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EDITORIAL

de YO3HJV

Radioamatorul si “religia” …
Am citit recent un articol scris de Bob,
K0NR

(http://www.k0nr.com/blog/2007/09/religionand-ham-radio.html) care m-a pus pe ganduri si

care trage un semnal de alarma in ceea ce
priveste
proliferarea
“credintelor”
in
radioamatorism. Nu, nu este vorba despre IN
CINE credem ci despre cum ne insusim diferite
pareri ce nu ne apartin si pe care le luam “de
bune” doar pentru ca sunt emise de diferiti
“guru”.
Las traducerea exacta a articolului pe seama
specialistilor si incerc aici doar sa atrag atentia
asupra aceluiasi fenomen, periculos, de care nici
radioamatorismul din YO nu a scapat in ultimii
ani…
Daca mergem
urmatoarea:

la

dictionar,

definitia

este

RELÍGIE, religii, s. f. 1. Sistem de credințe
(dogme) și de practici (rituri) privind sentimentul
divinității și care îi unește, în aceeași comunitate
spirituală și morală, pe toți cei care aderă la acest
sistem; totalitatea instituțiilor și organizațiilor
corespunzătoare; confesiune, credință. ♦ Fig.
Crez, cult. 2. Disciplină predată în școală, având
ca scop educarea și instruirea elevilor în spiritul
religiei (1) date. – Din fr. religion, lat. religio, onis, germ. Religion.

Radioamatorismul, asa cum il stim cu totii, este o
continuua preocupare in sensul perfectionarii
noastre ca utilizatori de echipamente care permit
radiocomunicatiile.
Asta inseamna ca “datoria” noastra este sa citim,
sa intelegem si sa ne punem intrebari al caror
raspuns trebuie verificat plecand de la principii
teoretice verificate practic sau de la legitati
indiscutabile.
Religios nu este doar cel ce crede in Dumnezeu ci
si cel care crede orbeste in ceva ce i se spune,
fara ca cele spuse sa le fi verificat inainte folosind
propria ratiune.
Religios este cel care, intr-o dezbatere cu
argumente lasa usor sa paleasca faptele si incepe
sa contureze o pozitie de tipul “asa cred eu”, fara
ca in afirmatie sa se regaseasca o explicatie ori o
argumentatie cel putin logica.

Radioamatorismul, in mod special ar trebui sa
excluda
asimilarea
informatiei
pe
baze
“democratice”, adica plecand de la principiul ca,
“daca ceilalti spun o prostie, asa trebuie ca e
pentru ca sunt multi care cred in ea” iar
radioamatorii, prin definitie, sunt inclinati spre
cercetare si dubiu.
Este complet gresita si neproductiva atitudinea
intepenita in “bun sau rau” in care
radioamatorismul – nu numai cel din YO – a
alunecat in ultimii ani; exista suficiente exemple
care ilustreaza aceasta atitudine si din care Bob
citeaza doua, semnificative: dezbaterea Windows
vs. Linux si D-Star vs. APCO 25, Yaesu vs.
Kenwood, tuburi vs. tranzistori…
La noi, semne ingrijoratoare vin din partea
“credinciosilor” in dezbaterea “sport vs. hobby” si
“etatizat vs. privat”. Din fericire, cea referitoare la
“sarma vs. directiva” s-a cam incheiat, in
favoarea celei din urma!
Avem la indemana instrumentele necesare pentru
a intelege daca parerile sunt corecte in sine,
avem experienta si trecutul care sunt un cadru
suficient de cuprinzator pentru a le putea verifica
si, in sfarsit, in jurul nostru exista suficiente
experiente pozitive pentru a ne putea raporta la
ele!
Dar, mai intai, este nevoie sa “resetam” parerile
preconcepute si sa ne propunem sa privim
dilemele in mod cate se poate de obiectiv,
aducandu-le la un numitor comun si abia apoi
evaluand beneficiile si dezavantajele.
Abia atunci vom putea spune ca am depasit
stadiul de om “religios” si ca am devenit
radioamatori cu adevarat! sau office@asrr.org.

73 de YO3HJV, Adrian Florescu
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Coperta: Astronaut “amator” la Dayton 2011
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DAYTON 2011

de VE3GNO

Cum ziceam si in anii trecuti, “daca e mai, este Dayton” binecunoscutul hamfest care strange an de an mii si mii de nebuni din
toata America de Nord si din lume. Asa ca, dupa o lunga reflexie in
lumina intamplarilor generate de YO8WW, mi-am luat inima in dinti si
am hotarat sa vin si anul asta la Dayton, pentru mine fiind a 5-a editie
consecutiva.
Un alt motiv, hotarator de altfel, a fost disponibilitatea lui
Sandy, YO3ND care, fiind in vizita in Canada, si-a manifestat interesul
de a veni si el la Dayton, asa ca …pe cai (putere) sau cum se zice prin zona, “Dayton here I
come”!

Si, cum ne sade noua
bine, cercul s-a intregit cu
garnitura de forta Costel, KG6NK
ex
YO9ALM
si
Ciprian
N2YO/YO3FWC.
Patru speriati, pusi pe
fapte mari s-au strans la capatul
lumii - vagonul romanesc la
trenul
radioamatorismului
mondial.
In plus, ne-am intalnit cu
alti radioamatori de origine
romana, VA3AR ex YO5OBR
Stefan si N9CC – Costel.
Asa ca joi, 19 mai, am
ajuns in vartejul radiofrecventei,
un adevarat Triunghi al Bermudelor pentru portofele, o adevarata gaura neagra pentru cartile de
credit si motiv de insomnii pentru o buna bucata de vreme. M-am garnisit cu medicamente contra
“impulse shopping” fiind convins ca tentatiile sunt mai puternice decat logica si ratiunea, dar
credeti ca au avut efect?
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Dupa-amiaza, dupa ce ne-am cazat la hotel, ne-am intalnit cu totii, am sarit pe trascalete si
ne-am oprit direct la “Hooters” unde, prin traditie, cu o seara inainte de deschiderea hamfestului,
Society of Midwest Contesters se strang cu totii la o bere si un “chicken hot wing”, un fel de “mic”
traditional American.
Nebunie,
fete
frumoase
si
figuri
arhicunoscute, muzica si voie
buna.
KA9FOX – Scott
(proprietarul
qth.com)
poreclit “Cheeshead” dupa
vestimentatia garnisita cu
branzeturi a fost, ca in
fiecare an, invitat de onoare!

Imbracati strident si fistichiu, atmosfera a fost de carnaval,
un fel de sambadrom daytonist.

Vineri
dimineata, la ora
8, in prima zi a
hamfestului,
o
mare de oameni
flanca intrarea in “fleamarket” (targul de
vechituri).
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Dand o privire la multimea de hami mi-am dat seama ca ar fi extrem de usor sa fac DXCCul, hami din toata lumea, din Australia si Noua Zeelanda pana in America de Sud si Nordul Europei,
Asia, Africa - practic toate zonele - stateau cumintei la coada sa intre in hamfest. Am vazut chiar
si DX-uri indepartate: XV, 8P9, ZS, LU, JA si multi altii.
Ca o remarca generala: facand comparatie cu anii trecuti, cantitatea tarabelor an de an a
fost ceva mai redusa; comercianti care traditional veneau la Dayton cu diverse “bunatati” greu de
gasit, anul acesta nu au mai venit. Tot ca o remarca generala, conditiile oferite celor din flea
market se degradeaza an de an - fara sa intru in amanunte, Hara Arena este o constructie veche,
fara aer conditionat si cu multe deficiente la capitolul “minima calitate”. Ca o incununare
apoteotica a degradarii conditiilor, anul acesta s-a infundat scurgerea de la toalete si a “rabufnit”
intr-un canal din mijlocul talciocului…. restul va las sa vi-l imaginati!

Talciocul a fost o adevarata mana cereasca pentru Sandu si Costel. Fiecare taraba, fiecare
buton si fiecare troaca a trebuit intoarsa pe toate fetele, comentata si rascomentata iar tentatiile la
achizitie au fost enorme. Brusc iti dadeai seama ca ai neaparata nevoie de “surubelul” ala si te
intrebai cum ai putut supravietui fara el pana acum!
Greu de descris senzatia, dar si mai greu de stavilit
tentatiile.
Singurul lucru ce ne mai domolea era durerea de picioare
si setea care ne mai “adapostea” sub copacii de pe margine. 10
minute de “relache” si inapoi la tarabe. Multimea comerciantilor
si tarabelor erau coplesitoare, greu de parcurs in cele 3 zile de
hamfest. A fost un adevarat tur de forta, cel mai bun fitness.
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Arena s-a deschis la
ora 9 dimineata, la o ora
dupa ce s-a deschis talciocul.
Practic, toti marii
producatori erau prezenti,
enorm de multa lume, cozi
ce-mi aminteau de vremurile
apuse dinainte de ‘89 de la
carne, aspectul era de
musuroi de furnici in miscare browniana. Foarte multa lume cunoscuta, oameni cu care nu ai
ocazia sa te vezi decat odata pe an la Dayton.
Placerea a fost maxima la
fel ca si durerea musculara!
Ca noutati, anul asta a fost
mai saracut decat in anii
precedenti. Elecraft a venit cu o
versiune “pitica” a binecunoscutului K3, numit KX3, un
SDR de 10W cu “butoane si afisaj”.
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O alta noutate a fost un switch de antena
integrat cu sistemul audio a lui W2IHY iar alta piesa
de rezistenta a fost prezentat de Larry,
binecunoscutul producator al LP-PAN-ului. LP-500, o
scula interesanta de procesare a semnalului de emisie
- mai multe detalii gasiti pe www.telepostinc.com.
O alta noutate a fost solutia de la
remoterig.com pentru comanda de la distanta, prin
internet, a statiilor radio. Pentru mine nu a fost chiar
o noutate avand anterior o solutie mai veche a lor,
acum facand un upgrade la RRC 1258MK2.
Noutatea acestei variante este minimizarea si
buffer-ing-ul inteligent al pachetelor IP in cazul delayurilor, precum si flexibilitatea de a seta aceste cutii
pentru o mare gama de modele de statii. In tandem
cu webswitch-ul lor, iti da posibilitatea sa comanzi
remote atat statia cat si rotorul, liniarul si toate
accesoriile automatizate. Pe undeva, asta e viitorul si abia
astept ca marii producatori sa evolueze de la portul serial sau
USB la solutii bazate pe IP.
Am avut placerea sa ma intalnesc cu Tom DF2BO,
patronul firmei Optibeam, care este comercializat in America de
Nord de catre Array Solutions, o companie cu o gramada de
“bunatati” de calitate. Un dipol rotativ interesant pentru banda
de 80 m, cu sistem comutabil pentru SSB/CW mi-a facut cu
ochiul. Ideea de a putea comuta 3500-3700Khz pentru CW si
3700-3900Khz pentru SSB mi s-a parut o idee interesanta.
Optibeam este cunoscut ca lider in fiabilitate si performanta. Si
uite-asa se fac planurile de achizitie de viitor…
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Yaesu a avut si anul asta o
reprezentare de varf: Miki, WA6F - VP
of Engineering si Ogi, JH1WXT - Chief
Architect
al
seriei
FT2000/5000/9000/950, precum si o
numeroasa echipa de dezvoltatori veniti
din Japonia. M-am bucurat nespus ca lam reintalnit pe Dennis, K7BV, VP of
Sales, care a trecut printr-o mare
problema de sanatate. Mare parte din
bug-urile prezente in “flagship-ul” lor,
FTDX-5000,
au
fost
rezolvate,
ramanand doar cateva probleme
minore.
Surpriza a fost sa constat ca
linia de amplificatoare Commander,
care fusese cumparata cu cativa ani in
urma de catre Palstar, are acum un
nou proprietar: AN Wireless. Sper sa
vedem in continuare amplificatoarele
“Commander” imbunatatite.
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Tot vorbind de amplificatoare, un
solid state interesant mi s-a parut
SPE2K, facut de italienii de la SPE. M-am
intalnit si am vorbit mai bine de
jumatate de ora cu proprietarul SPE,
I0ZY – Gianfranco, despre capabilitatile
amplificatorului.
In America de Nord pretul de
achizitie este de $7500 USD, nitel cam
exagerat fata de competitorul de la
Tokyo High Power (care nu are banda
de 6 m), dar sub pretul estimat a
variantei de la Yaesu VL-2000, care va fi
pe undeva pe la 10.000 USD. Avantajul modelului italienesc este gabaritul - extrem de compact si
posibilitatea de a putea face SO2R, insa acestea sunt obtinute in detrimentul fiabilitatii. Se pare ca
sursa de alimentare in comutatie este cam subdimensionata pentru a indrazni un 2K keydown! In
buna traditie italieneasca ideea de “duty
cycle” nu este foarte clara…
Un alt animal fortos insa deosebit
de mare ca gabarit si greutate este
amplificatorul celor de la Distronix, sursa
liniara fiind un monstru de multe
kilograme. Totusi, analizand solutiile
tehnice abordate, Tokyo High Power este
leader in inovatie, atat la sistemul de
racire si ventilare a finalilor cat si la
tranzistoarele folosite (LDMOS), aceste
solutii nemaifiind intalnite la alti “facaleti”
de amplificatoare solid state.
De cativa ani buni astept ca cei
de la Palstar sa vina cu solutia de
automatic antenna tuner de putere. Din
cate am inteles, undeva spre a doua
jumatate a anului vom vedea din nou un
ATU de putere facut cu simt de
raspundere si cu componente de calitate.
In domeniul statiilor de HF, in
afara lui Elecraft KX3, anul asta nu a
adus nici o surpriza. Toata lumea se
astepta la o replica de la Icom, linia lor
de high end-uri fiind cam veche in
comparatie cu principalii competitori Yaesu, Elecraft si Kenwood, opinia
generala fiind ca au ramas nitel in urma.
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Bucuria a fost mare sa ma revad cu Adam
VA7OJ/AB4OJ, care a facut un demo la linia de
produse Icom. M-am focalizat pe evaluarea chiar si
sumara a noului IC-9100. Mi s-a parut ca este ca
oricare alt echipament care face nitel din toate,
orientat spre VHF/UHF, benzile HF fiind un add-on
fara prea multe pretentii. Oricum ma bucur sa vad in
sfarsit un echipament nou pentru VHF/UHF cu
posibilitatea de SHF.
Interesant ca atat Icom cat si Yaesu au inceput
sa migreze zona de DSP de pe chipseturile de la Texas
Instruments la Analog Device. Atat FT-450D cat si IC9100 au DSP-ul axat pe solutia de la Analog Device.
Oare in viitor vom vedea abandonate solutiile de la TI
in favoarea lui AD? Ramane de vazut…
Un zvon neconfirmat legat de Kenwood a
circulat prin targ. Se spunea ca anul viitor vor iesi pe
piata cu un urmas a celebrului TS-950, care ar urma sa
concureze cu FTDX-9000 si IC-7800. Prea multe nu
am aflat, doar ca dimensiunile viitorului high end de la
Kenwood vor fi comparabile cu cele ale lui FTDX-9000, daca nu chiar mai mari. Ramane sa vedem
in anii viitori daca zvonurile se vor comfirma. Ca estimare de timp, am auzit ca pe la mijlocul lui
2012 vor iesi pe piata cu monstrul. Astept cu nerabdare ascutirea concurentei, de fapt o buna
zicala spune ca “piata se educa prin concurenta”.
O alta surpriza placuta a fost revenirea
lui Hielberling pe piata de radioamatori. Noua
varianta a PT-8000A, imbunatatita, a starnit
multa curiozitate dar pretul prohibitiv, de
19.600 USD a lasat transceiverul doar ca
exponat. Din cate am inteles productia este de
circa 10 unitati/luna! Hielberling a schimbat
prima frecventa; la modelul anterior PT-8000,
aceasta era in jur de 70 Mhz iar acum a trecut
cu FI-ul la 45 Mhz, unde filtrele sunt mai
accesibile. Din nefericire, DSP-ul este pe audio.
La
pretul
asta
m-as
fi
asteptat
la
un
super-DSP integrat
in bucla de AGC.
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Pe partea de audio, ca deobicei in ultimii ani, Bob
Heil - vestitul sunetist al celor de la Eagles si
binecunoscut producator de echipamente high-end
pentru radioamatori - a tinut pe “Audio Alley” in interiorul
arenei diverse prelegeri despre TX audio.
In domeniul antenelor noutatea a fost
prezentarea de catre SteppIR a unui beam compact dB11, pentru cei fara posibilitati de spatiu si pentru
expeditii pe diverse pietre si
bolovani, in conditii ostile de
amplasare. Extrem de compacta,
cu un aspect apropiat de o
antenna de TV de canalul 2, este
o solutie de compromis pentru
spatii
restranse
sau
administratori de bloc irascibili,
avand posibilitatea de acord
continuu intre 14 – 28 Mhz.
O alta antena interesanta
a fost cea a celor de Pixar, un
loop de receptie, o jucarioara
interesanta, extreme de eficienta
pentru cei ce au probleme cu
zgomotul. Am reusit sa pun mana pe un exemplar si in saptamanile urmatoare o sa fac un test cu
ea. Fara sa am asteptari prea mari si fara sa poata sa concureze cu loopul lui K9AY sau cu un
beverage, este o solutie de compromis pentru zonele zgomotoase sau pentru SWL.
In buna traditie a hamfestului, se organizeaza in cele 3 zile de hamfest diverse forumuri de
discutii si prezentari pe teme prestabilite. Prezentatorii sunt nume mari si grele din galeria ham.
Anul asta o mare bucurie
mi-a facut forumul de antene, o
adevarata avalansa de informatii
bine documentate si o oportunitate
de a interactiona cu operatorii
marilor statii de contest.
Va recomand tuturor sa
vizionati prezentarea antenelor de
receptie sinfazate de la K9AY si
prezentarea
facuta
de
John
ON4UN.
http://www.k3lr.com/
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Sambata seara, ca in fiecare an, s-a tinut Contest Dinner-ul la Crown
Plaza. Organizat de catre K3LR, evenimentul a adunat in acea sala crema
contestmanilor din lume. Anul acesta invitat special a fost John, ON4UN,
binecunoscut pentru “biblia” low band DX-ing. Ca surpriza sa fie totala, John
a implinit 70 de ani chiar pe 21 mai, motiv pentru care toata adunarea de la
Contest Dinner, adica
aproximativ 400 de
persoane, i-au cantat
“La Multi Ani” si au
fluturat steagul Belgiei.
Stateam asa si ma
gandeam in sinea mea… intre steagul belgian
si cel romanesc este doar o “nuanta”
diferenta: negru in loc de albastru… si tot asa
meditam… cand, oare, vom vedea steagul
Romaniei fluturand la Contest Dinner?
O intrebare retorica care-si va gasi repede raspunsul, sper.
Ca sa ma mandresc si eu, chiar pe 21 mai am reusit - cu
ajutorul echipei de soc… Sandy si Costel, sa pun mana pe
unul din ultimile exemplare ale “low band DX-ing” editia a
5-a (Cartea s-a epuizat din prima zi si pe la toate standurile
erau stock zero) si John ON4UN a fost foarte amabil si mi-a
dat un autograf pe ea.
Va recomand tuturor sa o rasfoiti macar odata daca
aveti ocazia. Eu dorm cu ea sub perna! Este poate cel mai
complex tratat despre antenele in benzile de jos, cum
ziceam, o adevarata biblie a DX-erului cu pretentii .
Nu in ultimul rand, trebuie sa amintesc ca anul acesta CQ Hall of Fame a fost acordat lui John VE3EJ, initiatorul si sufletul Contest Club Ontario, fapt care a fost emotionant pentru mine,
“consatean” de provincie cu John.
Anul acesta ca niciodata canadienii au
fost foarte prezenti si numerosi, nume
grele venind din toate provinciile
Canadei, din Nova Scotia si Northern
Territories pana la British Columbia si
Ontario.
Dupa dinner ne-am consumat
ultimile energii socializand cu diversele
continente prezente la Contest Dinner
iar Sandu, YO3ND, impreuna cu
Ciprian, N2YO, si-au incercat fortele la
concursul de CW de “sala”, manifestare
care strange pe cativa metri patrati ai unei camere de hotel, crema telegrafistilor de concurs.
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In ultima zi am terminat de facut ultimele achizitii, mai
marunte insa valoroase: mufe, toruri, arestoare etc - nimicuri cu
valoare intrinseca mare si care sunt cotate drept “consumabile”.
Intotdeauna cantitatea de silver-teflon SO239 e insuficienta
si stocul trebuie mentinut cu acuratete ☺.
De asemenea, nici cantitatea de ferite si toruri din stoc nu
este suficienta; Amidon Mix 41 sunt oricand bune pentru diverse
aplicatii, Daytonul fiind o buna ocazie pentru a gasi la preturi
rezonabile astfel de bunatati.
Tot in talcioc
am vazut si mi-a
ramas sufletul la o
linie
Collins
impecabila. Ma uitam
si ma minunam de
conceptia
si
constructia
acestor
bijuterii cu varsta
considerabila, vremuri
apuse, cand proiectarea se facea cu simt de raspundere, iar
calitatea era pe primul loc.
Drumul spre casa a fost deprimant, lung si obositor dupa cei cativa zeci de kilometri facuti
pe jos in arena si dupa durerile musculare indurate in cele 3 zile de nebunie - cei 700km nu au
fost deloc usori.
Spre seara am ajuns cu Sandu acasa la mine iar a doua zi dimineata l-am condus la trenul
catre Montreal.
A fost frumos, a fost emotionanta revederea dupa 20 de ani (si mai mult, poate) dintre
Costel, KG6NK si Sandu, YO3ND. Ciprian, N2YO, ca deobicei, ne-a facilitat parcarea in arena pe
baza unei legitimatii de media si a fost o mare bucurie sa ne vedem “face to face” in formatia de
4.
Intr-un
cuvant
bucuriile care le genereaza
asemenea evenimente sunt
de
neuitat
si
trebuie
consemnate in scris pentru a
incanta ochiul si sufletul
cititorilor si spre aducere
aminte.

73 de VE3GNO ex
YO3GJC Daniel
Mississauga, ON,
CANADA
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SOTA - YO

S.O.T.A. - (Summits On The Air Varfuri de munte in eter) reprezinta un
program pornit in anul 2002 de cativa
radioamatori britanici, in beneficiul tuturor
radioamatorilor (atat cei autorizati pentru
emisie cat si cei care practica doar receptiaSWL).
Trebuie spus ca, desi acest program
este in stransa legatura cu muntii, in special
cu piscurile acestora, el este astfel conceput
incat sa faca posibila participarea oricui
doreste, varfurile fiind accesibilie nu numai
alpinistilor sau montaniarzilor incercati!
Premiile sunt acordate atat activatorilor
(cei care urca muntii) cat si celor care

realizeaza legaturile din amplasamentul fix de
acasa (chaser).
In prezent, SOTA este pe deplin
operational in multe tari din lume, fiecare tara
avand propria Asociatie (dar nu cu
personalitate juridica).
Fiecare varf operat aduce puncte atat
celor care urca pe el si il “activeaza” cat si
celor care stabilesc legaturile radio cu
activatorii. Punctajul obtinut in urma
contactului radio este in stransa legatura cu
inaltimea varfului respectiv.
SOTA acorda premii participantilor,
premii cu denumiri, cred eu, simpatice:
“Mountain Goat” - Capra de munte;
“Shack Sloth” - Radioamatorul trandav (HI).

Reguli pentru activatori
Toate expeditiile trebuie sa foloseasca drumuri pe care este permis accesul si sa respecte regulile
locale referitoare la acces. In mod special, activatorii trebuie sa se asigure ca detin toate
aprobarile pentru a realiza legaturi radio de pe varful pe care l-au ales pentru expeditie. In
anumite locuri este posibil sa existe interdictii de campare.

Criterii pentru o activare valida
Pentru ca o activare sa fie valida se cer indeplinite urmatoarele conditii:
1. Activatorul trebuie sa detina autorizatie de radioamator valabila;
2. Legaturile radio trebuie sa se desfasoare in conformitate cu regulamentul de comunicatii de
radioamator si numai in benzile de frecventa autorizate in Romania;
3. Accesul final pe varf trebuie sa fie prin mijloace proprii, fara motorizare;
4. Locul de unde se realizeaza legaturile radio (locul de operare) trebuie sa fie in limita
maxima prevazuta in ARM; intre locul de operare si varful care se activeaza, terenul nu
trebuie sa prezinte o depresiune;
5. Toate echipamentele trebuie transportate de activator;
6. Toate echipamentele trebuie sa fie alimentate cu energie electrica din surse portabile
(consumabile sau regenerabile: baterii, acumulatori, celule solare etc); este interzisa
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alimentarea echipamentelor din reteaua de energie electrica sau din generatoare pe baza
de combustibil fosil;
7. Legaturile radio trebuie sa se desfasoare in conformitate cu regulile specifice care pot
exista in locatia respectiva;
8. De pe varf trebuie efectuata cel putin o legatura radio; pentru ca activarea sa fie punctata
cu valoarea atribuita, este necesar un numar de minim 4 legaturi efectuate cu statii
corespondente diferite;
9. Legaturile radio realizate cu alti radioamatori in zona proxima a varfului respectiv nu sunt
luate in considerare la stabilirea punctajului;
10. Legaturile prin repetoare terestre nu sunt luate in considerare la stabilirea punctajului;
11. Punctajul rezultat din activare revine radioamatorului indiferent de indicativul pe care
acesta il utilizeaza la activare; radioamatorul trebuie sa aiba dreptul de a folosi acel
indicativ. In cazul in care indicativul este atribuit unei echipe de radioamatori, fiecare dintre
acestia beneficiaza de punctajul aferent varfului respectiv, dar doar cu conditia sa fi
efectuat, fiecare, numarul minim de legaturi aratat mai sus;
12. Pentru a se putea valida punctajul, activatorii trebuie sa furnizeze log-ul activarii. Activatorii
sunt rugati sa trimita log chiar si in situatia in care nu solicita atribuirea de puncte intrucat
legaturile pot conta pentru “vanatori”. Logurile pot fi trimise ca atare catre SOTA sau se
poate utiliza formularul online pentru a se inscrie legaturile. Detalii suplimentare pe site-ul
SOTA.
13. In situatia in care un varf are atribuit un numar de ordine in doua tari, activatorii pot sa
pretinda acordarea de puncte in ambele asociatii locale. Un varf poate fi activat o
singura data pe an in fiecare dintre asociatii;

Punctajul
Punctajul acordat activatorilor este punctajul varfului. Numarul de puncte care se atribuie nu este
determinat de numarul de legaturi efectuate peste minimul cerut mai sus (4 legaturi cu
radioamatori diferiti).
Desi un varf poate fi activat oricand, un radioamator poate pretinde atribuirea punctelor aferente
varfului respectiv doar pentru o singura activare pe an.
Nu se cere confirmarea prin QSL a legaturilor efectuate.
Informatii despre programul SOTA-YO, inclusiv lista varfurilor inscrise precum si un fisier
tip .kmz ce permite localizarea varfurilor cu ajutorul Google Earth sunt disponibile la adresa web:
http://sota-romania.blogspot.com/
Acest program a demarat in iulie 2008, ca unul din primele realizate sub “auspiciile”
Societatii Romane a Radioamatorilor” si a primit, din partea echipei britanite, permisiunea de
start pentru 1 aprilie 2010. A fost un an “plin”, in care au fost identificate si selectate peste 1.000
de varfuri care indeplineau conditiile de eligibilitate pentru program cu ajutorul imageriei radar
satelitare folosind programul LANDSERF. Cu toate acestea, lista oficiala a programului SOTA-YO
este mult mai scurta intrucat identificarea varfurilor pe hartile turistice (conditie esentiala si
obligatorie) a fost dificilia, in special datorita lipsei de interes din partea radioamatorilor YO.
Este pacat ca o astfel de oportunitate de a realiza legaturi radio este ignorata de catre
radioamatorii YO; orice activare strange instantaneu pile-up, dupa cum o dovedeste si materialul
trimis de Csaba, YO6PIB, in cele ce urmeaza:
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SOTA - YO
Activare YO-MC-033 - Dealul Matau

de YO6PIB

Dupa activitatea mea SOTA semireusita din anul trecut, a sosit momentul si pentru o
activare de succes pe dealul Matau, de langa Campulung.
Totul a pornit de la vizita la Brasov a trei radioamatori germani (Walter - DK1BN, Hartmut DF6PW si Christofer - DJ7PI), dornici sa activeze varfuri din YO. Ei si-au dat seama de activitatea
foarte scazuta de la noi (din pacate)...
Mai intai au fost cateva intrebari pe forumul http://sotawatch.org despre varfurile din jurul
Brasovului, carora le-am raspuns cu o descriere a celor mai accesibile varfuri din zona.
Au urmat schimburi de email si, in cele din urma, ne-am intalnit in Brasov pentru discutii
directe. In urma acestora, cei trei s-au hotarat sa incerce sa activeze dealul Matau, ca fiind unul
din cele mai accesibile varfuri din zona ce este inclusa in lista SOTA-YO. La alegerea lor a contat
si faptul ca distanta de 80 de km pana acolo nu o considerau una mare, nefiind obisnuiti cu
drumurile noastre de munte. Degeaba le-am zis eu ca este posibil ca drumul sa dureze mai mult
decat se asteapta!
Aceste discutii s-au purtat vineri pe la pranz. Am terminat cu serviciul si m-am hotarat sa ii
insotesc si eu in aceasta
aventura.
A urmat un drum de circa
2 ore si jumatate - era destul
de tarziu, dar splendoarea
Culoarului Rucar-Bran ne-a
rasplatit pe deplin...
Din pacate, cand am
ajuns la Campulung, a inceput
o ploaie teribila care parea sa
termine planurile noastre de
activare.
Odata ajunsi in satul
Mioarele (Matau), la doar
cateva sute de metri de varful dealului, a trebuit sa asteptam in masina din cauza ploii timp de o
jumate de ora.
Dupa aceea, insa, spre norocul nostru, a iesit
soarele iar vremea s-a imbunatatit foarte rapid, asa
ca am pornit spre varf sa incercam activarea.
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Ajunsi acolo, am ridicat antena verticala a
nemtilor - pe un bat de pescuit, am conectat
transceiverul, si Walter, DK1BN a inceput sa opereze
telegrafie pe frecventa deja consacrata pentru SOTA:
10,118 MHz.
Aproape instantaneu s-a facut pileup, varful
MC-033 creand furori printre chaser-ii inraiti.
In acelasi timp, mi-am incercat si eu norocul cu
statia mea portabila Wouxun, cu antena telescopica.

La primul apel dat pe 145.,500 MHz, in FM, a
venit foarte rapid YO7GQZ din Pitesti, dupa care insa nu prea a mai fost lume, deci am trecut pe
frecventa de apel din aceasta zona 145,225 MHz. De data asta, raspunsurile au fost din ce in ce
mai multe, astfel incat am facut QSY pe 145,425 MHz ca sa nu mai retin frecventa de apel. Noi
statii au continuat sa raspunda si pe aceasta frecventa! Evident, tineam QSO-uri un pic mai lungi,
aceasta fiind una din primele astfel de activitati de aici, asa ca am profitat sa le explic despre
programul SOTA, cu speranta ca voi reusi sa popularizez acest program.
In total, am reusit sa fac 14 legaturi (printre care YO7FBM din Corabia, la 170km – nu-i rau
pentru o portabila de 5W) din pacate insa, bateria de pe Wouxun a inceput sa se descarce (asa
se intampla de obicei cand vorbesc prea mult pe el).
Sper totusi ca am reusit sa raspandesc putin ce inseamna SOTA astfel incat si altii sa
devina adepti ai acestei minunate activitati.
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Activarea varfului MC-033 a durat in total cam o ora jumate, timp in care radioamatorii
germani au realizat 82 de legaturi in telegrafie, pe benzile de 20 m, 30 m si 40 m. Cateva din
aceste legaturi au fost facute cu statii YO, deci putem zice ca a fost o activare cu succes.
Aceasta a fost cel de al 150-lea varf a lui Walter DK1BN, el fiind foarte multumit atat de
numarul mare de QSO-uri facute, cat si imprejurimile spectaculoase. Totodata, acesta acesta a
fost primul sau varf de peste 1.000 m!

Odata cu lasarea serii am inceput sa strangem echipamentele pentru a putea cobora pe
lumina la masina. Dar dorinta de a realiza alte legaturi a ramas in noi...
Raman cu speranta ca timpul imi va permite si voi putea sa activez noi varfuri in viitorul
apropiat.
Inca o data, le multumesc tuturor cu care am facut legaturi ieri, de asemenea si colegilor
DK1BN, DF6PW si DJ7PI, carora le urez succes in activarile viitoare si sper sa mai revina pe
meleagurile noastre.

73 si „carari luminoase”!
YO6PIB, Csaba
Nota: Pentru eventualele activari de varfuri montane, va rugam sa consultati listele publicate pe pagina
programului si, in mod special, sa ne anuntati in prealabil pentru informarea comunitatii HAM.
http://sota-romania.blogspot.com/
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BUNE MANIERE
Cum sa realizam legaturi in fonie in concursuri?

Concursurile reprezinta latura
competitionala a radioamatorismului.
De ce concuram?
Concursurile sunt activitatile in cadrul
carora radioamatorii pot sa isi evalueze
performanta echipamentelor si a operatorului.
Cum poti deveni un bun competitor?
Multi competitori de nivel mondial au
inceput prin a participa si castiga concursurile
locale. Ca si in sport, poti ajunge campion printrun indelungat antrenament.
Sunt multe concursuri?
Aproape la fiecare sfarsit de saptamana
are loc un concurs, totalizand peste 200 de
concursuri anuale. Cam 20 dintre acestea au
statut de concurs international (echivalentul
curselor de Formula 1 pentru radioamatori).
Calendarul competitional se gaseste pe
diferite web site-uri, cum ar fi:
http://ng3k.com/Contest/.
In cele mai multe dintre concursuri,
participantul trebuie sa realizeze cat mai multe
legaturi radio, inclusiv cu cat mai multe tari sau
zone radio ori careuri locator; acestea sunt
denumite multiplicatori si vor fi folosite pentru
ca, impreuna cu numarul de legaturi, sa
defineasca scorul final si pozitia in clasament.
De regula, concursurile internationale se
intind pe durata a 24-48 de ore in timp ce
concursurile locale dureaza 3-4 ore. Concursurile
se desfasoara in cea mai mare parte a benzilor
de radioamatori, din HF pana in SHF.
In asa-numitele “Benzi WARC”, nu se
desfasoara concursuri deoarece latimea benzii
este insuficienta. Competitorii ar face aceste
benzi prea aglomerate ca sa mai poata fi
utilizate cu placere de catre ceilalti radioamatori.

In concursuri, o legatura este considerata
valida
atunci
cand
se
schimba
intre
corespondenti indicativul, urmat de raportul de
receptie si, de obicei, de un numar de control
(sau locatorul, varsta, zona etc).
Importante intr-un concurs sunt: viteza,
eficienta si acuratetea.
Se asteapta de la participantul intr-un
concurs sa spuna doar ceea ce este strict
necesar pentru a determina daca legatura este
valabila.
Nu este nici locul si nici momentul pentru
amabilitati. Acestea sunt doar o pierdere de
vreme in legaturile cu caracter competitional.
Daca esti incepator in activitatea
competitionala, cel mai bine ar fi sa asisti la un
concurs langa un radioamator cu experienta.
Daca esti hotarat sa participi la
concursuri, incepe prin a asculta cam o jumatate
de ora (sau mai mult) ca sa observi cum decurge
rutina legaturilor.
Incearca sa gasesti procedura cea mai
eficienta pentru realizarea de legaturi. Ai grija
insa, caci nu tot ce vei auzi reprezinta un bun
exemplu!
O chemare eficace intr-un concurs este
de forma: “YO1ABC, Yankee Oscar one Alfa
Bravo Charlie contest/apel concurs”.
Intotdeauna sa va anuntati indicativul de
doua ori (o data pe litere, apoi in alfabetul
fonetic international), cu exceptia situatiilor in
care sunteti intr-un pile-up masiv, caz in care
este suficient sa il anuntati o singura data.
Care este motivul pentru care terminati cu
“contest/apel concurs”?
Simplu! Procedand astfel, atunci cand
cineva ajunge pe respectiva frecventa la sfarsitul
apelului dumneavoastra, va sti ca este vorba de
un apel intr-un concurs. In aceste situatii se
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renunta si la a folosi “CQ”, pentru ca nu aduce o
informatie utila in conditii de concurs.
Este suficient ca cel care raspunde la un
asemenea apel sa isi anunte indicativul o singura
data. Daca nu primeste un raspuns in maxim o
secunda, va mai anunta indicativul inca o data
(doar atat!).
Daca indicativul celui care raspunde la
apelul de concurs a fost retinut, replica va fi de
forma “* 59001” (unde * este indicativul statiei
care a raspuns)”.
Schimbul de rapoarte este succint, restul
fiind balast.
Daca ati copiat incomplet indicativul
statiei care v-a chemat, cand reveniti, transmiteti
raportul si numarul serial direct catre indicativul
retinut (chiar si incomplet). Corespondentul va
realiza ca ati receptionat incomplet indicativul si
va accentua partile lipsa din indicativul sau.
Orice alta procedura va va face sa pierdeti timp.
Atunci cand partea din mesaj care nu a
fost receptionata corect este chiar controlul de
concurs, se va solicita doar repetarea acestuia.
In continuare, ceea ce mai ramane este
finalizarea
legaturii,
in
forma
“thanks/multumesc YO1ABC contest/apel
concurs”.
Procedand astfel, sintetizati 3 actiuni:
- finalizati legatura precedenta;
- va identificati si,
- anuntati statiile din frecventa ca operati in
concurs.
Acesta este un exemplu de eficienta
maxima.
Nu incheiati legatura prin “QSL QRZ?”.
Aceste prescurtari nu spun nimic despre
identitatea dumneavoastra si nici despre faptul
ca asteptati un raspuns la apelul de concurs.
Desigur, sunt posibile si unele variante la
procedura de mai sus.
Important este sa retineti ca
esentiale
sunt:
viteza,
eficienta,
acuratetea si utilizarea corecta a codurilor
Q.
Multi dintre operatori folosesc in
concursuri un program de log pe calculator.

Inainte de a trece la utilizarea acestei
metode in concurs, asigurati-va ca il stapaniti la
perfectie prin testarea intensiva in afara
concursurilor.
In afara chemarii CQ intr-un concurs,
pentru a face QSO-uri, puteti cerceta benzile in
vederea gasirii multiplicatorilor sau a statiilor
cu care inca nu ati lucrat. Atunci cand ati auzit o
astfel de statie, stabiliti-va frecventa exact pe
cea a statiei corespondente (zero beat).
Anuntati-va indicativul propriu doar o
singura data, fara indicativul statiei
chemate (aceasta isi cunoaste, cu siguranta
propriul indicativ). Daca nu vi se raspunde in
aproximativ o secunda, mai chemati inca o data.
In timpul unor concursuri cu
participare internationala (CQWW, WPX,
ARRL DX, CQ-160m s.a.m.d.), in fonie si in CW,
operatorii nu respecta in intregime planul de
banda stabilit de IARU. Motivul este spatiul
restrans (mai ales in benzile de 160m si 40m).
Desi deranjanta, aceasta situatie trebuie
privita cu ingaduinta, fiind o dovada a faptului ca
radioamatorii sunt preocupati de aceste
evenimente.
*-“Etica si procedurile de operare ale
radioamatorului” - De John Devoldere, ON4UN

si Mark Demeuleneere, ON4WW
Versiunea romana YO3HJV, YO3MAC, YO3JW
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PAUZA DE RADIO
CONCURS DE FOTOGRAFII YOFF 2011
Organizator: Societatea Romana a Radioamatorilor
Categoriile de participare:

A. Activare YOFF.
B. Natura YO vazuta de radioamatori.
C. OPEN (in legatura cu radioamatorismul)
Conditiile de participare:
Fiecare participant poate trimite maxim 10 imagini
realizate in cursul anului 2011, in fiecare categorie.
Imaginile trebuie sa aiba o explicatie (legenda) din care
sa rezulte locul si data capturii si un titlu sugestiv. Imaginile vor fi insotite de adresa e-mail a
participantului.
Imaginile vor fi in format electronic (jpg), asa cum rezulta din aparatul foto.
Dimensiunea minima este de 2048x1356 pixeli, la 72 DPI, setul putand fi arhivat in format
zip sau rar.
Imaginile supuse procesarii digitale care depasesc limitele unui tratament standard necesar
(eliminarea particulelor de praf, crop, ajustare de expunere, culoare si contrast etc) vor fi
descalificate.
Expunerile multiple combinate pentru a obtine o singura imagine cu gama dinamica extinsa
sunt acceptabile.
Excluderea imaginilor care incalca aceste reguli este la discretia juriului.
Concursul este deschis pentru participare tuturor celor care au un indicativ de radioamator.
Imaginile vor fi selectate si apreciate de un juriu format din minim 3 persoane ce vor fi
anuntate.
Termenul limita de trimitere este 10 ianuarie 2012.
Fotografiile vor fi trimise la adresa de e-mail: foto.yoff@gmail.com sau vor putea fi incarcate
pe http://www.flickr.com/.
Participantii clasati pe primele trei locuri vor primi diplome (si premii - in functie de sponsori).
Drepturi:
Fotografiile trimise trebuie sa fie originale si realizate exclusiv de catre participant.
Participantul intelege, este de acord si garanteaza Organizatorului ca imaginile trimise nu
incalca drepturile de autor, drepturile morale, marcile de comert, alte drepturi ale vreunui tert si
ca isi asuma responsabilitatea pentru eventualele reclamatii in acest sens. Fotografiile nu vor
avea continut provocator, ofensator, defaimator, explicit sexual s.a.m.d. – aprecierea apartinand
exclusiv Organizatorului.
Participantul acorda dreptul de utilizare si publicare Organizatorului, pastrand toate drepturile
de autor aferente imaginilor transmise.

Revista online de informare pentru radioamatori editata de Societatea Romana a Radioamatorilor
www.asrr.org www.radioamator.eu
www.yo3ksr.ro
Pagina |24

Anul II, Nr.8 Iunie 2011

Prin utilizare se intelege publicarea pe materialele si publicatiile ce au ca scop promovarea
radioamatorismului si a programului YOFF; imaginile publicate vor fi insotite de numele si
indicativul autorului imaginii precum si de titlul ales de catre autor.
Daca fotografia dumneavoastra a fost selectata pe un loc eligibil pentru premiere, acordati
un drept neexclusiv Societatii Romane a Radioamatorilor de a:

Publica imaginile pentru scopurile Societatii Romane a Radioamatorilor, in orice format,
inclusiv pe paginile si site-urile web, precum si in materialele produse de Societatea Romana a
Radioamatorilor, cum ar fi – dar fara a se limita la: reviste, brosuri, QSL-carduri, materiale
publicitare sau destinate strangerii de fonduri s.a.m.d.;
• Transmite imaginile catre alte persoane fizice sau juridice, fara a urmari un scop pecuniar, in
vederea promovarii radioamatorismului;
• Utiliza, in legatura cu concursul de fotografie, a numelui, indicativului, a orasului si tarii de
resedinta, atat in materielele de promovare cat si in alte publicatii;
• Stoca si arhiva imaginile in format electronic pentru a fi folosite in sustinerea scopurilor
noastre, cu indicarea autorului.
Organizator YOFF/ YO3JW Fenyo Stefan Pit
•

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 mai 2011:
In aceasta luna se vor acorda doua premii de catre SC MATRA SYSTEMS SRL, ce
constau in doua antene auto, produse de INMAK:
1. Antena VHF + montura magnetica (AN 3-5/8 + M10);
2. Antena UHF + montura fixa (AN 5-4G + BMB).
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HAM YO in strainatate

Andrei Bolboceanu, YO3FTI

Ori de cate ori un radioamator roman calatoreste in strainatate si doreste sa opereze in eter
trebuie sa cunoasca cateva aspecte de natura legislativa si de operare specifice tarilor in care se
afla.
Vom trece in revista in primul rand cadrul legislativ care reglementeaza operarea unui
radioamator YO pe teritoriul altei tari.
Romania este membra a CEPT (abreviere in franceza pentru „European Conference of Postal
and Telecomunication” – conferinta coordonata pe partea de telecomunicatii de catre ECC
(„European Communications Commitee”).
ECC este o organizatie din care fac parte 48 de state europene si care are semnate conventii
de reciprocitate si cu alte state ale lumii nemembre CEPT.
Din punct de vedere CEPT, sunt 2 categorii de radioamatori: incepatori („novice”) si avansati,
categorii reglementate de urmatoarele recomandari:
- incepatori – „ECC RECOMMENDATION (05)06 - Cept Novice Radio Amateur Licence” –
document disponibil la adresa: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/Official/Pdf/Rec0506.pdf
- avansati – „RECOMMENDATION T/R 61-01 – Cept Radio Amateur Licence” – document
disponibil la adresa: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/TR6101.PDF
Echivalenta cu clasele de radioamatori din Romania este urmatoarea: - clasele I si II sunt
avansati si clasa a III-a este echivalata cu clasa „novice”.
Recomandarea (05)06 – cea referitoare la radioamatorii „novice” este
implementata doar in: Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Elvetia, Federatia rusa,
Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Olanda, Muntenegru, Polonia, Portugalia,
Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria. De asemenea SUA care nu este membra CEPT a
adoptat Recomandarea (05)06 cu privire la radioamatorii „novice”.
Recomandarea T/R 61-01 este implementata in aproape toate tarile membre
CEPT (cu exceptia urmatoarelor tari: Albania, Andora, Malta, San Marino, Serbia si
Vatican) precum si in cateva tari nemembre CEPT (Africa de Sud, Antilele Olandeze,
Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda, Peru si SUA).
Atentie: in tarile pe care urmeaza sa le vizitati se aplica limitarile de frecvente si puteri
specifice acelei tari, nu cele din Romania! Prin urmare trebuie sa avem in vedere care sunt
aceste limitari cand vizitam o tara straina, mai ales daca tara respectiva nu se afla in zona IARU din
care facem noi parte.
Pentru a putea opera pentru o scurta perioada de timp (ca turist) din alta tara
trebuie sa avem cu noi Autorizatia de radioamator, in original (in formatul nou – care
este scrisa si in engleza, franceza si germana) precum si un act de identitate - Pasaport
sau CI (pentru tarile cu care Romania are acorduri de trecere a frontierei doar cu CI).
Radioamatorii de clasa a III-a – „Novice” – pot opera si in alte tari care inca nu au
implementat recomandarea (05)06 – insa trebuie sa ia mai intai legatura cu Federatia de
Radioamatorism sau Asociatia de Radioamatori din tara respectiva inainte de calatorie si sa ceara
lamuriri sau permisiunea de operare. De obicei in aceste cazuri se acorda dreptul de a opera in
benzile de frecventa de peste 30 Mhz si cu puteri de pana la 50 W, sau nu se acorda, in functie de
caz.
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Apelul se va face folosind indicativul in forma „Prefix tara / indicativ YO / p, m, am sau
mm”. De exemplu un radioamator YO de clasa a III-a (novice) care viziteaza Germania va face
apelul de forma DO / YO1ABC / p.
Daca are insa clasa a II-a sau a I-a se va identifica astfel „DL / YO1ABC / p”.
Bara „/” este obligatorie in telegrafie iar in fonie se va pronunta in clar „stroke”.
Intotdeauna vom avea si un sufix p, m, am sau mm pentru ca nu operam de la adresele
din autorizatie.
Este deci, foarte important, sa cunoastem dinainte forma de apelare in functie de clasa pe
care o avem si corespondenta din tara pe care urmeaza sa o vizitam – corespondenta prezentata in
recomandarile ECC si pe care o vom sintetiza in finalul articolului.
Pentru tarile nemembre CEPT sau care sunt membre dar inca nu au implementat vreuna din
recomandari se vor respecta indicatiile primite de la federatiile sau asociatiile din tarile respective.
In general se vor respecta regulile de operare din manualul de practici de operare elaborat
de ON4UN si publicat in revista noastra.
In cazul operarii pe repetoare locale (a caror lista de regula se gaseste pe site-ul asociatiei
de radioamatori din tara respectiva), trebuie avute in vedere anumite particularitati:
- repetoarele sunt, de cele mai multe ori, de interes local si este posibil ca un apel in limba engleza,
intr-o tara unde nu este engleza limba oficiala, sa nu primeasca raspuns. De multe ori radioamatorii
care folosesc repetoare, fie nu doresc sa faca legaturi cu straini, fie nu stapanesc bine limba
engleza.
- in cazul in care receptionam conversatii pe un anumit repetor in limba locala, vom avea mult mai
multe sanse sa ni se raspunda daca vom face apelul tot in limba tarii gazda (daca o cunoastem,
desigur).
Pentru operarea in VHF/UHF este recomandata folosirea unei frecvente de apel international
cum este de ex. 145.500 Mhz sau o alta frecventa care este de obicei folosita in tara respectiva
pentru astfel de apeluri.
Un alt aspect de avut in vedere este cel al interferentelor pe care transceiverele o pot
produce altor aparate electronice din zona invecinata. Este stiut faptul ca exista in functiune foarte
multa aparatura electronica (televizoare, aparate radio, computere etc.), mai veche sau chiar
recenta, dar care nu respecta anumite standarde de protectie la influentele RF. In cazul in care ni se
semnaleaza aceste interferente, pentru a nu avea neplaceri, se recomanda sa nu insistam pe faptul
ca este de vina proprietarul aparatului (televizor vechi de exemplu) din vecinatatea locului unde
suntem cazati, chiar daca avem dreptate. La urma urmei, ne ducem acolo ca turisti – si putem opera
si dintr-o zona mai indepartata de hotel (de exemplu), nefiind constransi de o anumita adresa.
La aeroport, de cele mai multe ori, statiile portabile nu sunt bagate in seama de catre
personalul de la control – atat timp cat se afla in bagajul de mana si eventual, cu antena scoasa.
Transportul aparaturii la cala nu impune vreo restrictie. Evident ca operarea din avion este strict
interzisa de regulamentele de trafic aerian.
Aceste recomandari se aplica pentru vizitele scurte, turistice. In cazul unei sederi mai lungi
de 90 de zile, va fi nevoie de o licenta de operare temporara, ocazie cu care vom primi un indicativ
local temporar.
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Tabel cu tarile membre CEPT si prefixele pentru indicativ folosite in functie de clasa:
TARA CEPT
Albania
Andora
Austria
Azerbaidjan
Bielorusia
Belgia
Bosnia si Hertegovina
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croatia
Danemarca
Danemarca – Ins. Feroe
Danemarca – Groenlanda
Elvetia
Estonia
Finlanda
Finlanda – Ins. Aland
Franta
Franta – Ins. Corsica
Franta – Ins. Guadeloupe
Franta – Guyana
Franta – Ins. Martinica
Franta – Ins. St. Bartholomew
Franta – Ins. St. Pierre
Franta – Ins. St. Martin
Franta – Ins. Reunion
Franta – Ins. Mayotte
Franta – terit. din Antarctica
Franta – Ins. Polinezia franceza
Franta – Ins. Noua Caledonie
Franta – Ins. Wallis
Georgia
Germania
Grecia
Islanda
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Lichtenstein
Luxemburg
Macedonia (FYROM)
Malta
Marea Britanie
Marea Britanie – Ins. Of Man
Marea Britanie – Irlanda de Nord
Marea Britanie – Ins. Guernsey
Marea Britanie – Ins. Jersey
Marea Britanie – Scotia
Marea Britanie – Tara Galilor

PREFIX pt. CLASELE I si a II-a
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
OE
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
ON
T9
LZ
OK
5B
9A
OZ
OY
OX
HB9
ES
OH
OH0
F
TK
FG
FY
FM
FJ
FP
FS
FR
FH
FT
FO
FK
FW
Nu a implementat recomandarile
DL
SW
TF
EI
I
YL
LY
HB0
LX
Z3
Nu a implementat recomandarile
M
MD
MI
MU
MJ
MM
MW

PREFIX pt. CLASA a III-a - Novice
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
ON
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
OK
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
OZ
OY
OX
HB3
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
DO
Nu a implementat recomandarile
TF
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
HB0Y
LX6
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
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Moldova
Monaco
Muntenegru
Norvegia
Norvegia – Ins. Svalbard
Olanda
Polonia
Portugalia
Portugalia – Ins. Azore
Portugalia – Ins. Madeira
Rusia
San Marino
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Turcia
Ungaria
Ucraina
Vatican

Nu a implementat recomandarile
3A
4O
LA
JW
PA
SP
CT7
CT8
CT9
RA
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
OM
S5
EA
SM, SA
TA
HA, HG
UT
Nu a implementat recomandarile

Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
PD
Nu a implementat recomandarile
CS7
CS8
CS9
RC
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
OM9
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile
HA
Nu a implementat recomandarile
Nu a implementat recomandarile

Tabel cu tarile nemembre CEPT dar care permit operarea radioamatorilor detinatori de autorizatii CEPT si
prefixele folosite in functie de clasa:

TARA CEPT
PREFIX pt. CLASELE I si a II-a
PREFIX pt. CLASA III-a - Novice
Africa de Sud
ZS
Nu a implementat recomandarile
Australia
VK
Nu a implementat recomandarile
Canada
VA
Nu a implementat recomandarile
Canada – N. Foundland si Labrador
VO
Nu a implementat recomandarile
Canada – Yukon si Prince Eduard
VY
Nu a implementat recomandarile
Israel
4X, 4Z
Nu a implementat recomandarile
Noua Zeelanda
ZL
Nu a implementat recomandarile
Peru
OA (si o cifra in functie de zona)
Nu a implementat recomandarile
SUA – in functie de stat
W0 – W9, KH0 – KH9, KL7, KP1
W0 – W9, KH0 – KH9, KL7, KP1
In final, mentionam ca este bine ca, din cand in cand, sa consultam cele 2 documente prezentate mai sus
pentru a fi la curent cu ultimele noutati.

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)

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

Pagina | 29

www.asrr.org

www.radioamator.eu

www.yo3ksr.ro

Anul II, Nr.8 Iunie 2011

HALL OF FAME
YANKEE OSCAR “HALL of FAME”
Societatea Romana a Radioamatorilor
(SRR) a hotarat
sa infiinteze in cadrul
programului sau de diplome, o lista “Hall of
Fame”, prin care sa se recunoasca si sa se
omagieze in fiecare an radioamatori din trecut
si din prezent care au avut o contributie
deosebita in promovarea si dezvoltarea
radioamatorismului YO.
Radioamatorii inscrisi in aceasta lista
primesc din partea SRR o diploma in semn de
recunoastere a valorii lor.
Motivele pentru care cineva poate intra in aceasta elita a radioamatorilor sunt:
- publicarea de carti in domeniul radioamatorismului care au contribuit in mod concret si deosebit la
educarea, informarea si perfectionarea generatiilor de radioamatori;
- activitate publicistica sustinuta si consistenta in media tiparita sau electronica prin site-uri cu un
aport deosebit in educarea si promovarea activitatii radioamatoricesti din Romania;
- rezultate deosebite de-a lungul timpului in competitiile internationale majore ale radioamatorilor;
- radioamatori care au contribuit hotarator si consistent de-a lungul anilor la formarea, sustinerea si
indrumarea generatiilor de aspiranti la autorizatia de emisie precum si la perfectionarea celor deja
autorizati, prin cursuri tehnice si de telegrafie;
- radioamatori care s-au distins prin activitati de pionierat tehnic si care au deschis noi orizonturi
radioamatorismului romanesc prin experimentari, inventii, inovatii sau realizarea de proiecte majore,
in domeniul aparaturii radio, al antenelor si echipamentelor auxiliare, al modurilor digitale ori
conceperea de software necesar activitatii de radioamatorism;
- radioamatori care, prin realizarile lor deosebite sau contributiile la viata comunitatii in care traiesc,
au reusit in diverse ocazii ori situatii de urgenta, sa focalizeze atentia diverselor medii de
comunicare, promovand astfel in mod pozitiv miscarea de radioamatorism in ochii publicului;
- orice alt motiv intemeiat pentru recunoasterea contributiilor majore ale unui radioamator.
Intrucat radioamatorismul este mai curand o stare de spirit, cei propusi la inscrierea pe
aceasta lista trebuie sa fie persoane cu un profil de integritate necontestat si deosebit si cu merite
recunoscute in comunitatea radioamatorilor YO.
De asemeni, se cere ca persoanele propuse sa nu fi fost implicate in activitati incompatibile cu
spiritul radioamatorismului, atitudini nedemne sau sa fi incalcat cutumele fair-play-ului.
Puteti si dumneavoastra sa propuneti prieteni si cunoscuti radioamatori, care si-au castigat
dreptul sa figureze pe lista radioamatorilor cu merite deosebite.
Mai multe detalii, aici: www.asrr.org
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WFF – World Fauna and Flora

de YO3JW

Luna mai a fost capricioasa. Cu toate acestea, radioamatorii YO au reusit
cateva activari deosebite, mai ales prin aceea ca au petrecut cate un weekend
placut in natura.
Luna iunie se anunta calduroasa, tocmai buna pentru a pleca cu YL sau
XYL intr-o binemeritata excursie de sfarsit de saptamana!
Nu uitati sa verificati daca nu cumva destinatia dumneavoastra este una din locatiile
aflate in arii protejate!
Daca da, atunci, pe langa cele “trebuincioase” unei iesiri reusite puneti in portbagajul
masinii si echipamentul pentru portabil HF.
Anuntati-ne despre intentie pentru ca si noi sa putem anunta Hamii din toata lumea ca in
eter va fi activata o arie protejata din programul YOFF!

YP5WFF in YOFF-025, Parcul Natural Betfia YOFF-205
Dupa expeditia ad-hoc de 1 Mai in YOFF-330, iata ca se apropia week-end-ul din 6-8 Mai,
pentru care planificasem o iesire in Parcul Natural Betfia YOFF-205.
Telefoane, telefoane… Stabilim plecarea in dupa amiaza zilei de 6 Mai in jurul orei 15.

Sanyi,YO5OAG si XYL-ul Eva, YO5OGT aveau bagajele facute de cu dimineata si asteptau sa
vina Timea - fiica cea mare, cu Ford-ul, ca sa ii transporte - ceea ce s-a si intimplat.
Ajunsi acolo au desfacut bagajele si, facindu-se ca intind antenele …..au lasat-o moale cu un
snaps. Deh, traditia….
In jurul orei 16 apare si YO5OED cu Matizul incarcat cu txcvr, final, cabluri, aparat de masura
etc.
Incepem sa instalam antenele. Cate un inverted V pentru 80 m si pentru 40 m pe un catarg.
Tragem fiderele, intindem bratele si trecem la masuratori. Surpriza, am incurcat cele 2
fidere…. “la loc comanda”, jos antenele si corectarea coaxialelor. Se pare ca merg acum.
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Intre timp, YO5OED instaleaza
masa de lucru cu txcvr si restul de
aparatura.
Nu peste mult timp apare cu
masina si Istvan, YO5ODL, impreuna cu
XYL-ul, baiatul si cumnata…. Se aduna
de-o echipa!
Spre seara am inceput traficul in
benzile de 40 m, putin in 20 m dar si in
80 m.
Se lasa cu veselie dar si cu 570
legaturi pana la ora 23 UTC adica 02 LT.
Sambata
dimineata,
Sanyi,
YO5OAG iese in eter la 06 LT, incercand
sa faca cateva legaturi in 40 m. Ceva nu
merge. (dar nu de la Icom, zice el…)
asa ca se retrage si, dupa inca un somn
de vreo 4 ore, incepem cu totii
activitatea de sambata, in forta.
Apare si YO5PHQ, Attila, care se
pune pe microfon. Il fascineaza asa de
tare, ca nu mai vrea sa se ridice! Ii
place si promite ca la urmatoarea
expeditie participa si el in team.
Ne cheama statii dupa statii, legaturi interesante, Dx-uri frumoase. Am reusit: Taiwan,
Canada. USA, Australia etc.
Vremea n-a prea a
tinut cu noi. A fost vreme
frumoasa, dar s-a innorat
treptat, dupa care nici ploaia
nu ne-a ocolit.
Am realizat, in total,
1400 legaturi la care nici nu
ne asteptam!
Duminica, spre seara,
strangem si incarcam in
masini echipamentele.
Sanyi, YO5OAG pleaca
cu Adi, YO5OBA si, subit,
dispar!
Crezand ca a plecat cu
prima masina am pornit si eu spre Oradea. Acolo, stupoare! In Oradea constatam ca Sanyi YO5OAG
a ramas in WFF-205, fara telefon fara nici un mijloc de comunicatie. HI HI!
Am mai facut un drum sa recuperez “bagajul pierdut”……si cum orice poveste are un final,
asa si expeditia noastra in YOFF-205 are un Happy End.

Salutari tuturor
73/44 YP5WFF TEAM !!! consemnat de YO5OED-Feri
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VARIA
Friedrichschafen-Timisoara pe bicicleta
Dupa terminarea intalnirii radioamatorilor, la data
de 27 iunie vom pleca de la Friedrichschafen inspre casa cu
bicicleta. Mai precis este vorba despre un tandem pe care
voi
pedala
alaturi
de
XYL-ul
meu.
Scopul nostru este sa vizitam cat mai multe locuri
frumoase, sa realizam legaturi radio in VHF/UHF, dar si sa
intalnim personal alti pasionati de radioamatorism si
biciclete de-alungul celei mai lungi piste de biciclete din
Europa,
si
anume
Eurovelo
6
(http://www.eurovelo6.org/rubriques/gauche/whats-ev6),
care ar trebui sa se intinda de la Atlantic la Marea Neagra.
Din pacate, portiunea care ar trebui sa fie pe teritoriul
Romaniei lipseste deocamdata.
Traseul nostru va avea aproximativ 1500Km si va urmari cursul Dunarii de la Donaueschingen (care
este doar la 100Km de Friedrichschafen) la Budapesta, de acolo vom continua pe drumuri putin circulate si alte
piste
pentru
biciclete
spre
Szeged
si
apoi
Timisoara.
Cateva orase mari prin care vom trece: Tuttlingen, Sigmaringen, Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Passau, Linz,
Viena, Bratislava, Komarno, Budapesta, Szeged, Timisoara.
Pe perioada calatoriei vom innopta cu cortul in campinguri si ne-ar fi de mare ajutor daca s-ar gasi
binevoitori de-a lungul rutei, care sa ne poata primi pentru o noapte chiar si in curte, sa putem intinde cortul.
Date de contact: vladyro@yahoo.com +4 0744616745.

73 de la Vlad YO2LZP & Lili
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CONTEST
Pentru luna Iunie 2011 va recomandam urmatoarele concursuri:
Data
03.2011
01.0131.12
03

Orele
(UTC)
0000 2359
0230 0300

Nume Concurs /
Regulament
CQ DX MARATHON

Organizator

Mod lucru

Benzi Lucru (m)

CQ Amateur Radio

CW/SSB/Digital

ALL

NCCC Sprint

NCCC

CW

160,80,40,20

04-05

00002400

Open Season Ten
Meter QSO Party
2011

Ten-Ten
International

BPSK31

10

04-05

04001200
2000 –
0400
1200 –
2000
12000300
12001200

KIEV CONTEST
GROUP

RTTY / BPSK63 /
MFSK 16 /
HELLSCHREIBER /
OLIVIA

80,40,20,15,10

Maritimes Contest
Club - Canada
Seanet Convention
– Brunei
Darussalam
IARU

CW / SSB

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

CW / SSB

80,40,20,15,10

CW

160,80,40,20,10

Radio Society of
Great Britain
DL-DX Contest
Group

CW

160,80,40,20,15,10

RTTY 45

80,40,20,15,10

04-05
04-05
04-05
04-05
11

11
11 - 12
11
18 – 19
25 - 26
25 - 26
25 - 26
25 - 26
25 - 26
28

12001200
15001500
00000759
16002359
08001559
0000 –
2359
0600 0600
11001300
00002400
1200 –
1200
1200 –
1200
1400 –
1400
1800 –
2059
00002400
17002100

DIGIFEST

Maritimes QSO Party
Seanet Contest 2011
IARU Region 1 Field
Day
RSGB National Field
Day
DRCG Long Distance
Contest

Portugal Day Contest

REP

CW / SSB

80,40,20,15,10

VK Shires Contest

Blue Montains
Amateur Radio Club

CW / SSB

160,80,40,20,15,10

SSB

20,15

CW

160,80,40,20,15,10

Asia Pacific Srpint
Contest
All Asian DX Contest
His Majesty The King
of Spain Contest
Ukrainian DX DIGI
Contest
MARCONI Memorial
contest HF
ARRL Field Day
QRP ARCI Milliwat
Field Day
50 Mhz Open
Cumulative Contest

Asia Pacific Sprint
Japan Amateur
Radio League
Union
Radioaficionados
Espanoles
UARL

SSB

160,80,40,20,15,10

RTTY 75 / BPSK 63

80,40,20,15,10

ARI

CW

160,80,40,20,15,10

ARRL

ALL

ALL

QRP Amateur Club
International
OZ6OM

ALL

ALL

CW / SSB

6

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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