiere DDC de aici:
http://storage.yo3ksr.ro/sdr/

Radioclubul YO3KSR asigura reparatii
pentru instrumentele de masura cu ac.

Contact: yo3ksr@gmail.com
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WFF – World Fauna and Flora
Mic GHID pentru cei care vor sa participe la YOFF
YOFF este un
program realizat de
Societatea Romana a
Radioamatorilor, menit
sa permita
radioamatorilor YO sa
participe la actiunile pentru protejarea
faunei si florei, atat in Romania, cat si in
alte parti ale lumii.
Nu-i asa ca suna frumos? Dar
ce ar trebui sa facem?
Inainte de a pleca catre unul din
locurile de pe lista de arii protejate din
Romania, este bine sa ne documentam
asupra zonei in care vom ajunge.
Informatii despre majoritatea zonelor din
YO, precum si din UE pot fi gasite pe
internet la adresa:
www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/i
nteractive/natura2000gis/index_html.
Aici referintele sunt cele din
Natura 2000, dar acestea se regasesc si
in
lista
"YOFF
list".
http://wffyo.blogspot.com/2009/08/romanianfauna-flora-reservation-in.html
Sunt si unele arii protejate care se
suprapun partial, dar vom cauta sa
preluam numarul de referinta de la cea cu
suprafata mai mica, iar pentru aria mare
sa ne deplasam in zona ei exclusiva.
Apoi in primul rand prin iesirea in
natura, si mai ales in arii protejate, facem
cunoscuta existenta acestor locatii in tara
si peste hotare. Este adevarat ca prin
legaturile radio efectuate ne intalnim
numai cu colegi de ai nostri, dar in urma
oricarei iesiri sunt atinse si alte cateva
puncte importante.
Dupa o iesire lasam locul curat asa
cum e si normal sa fie. Toate deseurile vor

fi stranse in pungi si evacuate la un loc de
colectare sau aduse cu noi si lasate la
gunoi. Apoi dupa fiecare iesire, in mod
sigur, avem o colectie de imagini care pot
fi vizionate de cei doritori. In acest fel si
acestia se pot bucura de frumoasele locuri
in care am fost.
Se poate contribui si la mentinerea
curata a locului in care mergem, daca
organizam si o "potera" pentru strangerea
gunoaielor in cooperare cu administratia
locala, marcarea unor trasee in zona,
punerea unor panouri informative, si
altele.
Aici se pot face multe. Totul este
de ceea ce dorim sa realizam.
Este bine sa tinem cont si de
recomandarile de la
www.radioamator.ro/articole/view.php?id
=730
Din punct de vedere "radio"
trebuie sa avem posibilitatea de a instala
in teren o statie care sa permita realizarea
de legaturi in benzile de radioamator.
Cum trebuie sa fie aceasta statie?
Una din principalele caracteristici
este aceea de a o putea transporta la locul
dorit, in teren.
In
functie
de
posibilitatea
alimentarii cu energie se poate opta
pentru o sursa dependenta de 230V sau
pentru varianta alimentarii din surse
proprii (acumulatori, grup electrogen, alte
variante). Se va vedea care ar fi perioada
in care se va lucra si se va stabili nivelul
de putere la antena in functie de
capacitatea sau autonomia oferite de
sursa de alimentare.
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In functie de aceasta se va vedea
daca avem un QRP de 5W sau un QRO.
Practic se poate lucra cu orice varianta!
Odata stabilit cu ce vom lucra
ramane sa vedem ce antene luam. Si chiar
avem nevoie de antena. Fara ea nu
merge.
E bine sa luam, totusi, o antena
testata in conditii similare. Este adevarat
ca o antena directiva aduce satisfactii mai
mari, dar aceasta inseamna ca este nevoie
de mai multi participanti, de mijloace de
transport mai "tapene" si mai multe griji
pe cap!
Din experienta altora am vazut ca
o antena dipol montata ca "V" intors pe
un suport usor permite lucrul comod si o
instalare rapida. Un exemplu poate fi
vazut mai jos.

Aceasta antena poate sa fie de tip
"fluture", adica mai multi dipoli alimentati
cu un singur cablu coaxial. E foarte

importanta proba facuta inainte de a pleca
in teren!
Montati-o undeva si vedeti cum
lucreaza. La locul in care mergem nu stim
ce ne asteapta si daca ne lipseste ceva e
greu de fugit pana acasa pentru un surub!
Alta varianta este cea a unditei de
pescuit, e bine sa fie o varianta de 8 m
sau mai mare, din fibra de sticla (nu
carbon!). Ea poate fi folosita si pentru
suport la dipol, dar trebuie folosita o
sarma usoara, altfel se indoaie!.
Undita se poate prinde cu 2-3
"soricei" pe un par la un gard, pe un tarus
batut in pamant, sau orice alta metoda
care sa-l tina vertical.

La baza sarma se va lega la un
balun
UN-UN,
de
fapt
un
autotransformator care ridica impedanta
de la 50 ohm la 200 sau 450 ohm.
Alimentarea se face cu cablu
coaxial RG58 sau RG213. Camasa
coaxialului, la borna de la balun, va fi
legat la un fir ce se lasa pe jos (cativa
metri) sau se leaga de sarma gardului,
astfel incat sa se creeze un plan de
pamant. Acordul in banda se face cu un
transmatch, al transceiverului sau separat.
Aceste variante prezinta antena
care este pusa la fata locului fara a avea
nevoie de alte suporturi. Daca locatia
permite se poate monta orice antena care
o dorim. E bine sa avem la noi si o prastie
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si ceva sfoara cu care sa putem ridica
antena in/pe/prin copaci!!
Dupa ce avem statia pregatita
sa vedem ce mai trebuie facut....
Un prim sfat este sa va dotati cu
un calculator portabil, iar cu acesta sa
avem iesire (conexiune) la internet.
Acesta poate fi si un laptop sau
chiar un telefon mobil mai sofisticat. Astfel
vom putea sa tinem logul in format
electronic si sa nu fim nevoiti cand
ajungem acasa sa introducem datele
legaturilor la un calculator. Logul poate fi
tinut pe calculator sau se poate transmite
direct in timp real la un weblog. Daca se
tine pe calculator e bine sa facem un
backup pe un stick. Nu este exclusa nici
varianta clasica pe hartie si cu un creion
(nu ingheata!), dar apoi trebuie ca acasa
sa se introduca intr-un format electronic
pentru a-l trimite in baza de date.
Calculatorul poate sa actioneze si
statia, atat in telegrafie, moduri digitale,
dar si in fonie. Acest lucru ne usureaza
mult activitatea.
Modul de realizare a legaturilor
este prezentat la
http://wff-yo.blogspot.com
/2010/08/incercare-de-informare-cuprivire-la.html
Este recomandat sa avem acces la
un DX Cluster unde sa ne anuntam
frecventa unde chemam (QRG) si sa
vedem ce mai misuna prin banda!
Indicativul pe care urmeaza sa il
folosim.
Este bine sa incercam sa folosim
un singur indicativ la o iesire. Acesta
poate fi cel personal cu /p sau un indicativ
special cu sufix de WFF. In YO sunt pana
in prezent urmatoarele:
YP0WFF (YO2KQT), YP1WFF (YO3KSR),
YP5WFF (Oradea), YP6WFF (Brasov),
YR2WFF (YO2KJW).

Se poate solicita si unul pentru
grupul vostru! Poate ar fi bine sa va
ganditi si la un QSL manager prin care se
va derula primirea si trimiterea QSL-urilor.
Pentru inceput se poate cu un apel
general
pe
una
din
frecventele
recomandate. Daca este ocupata (se
poate vedea pe DX Cluster!) ne mutam
mai sus sau mai jos cu 3-4 kHz si vedem
daca aceasta este libera. Daca este, atunci
ii dam bataie. Incercati sa nu schimbati
prea
des
frecventa
de
chemare.
Odata anuntati prin DX Cluster toti
vor ciuli urechile la frecventa indicata.
In cadrul grupurilor FF sunt cateva
expresii consacrate. Una din ele este "44"
adica salutari si succes in activitate.
Fiecare tara are un numar de arii
protejate care sunt codificate astfel: YO =
Romania FF = Fauna si Flora - 000 = de
obicei trei cifre care corespunde unui parc
national sau natural, o pozitie in
ansamblul Natura 2000 sau o rezervatie la
nivel national sau regional, recunoscuta de
autoritati.
Pe langa placerea de a fi in
mijlocul naturii, si de a o proteja, in urma
acestor activitati se pot obtine o serie de
"trofee". Acestea pot fi sub forma unor
diplome sau alte variante.
In cadrul programului YOFF se pot
obtine certificate de activator, pentru cei
care ies din casa! Sau diplome pentru
"vanatori", cei care lucreaza cu activatorii
si
stau
acasa
la
caldurica!
Cele oferite de YOFF se pot gasi la
http://wff-yo.blogspot.com. E bine de
"sapat" in postarile mai vechi sau vazut la
"cautare rapida".
Tot aici se prezinta si activitatile
facute in decursul timpului, multe din ele
insotite
de
numeroase
imagini.
Asa cum se spune ca pofta vine
mancand, tot asa si placerea de a lucra in
aceste locatii vine numai dupa o
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participare.
Pentru alte amanunte puteti sa va
adresati celor care deja au participat in
astfel de actiuni. Sunt sigur ca fiecare va
avea ceva de povestit.
Si la sfarsit o dilema mare!
Cat timp sa lucram sau cate
legaturi trebuiesc realizate?
Aici parerile sunt impartite! Din
punctul de vedere a unui "vanator" ar fi
bine sa dureze cel putin o zi lumina, daca
nu vreo 24 de ore, astfel ca fiecare sa
beneficieze de propagarea de la diferite
ore, din diferite benzi, atat la distanta, cat
si la distante scurte. Dar orice incercare
este bine venita. Vorba unui hatru: “Aici e

sarea si piperul vanatorii”.

Cine poate oase roade..... adica
este acasa la statie permanent si
monitorizeaza benzile si DX Clusterul!
Mai e ceva! Placerea pile-up-lui ce
se creaza! Parca ai fi intr-o tara exotica!
La numai o ora de casa (in unele
cazuri!)....
Va las sa apreciati voi....
Nu
uitati!
La
terminare
trimiteti
logul in format ADIF la
mine,
pe
adresa
de
e-mail:
fenyo3jw@gmail.com.
El va fi incarcat in baza de
date a WFF.

73/44
Pit
YO3JW

WOUXUN KG – 920R – Mobila DualBand
Tot mai multi radioamatori sunt impacientati
cu privire la statia Wouxun KG-920 R, statia mobila
cu care producatorul chinez spera sa concureze in
piata segmentul statiilor dual-band fullduplex.
Reprezentantul de vanzari al producatorului a
comunicat ca, datorita unor probleme aparute la
testare este necesara o refacere a procedurilor pe
linia de ansamblare in vederea asigurarii calitatii.
Totusi, reporterii sub acoperire ai revistei
RadioMagazinYO au aflat adevarul!
Au fost deja produse aproape 1 milion de bucati care acum s-au retras din distributie
si au fost rechemate in fabrica pentru probleme la sistemul de franare pentru reansamblare.
Iata explicatia oferita de oficialul chinez:
“In ultima etapa de asamblare, erau 5 suruburi de strans. Cele 4 ale capacului

superior, cu difuzorul si unul care tinea cablajul pe sasiul statiei. Avand in vedere cererea tot
mai mare de pe piata, au unit cele doua etape de asamblare intr-una singura. Si astfel,
lucratorul care intra sa stranga surubul de pe cablajul interior, ramanea blocat in interior de
capacul strans cu suruburi de ceilalti 4 colegi ai sai! Astfel, dupa aproape un milion de statii
pregatite pentru distributie (mai exact 973.455,45 bucati), sectia de asamblare finala a
ramas fara oameni”.
Noi credem ca este, de fapt, o noua metoda de emigrare ilegala insuficient
coordonata!
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BUNE MANIERE
Stabilirea legaturii cu un anume
corespondent
Sa presupunem ca doresti sa apelezi un
corespondent cu care ti-ai dat intalnire pe o
anumita frecventa. Iata cum trebuie sa
procedezi:
“DL1ZZZ, DL1ZZZ this is YO1ABC calling on
sked and listening for you”.
Echivalenta in traficul local YO este:
“YO1DDD, YO1DDD, YO1DDD te cheama
YO1ABC”.
Termenul “sked” desemneaza intalnirea
programata (de la schedule, lb. eng.=
programare)
Daca, in pofida apelului tau adresat unui
anume corespondent, raspunde altcineva, ramai
politicos. Transmite-un un raport de receptie si
transmite-i ca ai o legatura programata cu
altcineva
(in cazul
de mai sus, cu
DL1ZZZ/YO1DDD).
Stabilirea unei legaturi in fonie
Sa presupunem ca, dupa ce ai facut un
apel general, primesti un raspuns la apelul tau,
in forma: “YO1ABC from W1ZZZ, whiskey
one zulu zulu zulu is calling you and
listening” sau “YO1ABC from W1ZZZ,
whiskey one zulu zulu zulu over”
Daca un corespondent raspunde la apelul
tau general, primul lucru pe care trebuie sa il
faci este sa ii confirmi receptionarea indicativului
sau, dupa care ii poti spune cum il receptionezi
si continui cu numele si cu locul unde te gasesti
(QTH): “W1ZZZ from YO1ABC (atentie la
ordinea corecta a indicativelor!), thanks
for the call, I am receiving you very well,
readability 5 and strength 8. My QTH is
Bucharest and my name is Doru. How do
you copy me? W1ZZZ from YO1ABC. Over”.
Daca apelezi un corespondent care a
facut un apel general (ori QRZ), raspunde-i
folosind indicativul sau doar o data. De cele mai
multe ori nici nu este nevoie sa repeti indicativul
corespondentului, evident, cel care cheama isi
cunoaste indicativul propriu!
Daca statia chemata lanseaza apeluri de
concurs, niciodata sa nu-l strigati pe indicativ.

Vom vedea intr-unul din numerele
viitoare ale revistei cum se desfasoara o legatura
intr-un concurs.
In fonie descriem calitatea semnalului
receptionat pe baza inteligibilitatii si a tariei
semnalului receptionat (RS-Readability and
Strenght).
Desi nu este tocmai potrivit sa folosim
codurile Q atunci cand realizam o legatura in
fonie, totusi, atunci cand sunt folosite ar fi bine
sa fie cunoscuta semnificatia lor astfel incat sa
fie corect intrebuintate; QRK se refera la
inteligibilitatea semnalului (R din controlul RS)
iar QSA se refera la doar la taria semnalului (S
din acelasi RS).
Exista totusi o diferenta intre marimea S
in raportul RS si cea in raportul QSK; in RS, S
este intre 1 si 9 iar in QSA, indicatia este intre 15. Asadar, nu vom spune “QSA 5 si QRK 9”.
Daca vrem sa utilizam codurile Q, corect
este “QRK 5 si QSA 5”.
Totusi, e mai simplu sa folosim “ai 59”.
In CW (telegrafie), utilizarea QSA si QRK
este aproape inexistenta; se foloseste controlul
tip RST, despre care s-a mai discutat in paginile
revistei noastre.
Cateva precizari:
- Utilizarea expresiei “la tine” este recomandata
dar nu neaparat necesara.
- Atunci cand semnalul nu este suficient de
puternic pentru ca inteligibilitatea sa fie perfecta,
poti pronunta numele pe litere folosind codul
fonetic international.
De exemplu: “Numele meu este Adrian, Alfa,
Delta, Romeo, India, Alfa, November”. Este
incorect sa pronuntam “Alfa Alfa, Delta Delta ...
Alfa Alfa, November November”.
- Ca regula, statia care face apel general este
cea care trimite prima un QSL. Totusi, este
posibil ca scopul legaturii sa fie verificarea
legaturii, fara sa fie necesara confirmarea prin
carti postale.
Folositi
corect
terminologia
specifica
radioamatorilor; nu spuneti “Emit cu 5
Wiskey” ci “Emit cu 5 Wati”.
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- Chiar si legaturile minimale pot duce la discutii
tehnice.
- Daca doriti un QSL (carte postala de
confirmare), solicitati! “Please QSL. I will
send my card to you via the QSL bureau
and would appreciate your card as
well” – “Va rog sa imi trimiteti un QSL
pentru confirmarea legaturii. Va voi trimite
QSL-ul meu prin Birou”.
- QSL-urile pot fi trimise prin posta direct catre
statia corespondenta sau pot fi trimise prin
Biroul QSL. Cam toate asociatiile nationale de
radioamatori, membre ale IARU, asigura astfel
de servicii pentru membrii sai. Unii radioamatori
folosesc un QSL Manager, care asigura
intermedierea QSL-urilor. De obicei, detalii
despre acestia pot fi gasite pe internet.
- Se considera permis, din punct de vedere etic,
sa soliciti o suma de bani care sa acopere
cheltuielile de trimitere directa a QSL-ului.
- Daca dumneavoastra nu sunteti membru al
unui Birou QSL si preferati sa primiti QSL-urile
adresate direct, fiti politicosi si includeti un plic
autoadresat insotit, fie de un cupon IRC pentru
trimiterile internationale fie timbrajul necesar
pentru trimiterile interne.
- Pentru a incheia un QSO, poti, fie sa inchei
legatura in curs, fie sa parasesti frecventa.
Anuntati acest lucru, nu plecati pur si simplu din
frecventa in timp ce corespondentul vi se
adreseaza inca.
Un QSO tipic pentru un incepator:
-Foloseste cineva aceasta frecventa? Aici
YO1ABC.
-Foloseste cineva aceasta frecventa? Aici
YO1ABC.
-CQ CQ CQ / Apel general, apel general de
YO1ABC, Yankee Oscar unu Alfa Bravo
Charlie care cheama cu apel general si
asculta.
-YO1ABC de YO1ABB, receptie.
-YO1ABB de YO1ABC, buna seara,
multumesc pentru raspuns. Semnalul tau
este 59. Numele meu este Robert. Pe
litere: Romeo, Oscar, Bravo, Echo, Tango.
Ma aflu in Brasov. Cum ma receptionezi?
Schimbat.
-YO1ABC de YO1ABB. Buna seara Robert.
Numele meu este Radu. Te copiez foarte
bine la 57. QTH-ul meu este Cluj. La tine
Robert.

-YO1ABB de YO1ABC, multumesc pentru
control. Lucrez cu un transceiver cu 100 W
putere de iesire si un dipol aflat la o
inaltime de 10m. As dori sa primesc un
QSL de la tine. Pe al meu il voi trimite prin
Birou. Multumesc foarte mult pentru
legatura, 73 si sper sa ne mai auzim in
frecventa. YO1ABB de YO1ABC.
-YO1ABC de YO1AB receptionat in
intregime. Eu folosesc 10 Wati si o antena
inverted V cu varful la aproximativ 8 metri.
Robert, iti voi trimite un QSL prin Birou. 73
si la reauzire. YO1ABC de YO1AB, terminat
(sau “la receptie pentru alte statii”).
-73 Radu si la reauzire.
YO1ABC paraseste frecventa.
Specificul legaturilor rapide
• Atunci cand sunteti implicat intr-o legatura
cu trafic rapid (de obicei pe plan local), nu
este necesar sa va identificati la
fiecare iesire sau intrare in emisie.
Obligatia de identificare este, potrivit
Regulamentului, o data la 10 minute (in
alte tari, la 5 minute). Nu este obligatorie
nici identificarea la intrarea sau la iesire
din emisie ci doar ca emisia sa contina
indicativul, complet si corect, cel putin
odata la 10 minute.
• Schimbarea la corespondent se face
simplu,
anuntand
“la
tine”
sau
“schimbat”.
• In unele cazuri, in special in cazul
legaturilor in FM, o pauza ceva mai
lunga
are
semnificatia
invitarii
corespondentului la emisie.
“Etica
si
procedurile
de
operare
ale
radioamatorului” - De John Devoldere, ON4UN

si Mark Demeuleneere, ON4WW
Versiunea romana YO3HJV, YO3MAC, YO3JW

Ca in fiecare an, la data de 18 aprilie
se sarbatoreste Ziua Internationala a
Radioamatorismului.
In acea zi, in anul 1925, s-a infiintat IARU.
Tema Zilei Radioamatorismului din
acest an este:
“Radioamatorismul, prima retea sociala
bazata pe tehnologie”.
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HOME MADE

de YO3IHG

GPS extern pentru Kenwood TH-D72
Deoarece GPS-ul intern din D72 consuma destul de mult,
pentru situatiile in care nu avem o priza la sfarsitul zilei (dxpeditiile la
munte de exemplu), am decis ca trebuie sa ma orientez spre unul
extern, alimentat dintr-un acumulator propriu.
Am optat pentru acumulator separat de modulul GPS, acesta
din urma putandu-se folosi si in alte sisteme care-i asigura
alimentarea, de exemplu trackerele auto Byonics TinyTrak.
GPS-ul folosit este un modul Polstar
PMB-648 SiRFstar III cu iesire seriala in format
NMEA0183, incasetat impreuna cu cablul
aferent. In comparatie cu Kenwood, modulul
este mult mai sensibil, sincronizandu-se in
aproximativ 30 secunde (fata de 120) probabil si
datorita suprafetei antenei patch, care este mai
mare.
Curentul absorbit in starea de functionare
l-am masurat in jurul valorii de 30mA.
Ledul rosu indica starea GPS-ului:
intermitent - nesincronizat, cautare semnal /
aprins constant - sincronizat, gata de utilizare.
Modului GPS se alimenteaza cu o tensiune intre 3.3 si 5 V, ceea ce favorizeaza utilizarea de
celule Li-ion (nominal 3.7V, max 4.1V).
„Cutia neagra” face adaptarea conecticii pe partea de date si contine celula Li-ion inseriata cu
un circuit de protectie la descarcare. Este putin cam mare fata de ceea ce cautam, dar am destul
loc pentru a mai conecta inca doua celule in paralel. In teste GPS-ul a functionat in continuu 10
ore, fara ca celula de 800 mAh sa se descarce.
Echipamentul este compatibil si cu Kenwood TH-D7 sau TM-D710, transceivere care au TNC,
dar nu si GPS intern.
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Componente:
- 2x jack 3.5 mm, pentru
carcasa si pt cablu de date
- jack pentru incarcare
- mufa mini DIN cu 6 pini
- celula Li-ion 800 mAh
- circuit de protectie la
descarcare recuperat
- cablu cu jack 2.5 mm
recuperat
- modul GPS cu cablu dedicat
- carcase

4A0IARU - Indicativ special
Pentru a sarbatori aniversarea a 86 de ani de la
infiintarea IARU si a Zilei Radioamatorismului, din Mexic va
activa indicativul special 4A0IARU.
Indicativul va fi activ in toate benzile, multi-mode,
multi-operator, in perioada 18 aprilie 2011 – 24 aprilie
2011.

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.
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 aprilie 2011:
DIPLEXER PROXEL MX72D oferit de LCCOM SRL
http://www.lccom.ro/product_info.php?cPath=23_37&products_id=82
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“ANTENELE MELE”
YO2RR
Nu am avut spatiul necesat pentru a monta
mai multi piloni si a trebuit sa le pun pe toate pe
unul singur, dar cred ca am facut o instalare corecta
fiindca SWR-ul nu s-a inrautatit. Rotatorul pe care lam montat la baza pilonului pentru a avea acces
facil in caz de probleme este de tipul ALPHA SPID
BIG RAK, cu controler digital si l-am cumparat din
Olanda de la RF HAMDESIGN / DURAFIX.
Antena pentru banda de 160m este un
Helical Inv-Vee 9 (nu am spatiu pentru o antena mai
lunga). Restul antenelor sunt de la OPTI BEAM: OB6, OB16-5, OB40-30, OB1-80 (CW+SSB).
Dupa cativa ani de folosinta sunt multumit de ele.
Atat pilonul cat si antenele le-am ridicat impreuna
cu un singur om, un prieten electronist care nu se
teme de inaltimi si nu ne-a fost usor de loc.
Datorita faptului ca locuiesc destul de central
in Lugoj m-am temut sa pun un pilon mai inalt de
18 m. Si asa daca ar fi sa-l culce vantul, antenele ar
rupe reteaua de tensiune care trece pe strada.
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Eu sper sa nu se intample acest lucru fiindca am facut o fundatie corespunzatoare pentru
pilon si ancore bune.
Din pilon am iesit cu o teava de 2 toli inca vreo 4.5 m.
Asa cum se vede din fotografia finala, prima antena de sus este cea de 6m, apoi
urmeaza cea pentru banda de 80 m, apoi cea pentru 40 si 30 m si cea mai de jos si cea mai grea
este pentru benzile de 20, 17, 15, 12 si 10 m. Aceasta are cate 4 elementi pentru fiecare banda iar
pentru banda de 10 m sunt activi 8 elementi. Aceasta antena nu are nici un trap.
La toate antenele RUS (raportul de unde stationare – SWR) este apropiat de 1,2:1 depinzand
de directie - de fapt, de copacii si cladirile din apropiere.
Evident ca antena pentru banda de 80 m are un raport bun la 3510 pentru CW si, cu releul
de sus conectat, scurtez antena aceasta rezonind la 3790 kHz pentru SSB.
73! de YO3RR
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HAM/p
Utilizarea autorizatiei CEPT in alte tari
Practic, un radioamator roman care doreste sa opereze intr-o tara semnatara CEPT:
- trebuie sa verifice daca propria autorizatie este emisa in considerarea CEPT. In cazul in care
nu poate determina calificarea CEPT, se poate adresa ANCOM;
- trebuie sa verifice daca nivelurile de autorizare din tara de destinatie sunt conforme cu
CEPT;
- trebuie sa se documenteze cu privire la caracteristicile si limitele de operare in cadrul
categoriei echivalente cu categoria sa, din tara de destinatie;
- trebuie sa utilizeze prefixul din tara de destinatie, corespunzator zonei in care se va gasi.
Ideea de baza este ca va trebui sa respecte limitele impuse de categoria echivalenta din
tara de destinatie, potrivit autorizatiei detinute in YO (si nu limitele impuse de Regulamentul
din YO).
Puteti consulta o lista cu tarile semnatare CEPT, la aceasta adresa web:
http://www.qsl.net/oh2mcn/license.htm

Analizoarele de antena Low Cost RigExpert AA30 / AA54
Gama de frecventa: AA-30: 0.1 la 30 MHz, AA-54: 0.1 la 54
MHz
Gama SWR masurata: 1 to 10
Smasuratori de SWR pentru sisteme pe 50 si 75 Ohm
Indicatie SWR cu valoarea sau cu progress-bar
R si X in gama: 0…1000, -1000…1000 in mod numeric si
0…200, -200…200 in mod grafic
Afisare pe ecran:
- SWR per frecventa (AA-54 poate afisa SWR pe mai multe
frecvente)
- SWR, R, X, Z, L, C la frecventa aleasa
- Grafic SWR cu 100 puncte
- Grafic R, X cu 100 puncte
Iesire RF (generator de semnal):
- Conector: UHF (SO-239)
- Nivelul semnalului de iesire: + 13 dBm (pe sarcina de 50
Ohm)
Alimentare:
- Doua baterii / acumulator Ni de 1.5V, tip AA
- 3 ore masuratori, maxim 2 zile standby cu bateriile incarcate
- Se alimenteaza din USB cand este conectat la calculator
Temperatura de utilizare: 0 – 40 oC
Greutate: 400 g (inclusiv baterii)
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BATERII
BATERIILE PE BAZA DE NICHEL
Cu acest articol incheiem trecerea in
revista a celor mai raspandite baterii
reincarcabile
aflate
in
utilizarea
radioamatorilor.
Este vorba de bateriile care au la baza
Nichelul in combinatie cu Cadmiul sau cu aliaje
bazate exclusiv pe Nichel.
NiCd
Anod: Cadmiu
Cd + 2OH- > Cd(OH)2 + 2e- (0,81V)
Catod: Oxi-Hidroxid de nichel
Ni(OH)2
2NiO2 + 2H2O + 2e- > 2Ni(OH)2 +
2OH- (0,49V)
Electrolit: Solutie de hidroxid de
potasiu (KOH)
Tensiunea electrochimica per element:
1,3 V
Densitate energetica:
Caracteristici: comportare buna la
autodescarcare si functionare la temperaturi
scazute, durata de exploatare mare, capabila
sa suporte descarcare la curenti ce depasesc
10C.
Dezavantaje: cost ridicat fata de SLA,
densitate de putere mai redusa, efect de
memorie.
NiMH
Anod: Diferite aliaje metalice de nichel
MH + OH- > M + H2O + e- (0,83V)
Catod: Oxi-Hidroxid de Nichel Ni(OH)2
Ni(OH)2 + H2O + e- > Ni(OH)2 + OH- (0,52V)
Electrolit: Hidroxid
de potasiu
Tensiunea
electrochimica per
element: 1,35 V

de YO3HJV, Adrian Florescu
Cu exceptia anodului, acest tip de
celula este apropiat de celula NiCd.
Evolutia de la anod de Cd la anod din
metale rare in aliaj cu Ni se datoreaza
capacitatii de absorbtie marita a acestor aliaje
a hidrogenului din electrolit, ceea ce se
traduce intr-o densitate de putere mai mare,
cel putin teoretic, cu pana la 50% peste cea
furnizata de celula cu Cd. Practic, in celulele
destinate utilizatorului “civil”, aceasta crestere
este de aproximativ 25%.
In bateriile moderne,
anodul cuprinde, in general, si
urmatoarele elemente: V, Ti, Zr,
Ni, Cr, Co, si Fe.
Interesant
este
ca,
deoarece reactiile chimice nu
sunt in intregime stapanite din punct de
vedere teoretic in industria constructoare de
celule NiMh, proportiile de aliere sunt stabilite
prin metode empirice!
Desi celulele NiMH costa mai mult
decat cele NiCd iar numarul de cicluri utile
este mai redus, ele sunt utilizate, in principal,
datorita capacitatii mai mari.
EFECTUL DE MEMORIE
Acest efect se traduce printr-o
reducere temporara a capacitatii celulei atunci
cand celula este incarcata fara a fi fost
descarcata complet in prealabil. Cauza consta
in fenomenele chimice care duc la acumularea
de hidroxid de cadmiu pe anod, facandu-l
inert
chimic.
Remediul in cazul in care are loc acest
fenomen este de a trece celula prin doua sau
trei cicluri complete de incarcare/descarcare
dar la curent
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apropiat de 1,5 C.
Aceasta "formatare" duce insa la
reducerea duratei de exploatare a celulei.
Fenomenul a fost pentru prima oara
observat la acumulatorii NiCd din echiparea
satelitilor, supusi unor cicluri superficiale de
incarcare/descarcare.
Desi se pretinde ca acumulatorii
NiMh nu manifesta acest fenomen, in
practica s-a constatat ca si ei sunt
afectati, desi intr-o mai mica masura.
Descarcarea se considera completa
atunci cand tensiunea celulei atinge valoarea
de 0,85 V / celula.
INCARCAREA ACUMULATORILOR
Aspecte generale
Incarcarea acestui tip de acumulator se
realizeaza
in
3
faze:
initiala>>>topping>>>trickle .
Obtinerea randamentului maxim
al bateriilor reincarcabile se bazeaza, in
principal, pe modul in care decurge
incarcarea lor.
Ca regula generala, pe durata
procesului de incarcare, bateriile nu
trebuie sa prezinte fenomenul de
supraincalzire (temperaturi mai mari de
35 oC) deoarece temperaturile crescute
scurteaza dramatic viata acestora. Cu
toate acestea, incalzirea bateriilor pe
baza de nichel este inevitabila in cursul
incarcarii, in special in faza de topping.
Ori de cate ori acest fenomen apare, el
trebuie limitat in timp sau aplicate metode de
reducere (ventilare agresiva).
Daca incalzirea se manifesta in a treia
faza, fie incarcatorul nu functioneaza corect
(curentul depaseste C/10) si bateria trebuie
scoasa imediat din incarcator!
Aceasta precautie trebuie luata, in mod
special, in cazul bateriilor NiMH datorita
imposibilitatii acestora de a converti chimic
caldura.

Incarcatoarele de baterii pe baza de
nichel se grupeaza in 3 categorii:

Incarcatoare lente-

Bateria este
incarcata cu un curent de C/10 tot timpul cat
aceasta este conectat la incarcator. Acest tip
de incarcator se gaseste incorporat in
diferitele
echipamente
care
folosesc
acumulatori.
Incarcatoare rapide- Bateria este
incarcata in aproximativ 3-6 ore. Dupa aceasta
perioada, incarcatorul intra in mod trickle
nelimitat.
Incarcatoare ultra-rapide- Acest tip
de incarcatoare sunt proiectate pentru
bateriile pe baza de nichel si incarca complet
bateria in aproximativ o ora. Incarcarea rapida
are marele avantaj de a reduce cristalizarea
elementelor chimice (efectul de memorie).

Bateriile pe baza de nichel necesita,
inainte de prima utilizare o incarcare in mod
trickle pentru 24 de ore (formatare).
Aceasta faza este critica mai ales in
cazul pack-urilor compuse din mai multe celule
si indeosebi cand celulele sau pack-ul a fost
stocat timp indelungat, caz in care electrolitul
se acumuleaza doar in partea de jos a celulei.
Intreaga capacitate a bateriei este
obtinuta dupa formatarea prin cicluri de
incarcare/descarcare, uneori chiar dupa
50/100 de cicluri.
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In general, capacitatea specificata de
producator se obtine dupa 5-7 cicluri de
utilizare.
Majoritatea bateriilor de acest tip au
prevazuta o supapa de ventilare care
impiedica acumularea de gaze in celula.
Supapa se deschide la atingerea unei presiuni
interne mai mari de 10-13 bari, de 5 ori mai
mari decat cea dintr-un pneu de automobil!
Functionarea supapei genereaza o
depunere de pulbere alba in zona supapei
pentru ca, deschiderea supapei de ventilare
duce la pierderi de electrolit.
Incarcarea celulelor NiCd
Bateriile NiCd se incarca la aproximativ
90% din capacitate daca sunt incarcate rapid
cu 1C. La C/10, eficienta la incarcare scade la
aproximativ
70%,
incarcarea
durand
aproximativ 14 ore sau chiar mai mult.
In prima perioada de incarcare a unei
baterii NiCd in buna stare (adica pana atinge
70% din capacitate), eficienta reactiilor
chimice este de aproximativ 100%, bateria
ramanad rece ca urmare a transformarii
integrale a energiei electrice primite in
produse chimice. Incarcatoarele ultrarapide
exploateaza aceasta calitate, incarcand in
cateva minute bateria la curenti de cateva ori
mai mari decat C, pana
atinge
70%
din
capacitatea totala. Odata
ce se depaseste acest
prag, bateria incepe sa
piarda treptat insusirea de
transformare a curentului
electric in reactie chimica,
aparand supraincalzirea si
acumularea de presiuni
interne.
De regula, bateriile
NiCd de capacitati foarte
mari
tind
sa
se
incalzeasca mai mult decat cele de capacitati
reduse. Acest fenomen apare datorita
rezistentei interne mici a celulei. Pentru a
compensa
acest
fenomen
nedorit,

incarcatoarele "inteligente" aplica o incarcare
cu un curent variabil; mai mare la inceputul
incarcarii si apoi, din ce in ce mai mic.
O alta metoda este aceea de incarcare
in impulsuri de polaritate opusa pentru a
creste nivelul de "acceptare" al curentului de
incarcare. Aceasta metoda angreneaza reactii
chimice
alternative
care
ajuta
la
reconditionarea electrozilor si reduc efectul de
memorie.
Detectarea starii de baterie incarcata
se bazeaza pe o combinatie intre detectarea
variatiei negative de tensiune (-dV), variatia
temperaturii pe unitatea de timp (dT/dt),
masurarea temperaturii absolute a celulei si
stabilirea unui interval de timp pentru
aplicarea curentului de incarcare.
Incarcatorul "inteligent" ia act de
oricare din aceste conditii si ia decizia de
terminare a incarcarii.
In unele incarcatoare, dupa etapa de
incarcare initiala rapida se trece la o incarcare
necesara pentru topping. Alte tipuri de
incarcatoare mai parcurg o etapa suplimentara
de incarcare la curent mare pe un timp
determinat, pentru a mai castiga un plus de
capacitate. De regula, acest castig este de
ordinul a 6-8% cu pretul reducerii duratei de
exploatare a celulei.

Ulterior aecestor etape, intervine
incarcarea la un curent foarte mic (trickle
charge), necesara pentru a compensa
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autodescarcarea. Curentul recomandat pentru
aceasta etapa este intre C/20 si C/10.
Imaginea precedenta repreznta o
propunere de incarcator simplu de realizat.
Detalii aici:
http://www.epanorama.net/zen_schematics/Ci
rcuits/Power/nicad.html
Incarcarea celulelor NiMH
Incarcarea acestor celule necesita ceva
incarcatoare mai complexe decat cele folosite
la celulele NiCd, in special datorita faptului ca
variatia negativa de tensiune este mult mai
mica. Mai mult, la incarcari cu valori mai mici
de C/5 sau in cazul unor temperaturi ridicate,
aceasta variatie nu apare. De asemeni,
dezechilibrarea pack-urilor de celule NiMH
inseriate reduc aceasta variatie.
Variatia de tensiune negativa este in
intervalul 8-16mV per celula pentru o celula
noua.
O sensibilitate sporita a circuitului de
detectie la -dV face ca incarcarea sa ia sfarsit
inainte de atingerea capacitatii programate
datorita fluctuatiilor de tensiune din retea sau
datorita zgomotului electric. Cele mai multe
incarcatoare de baterii NiMH utilizeaza toate
metodele de detectie a incarcarii, respectiv dV, dT/dt, masurarea temperaturii absolute si
cronometrarea duratei de aplicare a curentului
de incarcare, dar in alt mod decat
incarcatoarele destinate bateriilor NiCd.
Datorita variatiei foarte mici -dV,
precum si absentei acestei variatii la
incarcarea cu curenti mai mici de C/5,
incarcarea bateriilor NiMH se realizeaza corect
in incarcatoare rapide sau ultrarapide. Practic,
doar la acest tip de incarcare se poate
determina cu precizie momentul de terminare
pe baza variatiei de tensiune la bornele
bateriei.
Incarcatoarele care se bazeaza pe
cronometru ca metoda de terminare a

incarcarii, fie nu incarca destul celula, fie o
supraincarca. Spre deosebire de bateriile NiCd,
cele NiMH au o toleranta redusa la
supraincarcare datorita reactiilor chimice
specifice.
Tot o caracteristica specifica acestor
acumulatori este conditia de incarcare trickle
la curenti de maxim C/20.
Determinarea capacitatii
Masurarea tensiunii pe celula neconectata
poate fi utilizata pentru determinarea starii de
incarcare (SoC) a acumulatorilor pe baza de Li
(la fel ca si la bateriile alcaline sau pe baza de
plumb).
Din nefericire, metoda nu poate fi
aplicata la bateriile pe baza de Ni intrucat
nu exista o relatie matematica universal
valabila intre tensiunea la borne si capacitatea
de stocare a energiei in acest tip de
acumulator.
Singura metoda de a determina
cantitatea de energie ramasa este de a
controla energia introdusa si cea consumata,
cu ajutorul circuitelor de tip “gauge meter /
coulomb meter”.
Cateva sfaturi generale
Evitati incalzirea bateriilor in timpul
incarcarii. De regula, orice fenomen chimic
care genereaza caldura in baterie are drept
efect pierderea de substanta in electrolit prin
evaporare si transformare in gaz. Energia
electrica "pompata" in celula duce la
generarea de energie termica in loc sa
genereze reactiile chimice proiectate. Daca un
incarcator de acumulatori are ca efect
incalzirea bateriilor, inseamna ca undeva este
o problema! Desigur, undeva trebuie sa existe
un compromis iar acesta sa fie asumat de
utilizator...
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ATENTIE!
Incarcatorul destinat celulelor de tip
NiMH poate incarca celule NiCd. Nu si
invers!
Incarcatorul
de
NiCd
va
supraincarca celulele NiMH, degradandule! Bateriile de tip NiMH se incarca la
curenti mari in incarcatoare rapide sau
ultrarapide. In acest fel se previne
dezvoltarea formatiunilor cristaline pe
electrozi (fenomenul de memorie); daca nu
aveti de gand sa utilizati bateriile dupa
incarcare, nu le lasati in incarcator,
indiferent de "prescriptii". Mai bine scoatetile si aplicati inainte de utilizare o incarcare
de tip topping.
Un incarcator care sa protejeze
investitia in acumulatori este un dispozitiv
la randului lui complex si, pe cale de
consecinta, scump. Nu aruncati banii pe
fereastra cumparand acumulatori scumpi si
incarcatoare ieftine!
Incarcarea in echipament
Majoritatea
echipamentelor
actuale
au
incorporate
circuite
de
incarcare
a
acumulatorilor. Personal prefer ca incarcarea
sa aiba loc intr-un incarcator dedicat din doua
motive:
circuitele de detectie sunt mult mai
elaborate;
influenta temperaturii asupra celulei care
se incarca este mult mai redusa prin
externalizarea sursei de energie termica
(transformatorul incarcatorului este, de
regula, extern).
DESPRE DESCARCAREA
ACUMULATORILOR
Acumulatorii pe baza de Ni au curenti mari de
descarcare, ce depasesc 5C (cei NiCd suporta
si 20C in unele variante constructive) si pot
tolera schimbari de polaritate (max 0,2V)
pentru electrodul pozitiv, in pack-uri cu mai
multe celule inseriate. Totusi, aceasta
schimbare de polaritate nu trebuie prelungita
deoarece poate duce la scurtcircuit intern
ireversibil.
Aceste baterii ating o tensiune minima
de 0,9V/celula la descarcare mai mare de 1C

si sunt mai putin afectate de cicluri profunde
de descarcare.
Pe durata descarcarii, celulele pe baza
de Ni isi mentin tensiunea constanta pana la
aproximativ 15% din capacitate apoi urmeaza
o scadere abrupta a tensiunii.
Plecand de la acest fenomen, se poate detecta
momentul in care bateria pe baza de Ni este
gata de reincarcare.
De asemeni, dintre toate tipurile de
baterii descrise, bateriile pe baza de Ni sunt
cel mai putin afectate de cicluri de descarcare
profunde, putand suporta cateva mii de astfel
de cicluri.
Din acest motiv, acest tip de baterii
sunt cele mai indicate pentru echipamentele
ce necesita asigurarea unui consum mare de
curent
si
cicluri
rapide
de
incarcare/descarcare, cum ar fi uneltele
electrice sau echipamentele de comunicatii.
In mod evident, se recomanda ca
celulele inseriate sa fie de aceeasi capacitate
si aceeasi chimie.
Preferabil este ca, atunci cand se
folosesc mai multe seturi de celule, acestea sa
fie “imperecheate”, adica, daca avem 8 baterii
de acelasi tip si capacitate dar folosim doar 4
inseriate, sa pastram intotdeauna aceleasi
celule atat la echipamentul utilizat cat si la
incarcare. Procedand astfel, asiguram o uzura
uniforma a celulelor si o exploatare cu mai
putine sanse sa apara fenomenul de inversare
a polaritatii.
Adecvati tipul de acumulator in
concordanta cu consumatorul. Astfel, in
echipamentele care consuma curenti mari
pentru perioade scurte de timp, puteti folosi
acumulatori NiMh. In echipamentele care
necesita curenti mari in regim sustinut, folositi
acumulatori NiCd.
Pentru a asigura o exploatare corecta,
dimensionati acumulatorii astfel incat, la
sfarsitul unei zile acestia sa poata fi
reincarcati. Decat un pack de 3000 mA,
mai bine folositi doua pack-uri de 1500
mA!
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HOME MADE
E.F.H.W. – Un proiect de week-end
DE YO7CKQ, Sorin David NIMARA
Preocupat fiind de experimente cu
ceva ani in urma am incercat si lucrul HF din
portabil sau amplasamente temporare. M-am
convins ca antenna este elementul critic si am
experimentat mai multe variante. De mai
multa vreme am studiat amanuntit materiale
despre E.F.H.W.
End Fed Half Wave este clasicul dipol
in λ/2 care in loc sa fie alimentat la mijloc
unde impedanta este scazuta (50 Ω
aproximativ) este alimentat la unul din capete.
Avind in vedere distributia curentului si
tensiunii intr-o astfel de antena rezulta ca
punctul de alimentare are impedanta foarte
mare. EFHW are acelasi randament si
diagrama de radiatie ca un dipol clasic.
Datorita impedantei ridicate este necesar un
adaptor special (dar simplu de construit) intre
portul de 50 Ω al transceiverului si antena in
cauza. Sursele din bibliografie estimeaza
impedanta unei astfel de antene intre 20005000 Ω in functie de conditiile de instalare.
EFHW are trei avantaje importante:
Necesita un singur punct de sprijin in exterior,
se poate cupla direct la un transceiver fara AT
(SWR fiind<2) si nu necesita contragreutati.
Acestea din urma sunt suplinite de tresa
coaxialului sau de un fir de 1-2 metri, la alta
varianta. Impedanta de alimentare fiind foarte
mare curentul din contragreutate este foarte
mic.
Pentru a studia mai in detaliu EFHW,
exista pe internet mai multe surse care
prezinta aspectele teoretice si/sau constructive
(1), (2) si (3). Exista si niste produse, sa le
zicem industriale (4) care au un bun feed-back
pe eham.net. Si pe youtube.com mai multe
filmulete reprezentative. Parte din aceste
materiale au fost traduse si pe site-urile

romanesti
dar nu sint
experientele personale.

insotite

si

Exista
doua
variante
dispozitive de adaptare :

de

de

- Unul din ele este clasicul circuit de
adaptare LC pentru impedante ridicate, care
are o inductanta inseriata intre portul de 50 Ω
si borna de inalta impedanta si un
condensator de la ea catre masa.
- A doua varianta este un circuit rezonant
paralel cu antena conectata la un capat si o
contragreutate minimala in partea opusa.
Transceiverul se cupleaza la circuitul oscilant
cu un link inductiv, coboritor de impedanta.
Din motive de simplitate in realizarea
constructiei eu am ales prima varianta.
Primul model experimental a fost
construit pentru banda de 30 metri (favorita
mea) care este ocrotita de QRM-ul
concursurilor din week-end si PA colegilor.
Consider ca banda este un bun loc de debut
pentru BPSK, RTTY si CW. Numeroasele balize
QRP/QRPP permit si un test de receptie al
antenei. Am avut la dispozitie o cutie din fier
cositorit de mici dimensiuni si un condensator
trimer ceramic marcat laconic 100 pF,
« sovietic » al carui an de fabricatie a fost
1977, si care zacea intr-o cutie.
Aceste componente au adus cu sine
unele restrictii. Din acest motiv, am proiectat
dispozitivul pentru o putere CW de 40 wati, nu
prea mare, insa suficienta pentru aplicatiile
enumerate.
Pentru proiectarea adaptorului exista
pe internet mai multe programe ; eu am
folosit unul foarte simplu (5). Au fost
introduse mai multe valori ale sarcinii cuprinse
intre 2000-5000 Ω cu componenta reactiva 0
Ω, adica antena adusa la rezonanta.
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Se poate folosi si transceiverul pe
putere redusa. Am
facut apoi un test cu
putere de 50 wati,
in mai multe transe.
Circuitul a functionat
fara probleme.

Iata
valorile
rezultate pentru
frecventa centrala de 10.140 MHz:
Z (Ω)
2000
3000
4000
5000
C (pF) 49
40.2
34.9
31.2
L (µH) 4.9
6.03
6.98
7.8
A fost realizata inductanta de 6 µH
corespunzatoare unei sarcini de 3000 Ω.
Datorita dimensiunii foarte mici a cutiei, in ea
nu pot fi introduse decat miezuri T80. Cum 31
de spire CuEm de 0.8 mm intrau greu pe el
am ales sa pun in paralel doua miezuri T80-2,
numarul de spire scazand la 23. A rezultat
urmatoarea constructie :

In final, antena a fost instalata avand
capatul cu adaptorul la circa 7 metri inaltime
fata de sol si capatul opus legat de un gard, la
aproximativ 2.5 metri peste sol. Am folosit
sarma din cupru utilizata in vechile
repartitoare telefonice, bifilara de 2 x 0.5 mm,
codul producatorului: TCY 2X0.5. Dupa trei
ajustari ale lungimii, am adus-o la rezonanta,
functionand excelent.
Iata masuratorile facute cu MFJ259B
si un analizor de spectru pe functia NA.

Circuitul a fost adus la rezonanta
folosind ca sarcina trei rezistente cu pelicula
metalica de 1 KΩ/3 wati, cu un analizor
MFJ259B.
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In
constructia
adaptorului,
condensatorul trimer ceramic a creat cele mai
multe
probleme,
datorita
vechimii
si
tehnologiei depasite, avand finete mica in
reglaj.
Antena a fost testata in trafic facind
numeroase QSO-uri cu o putere de 40-50
wati. Am ascultat balizele QRPP de 500mW si
am salvat mai multe fisiere audio.
Am facut si un test pe puterea de 100 wati RF
transmitind in CW linii, in mod continu (75 %
factor de umplere) timp de peste 3 minute.
SWR a inceput sa creasca lent, trimerul
ceramic incalzindu-se bine!
Folosind aceeasi carcasa, am construit
ulterior o varianta pentru banda de 20 metri.
Din acelasi program de calcul, au
rezultat urmatoarele valori pentru frecventa
de rezonanta de 14.200 Mhz:
Z (Ω)
C (pF)
L (µH)

2000
3000
4000
5000
35.2
28.9
25.1
22.3
3.52
4.34
5.02
5.58
Am utilizat de aceasta data un trimer
cu aer, argintat, pe montura din calit si cu o
distanta considerabila intre placi. Din pacate,
acesta avea capacitatea maxima de doar
25 pF. Pentru suplimentare am adaugat un
tronson din cablu coaxial semirigid cu teflon,
de 3 mm diametru, produs de NEXANS. Acesta
mai aduce inca 10 pF.

Inductanta a fost realizata tot pentru o
sarcina de 3000 Ω. Din considerente de
gabarit si pentru pastrarea factorului de
calitate crescut, am folosit doua miezuri de
tip T80-6, lipite impreuna, bobinate cu 21
spire din CuEm 0.8 mm. A rezultat urmatoarea
constructie :

Adaptarea a fost reglata la rezonanta
cu analizorul MFJ259B si testata cu 50 wati RF
pe aceeasi sarcina de 3 KΩ.
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Am instalat apoi antena in aceleasi
conditii. Primele incercari de a ajusta lungimea
antenei nu au condus la un SWR mai mic
de 2,2. Cercetand cauza, am constatat ca
adaptorul se dereglase din cauza socurilor
mecanice si prezenta acord pe frecventa de
13.950 MHz. Axul trimerului de calitate se
rotea foarte usor !!! Am refacut acordul si,
ajustind antena, am obtinut un rezonabil SWR
1.5.

Concluzii :
- Este
o
constructie
simpla,
reproductibila si eficienta, cu rezultate
imediate.
- Acordul antenei presupune doua
etape.
Acordul
adaptorului
pe
frecventa
dorita,
chiar
si
cu
transceiverul cu o putere redusa. Apoi
se predimensioneaza radiantul antenei
cu formula L (m)=142.5/F(MHz) si se
ajusteaza fin la prima instalare.
- Condensatorul trimer este o piesa
foarte importanta! Trebuie procurat un
model cu distanta mare intre placi,
capacitate maxima de 50 pF si,
neaparat, un sistem de blocare al
rotorului.
- Pentru o varianta definitiva si capabila
sa suporte 100 W in RF, trebuie
procurata o cutie mai mare, etansa la
apa si rezistenta la UV

Probabil ca, de data aceasta, antena
prezenta in jur de 4000 Ω fiind mai scurta si
la aproximativ 4 metri fata de sol. Am facut
numeroase receptii in segmentul rezervat
pentru QRP, am ascultat balizele si am facut
mai multe QSO in BPSK. Primele impresii au
fost OK !

73s de Sorin, YO7CKQ
(1) www.aa5tb.com
(2) http://www.pa3eke.nl/joomla/hyendfed.html
(3) www.w8ji.com
(4) http://www.parelectronics.com/end-fedz.php
(5)
l-tuner.exe
scris
de
G4FGQ
http://www.zerobeat.net/G4FGQ/page3.html

(SK)

Indicativ special 4D69DM
Pentru comemorarea a 69 de ani de la Masacrul de la Bataan, va fi activat indicativul special
4D69DM. Activarea va fi facuta de pe Insula Luzon din Filipine de catre DU1IVT, DU1RP,
DU1UGZ, DU3BS si DU3LCA.
“Masacrul de la Bataan” a fost considerat crima de razboi in sarcina armatei japoneze si a avut loc
in anul 1942 in Filipine.
Statia 4D69DM va opera in frecventele: 3893, 7225, 14330 si 21337 kHz (SSB) si 14070 kHz
(PSK).
Mai multe informatii: http://www.n5bl.org/bataan

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

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

Pagina | 31

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul II, Nr.6 Aprilie 2011

DIGIMODES
Moduri digitale de semnal slab - QRSS
DE YO3FTI, Andrei Bolboceanu
QRS inseamna in codul Q reducerea vitezei
de transmisie in telegrafie. QRSS inseamna
reducerea si mai mult a vitezei de transmisie –
in esenta acest mod de lucru insemnand
telegrafie cu viteza foarte redusa.
De ce am avea nevoie sa transmitem un
semnal CW cu viteza foarte mica?
Teoria comunicatiei – asa numita Lege a lui
Shanon – stipuleaza ca, daca transmitem
informatia foarte incet putem comunica cu o
latime de banda foarte ingusta si o putere
foarte mica.
In general viteza de transmisie intr-o
legatura QRSS se situeaza intre 2-3 WPM
(cuvinte pe minut) si poate scadea pana la 0,8
WPH (cuvinte pe ora) ceea ce este mult mai
putin comparativ cu o transmisie CW obisnuita
(intre 12 WPM si 20 WPM). La o viteza de 0,8
WPH se atinge o latime de banda de 33 mHz –
de aproximativ 72000 de ori mai mica fata de
latimea de banda utilizata in fonie rezultand un
plus de semnal de 49 dB.
Codificarea pentru viteza de transmisie se
exprima in 2 cifre adaugate dupa QRSS si
exprima lungimea in secunde a punctului – de
exemplu QRSS10 inseamna ca lungimea unui
punct este de 10 secunde. Pentru a putea
receptiona si transmite QRSS este nevoie de
calculator si software adecvat in felul acesta
inscriindu-se in categoria modurilor digitale de
semnal slab desi nu este un mod digital pur
intrucat punctele si liniile sunt transmise pe
acelasi principiu ca in telegrafie.
Din experimentele efectuate pana acum se
recomanda o putere maxima de 500 mW, insa
s-a putut merge pana la puteri extrem de mici
de pana la 10 uW!
Modul de lucru QRSS este preferat pentru
operarea in LF – banda de 136 kHz - insa sunt

raportate legaturi si balize in HF, fiind de
asemenea folosit si in comunicatiile EME.
Care ar fi avantajele modului de lucru
QRSS?
- raport semnal zgomot foarte bun ajungand
pana la -24 dB in cazul utilizarii modului
QRSS10 putand fi si mai mare in cazul
modurilor QRSS mai lente
- se folosesc puteri foarte mici la iesire, fiind
ideal pentru lucrul QRPp.
Care ar fi dezavantajele?
- este o transmisie foarte lenta si prin urmare o
legatura dureaza foarte mult (poate dura si
cateva ore la o viteza de 0,8 WPH) nefiind
foarte practica
- nu se preteaza pentru comunicatia de la
tastatura la tastatura
- necesita echipamente de transmisie foarte
stabile in frecventa (majoritatea transceiverelor
neavand o stabilitate asa mare)
- fiind un mod digital mai pretentios necesita
placi de sunet mai performante decat cele
uzuale din calculatoare, pentru a obtine
rezultate optime pe durata mare de timp a unei
legaturi

Pentru
decodarea
semnalelor
si
vizualizarea lor pe un waterfall exista
doua programe recomandate: Spectran si
Argo – ambele software-uri fiind aplicatii
Windows. Se mai poate folosi si un
analizor de spectru precum “Spectrum
Lab”.
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O captura de ecran a unei transmisii QRSS
facuta cu programul ARGO se poate vedea in
imaginea urmatoare:

Pentru transmisia unor semnale QRSS se
poate folosi programul denumit “QRS” pe care il
gasim pe pagina celui care l-a dezvoltat ON7YD.
Programul este compatibil Windows si a
ajuns acum la versiunea 4.08 – fereastra
principala aratand ca in imaginea de mai jos.
Programul poate fi descarcat de aici:
http://www.qsl.net/on7yd/zip/qrs408.zip

In cazul comunicatiei QRS controlul se da
folosind codul din EME - T-M-O-R in locul
clasicului RST (unde T reprezinta “semnal
detectabil”, M inseamna “portiuni din legatura
copiate”, O inseamna “intreaga legatura a fost
copiata” si R inseamna ca atat legatura cat si
raportul a fost copiat).

Acest mod de lucru necesita o buna
sincronizare a ceasului calculatorului si un
program bun pentru actualizarea constanta a
ceasului calculatorului este Dimension 4 si se
gaseste aici:
http://thinkman.com/dimension4/download.htm
Despre acest mod de lucru se discuta si aici:
http://www.radioamator.eu/hf-digimodes

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.

Anumite materiale din acest numar sunt in spiritul “1 Aprilie”.
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CONTEST
Pentru luna Aprilie 2011 va recomandam urmatoarele concursuri:
Data
03.2011
01.0131.12
02

Orele (UTC)

Nume Concurs

Organizator

Mod lucru

Benzi Lucru (m)

0000 - 2359

CQ DX MARATHON

CQ Amateur Radio

CW/SSB/Digital

ALL

0400 - 0800

LZ OPEN CONTEST CLUB

CW

40

02 - 03

1500 - 1659

LZ Open 40 m Sprint
Contest
SP DX Contest

CW/SSB

160,80,40,20,15,10

02 - 03

1600 - 1600

EA RTTY Contest

RTTY

80,40,20,15,10

02 - 03

1800 - 1800

QCWA QSO Party

CW/SSB/Digital

ALL

09 – 10

0700 – 1300

CW

160,80,40,20,15,10

09 - 10

1200 - 1200

Japan International
DX Contest
Radio Maritime Day

PZK - Polish Amateur
Radio Union
URE - Union de
Radioaficionados
Espanoles
Quarter Century Wireless
Association
JIDX
RMD

CW

160,80,40,20,15,10

09
10

1600 - 1959
0000 – 2359

Eu Sprint Gang
Straight Key Century Club

CW
CW

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

10

0600 – 1000

SSB

80

10

0700 – 1000

UBA - Belgian Amateur
Radio Society
Section ARI of Rimini

CW / SSB

40,20

10

1300 – 1600

Section ARI of Rimini

CW / SSB

40,20

10

1500 - 1700

HA8KUX Radioclub

CW

80

13

1800 – 2000

CW

80,40,20

15 - 16

2100 – 2100

CW/SSB/Digital

160,80,40,20,15,10

16

0000 – 2359

Digital

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

16
16 - 17

1600 - 1800
1800 - 0500

TARA Skirmish
Digital Prefix Contest
Feld-Hell Club Sprint
Ontario QSO Party 1

FELD-HELL
CW / SSB

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

17

1200 - 1800

Ontario QSO Party2

CW / SSB

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

16 - 17

2100 - 0500

YU DX CONTEST

CW

160,80,40,20,15,10

20
23 - 24

1800 - 2000
1300 - 1259

MOON CONTEST
Helvetia Contest

CW / SSB / DIG
CW / SSB / DIG

80
160,80,40,20,15,10

29

0230 - 0300

NCCC Sprint

North American QRP CW
Club
ISRAEL AMATEUR RADIO
CLUB
Troy Amateur Radio
Association
Feld-Hell Club
CCO - Contest Club
Ontario
CCO - Contest Club
Ontario
Amateur Radio Union of
Serbia
OK2VBZ
USKA - Union of Swiss
Shortwave Amateurs
Northern California
Contest Club

CW / SSB

160,80,40,20

EU Sprint Spring
SKCC Weekend
Sprint
UBA Spring Contest
International Vintage
Contest 1
International Vintage
Contest 2
Hungarian Straight
Key Contest (HSKC)
NAQCC-EU Monthly
Sprint
Holyland DX Contest
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