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1. Informatii de ordin general
1.1 Informatii de ordin general
Adunarea Generala a cluburilor şi asociaţiilor membre FRR va avea loc în data de
31 martie 2012 începând cu ora 10 la sediul ANST, în sala Nadia Comăneci aflată la etajul
8 din strada Vasile Conta nr 16.
Daca sunt propuneri care sa contribuie la imbunatatirea activitatii, a comunicarii intre
F.R.R. si C.S. Radioclub Admira va rugam sa ni le comunicati prin e-mail la adresa
contact@yo2kbq.ro

2.Debutanti
2.1 ESSB (pt. Rag-Chew Audio si NU pt DX) o provocare pentru fiecare
Din ce in ce mai des auzim in banda statii care emit la un nivel audio calitativ
superior. Ne intrebam cum reusesc, cat costa, ce implica si in final daca vom reusii si
noi. Doresc ca in urmatoarele Buletine Informative sa va vorbesc despre aceasta. Dat
fiind faptul ca nu sunt inginer de sunet, va rog sa scuzati eventualele greseli sau
omisiuni, sunt doar un pasionat care doreste sa impartaseasca cateva informatii pe
care le-am obtinut citind mult si de obicei nu de la ingineri de sunet ci tot de la
radioamatori de pretutindeni.
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Va rog sa ascultati un alt fisier audio pe care il gasiti in atasament :
Aceasta este o înregistrare on-line a unei emisiuni AM numita "Amateur Radio This
Week", care vorbeste în special despre audio eSSB. Ei discuta despre istoria sa,
punerea în aplicare, legalitatea, şi utilizarea acesteia. Asigurati-va ca ascultati
confortabil avand in vedere cele 29 de minute ale emisiunii.
Va sugerez, in functie de timpul vostru, sa accesati situl din linkul de mai jos:
http://www.icycolors.com/nu9n/home.html
2.2 Tutorial despre procesarea vocii pentru broadcasting
PASUL 5: egalizare
Ajustarea unui egalizator este o operatie subiectiva. Altele decât filtrul highpass sau
filtrul notch din secţiunea de intrare, aceste egalizatoare sunt utilizate pentru a crea
un anumit sunet. Procesoarele de voce de ultima generatie trebuie sa ofere cel putin
trei parametrii de egalizare independenti si o varietate de filtre caracteristice
selectabile. In numarul trecut sau putut vedea cele mai comune caracteristici ale
filtrelor.
Ar putea fi foarte dificil să se ajusteze un egalizator în asa fel incat un microfon sa
sune bine, dar nu imposibil. Este cu siguranţă mult mai uşor să facem ca sunetul unui
microfon bun, sa sune rau.

Prin urmare, ar trebui să fim foarte atenti cu reglajele pe care le efectuam si sa
cautam sa obtinem un efect de « voce telefonica« care este cu ceva mai mare decat
latimea de banda utilizata in SSB.
Frecventa de raspuns a unei conexiuni telefonice tipice este limitata in gama 1004000 Hz. Aceasta este caracteristica principala a unei « voci telefonice« si poate fi
simulata cu un simplu filtru de banda cu frecventa mediana la 2000 Hz si un foarte
scazut Q-factor.
O notă cu privire la utilizarea diferitelor filtre: o comună neînţelegere în rândul
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utilizatorilor este de a încerca să "boosteze" sau mai bine zis sa amplifice în mod
constant anumite frecvenţe.
O mai buna tehnica, în anumite cazuri, este de a reduce nivelul într-o gamă de
frecvenţă. De exemplu, un utilizator care reclamă faptul că semnalul lui audio suna
"muddy" va stimula, de obicei, frecvenţele înalte. Acest lucru serveşte doar pentru a
masca parţial adevarata problemă. O soluţie mai bună ar fi să se taie frecventele
joase supărătoare.
PASUL 6: Compresia, o unealta a creativitatii
O altă funcţie pentru a crea un anumit sunet este cea de compresie. Compresorul
este folosit pentru a creşte densitatea semnalului audio prin reducerea nivelului audio
peste un anumit prag, reglabil. În timp ce AGC –ul ajusteaza lent câştigul audio in
sus şi în jos pentru a menţine un nivel constant, compresorul scade în mod
intenţionat nivelul audio care depăşeste un anumit prag ales şi apoi se aplică câştig.
Acesta este efectul comresorului de dinamica al gamei audio, oferind mai mult
control, prelucrarii audio.

Nivelul de reducere este determinat de parametru « ratio« . Compresorul are din nou
«attack « şi « release« constante de timp pentru a controla dinamica operaţiei. Un
prag scăzut cu o rată ridicată şi rapidă de atac şi de release duce la o mai agresiva
şi cel mai probabil audibila operaţiune. Un semnal comprimat prea mult va face ca
sunetul sa fie dens, ca si cand difuzorul ar sta în imediata vecinătate a ascultătorului.
Artefactele introduse de compresor sunt adesea descrise ca "pumping" şi "breathing".
Compresorul reduce caracterul natural al vorbirii în acest mod.
Compresorul reduce valorile de vârf şi astfel, scade gama dinamică a unui semnal de
vorbire.
Prin urmare, un castig suplimentar (adesea menţionat ca boost) poate fi adăugat
după comprimare.
Ajustarea parametrilor va avea nevoie cu siguranţă de mai multe iteratii. Calitatea
sunetului care rezultă depinde în mare măsură de experienţa şi expertiza inginerului
de sunet.
În trecut, compresoarele au fost de obicei puse în aplicare ca fiind de bandă largă
(acelasi câştig este aplicat la toate frecvenţele). Echipamentul modern utilizează o
compresie multi-bandă pentru a creşte calitatea sunetului. Pentru un procesor de
vorbire, un compresor cu două benzi se pare a fi cel mai potrivit. Frecvenţele vocii
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umane pot fi divizate în două mari regiuni : regiunea inferioara(până la 1500-2500
Hz), constă în principal din frecvenţele fundamentale şi armonicile lor.
Aceste frecvenţe caracterizează vocalele şi consoane (de exemplu, / z / în zero,
gradina zoologica), care sunt cele mai tari semnale vocale. Regiunea superioară este
dominată de zgomotul din timpul producţiei de consoane. Frecvenţele din această
regiune sunt mult mai puţin intense decât frecvenţele din gama inferioară. Frecvenţa
crossover între cele două regiuni depinde de vorbitor.
Un compresor de bandă largă reduce vocalele si consoanele mai mult decât
semnalele nonverbale ale unui speach. Mai precis după operaţiunea de boosting ,
aceasta va avea ca rezultat consoane care suna foarte puternic. Vocea va sunet
aspru. Acesta asprimea poate fi redusă printr-o de-esser (A se vedea punctul
următor), dar poate fi, de asemenea, prevenite cu un compresor cu două benzi. Prin
scăderea nivelului în banda superioara, compresorul reduce sunetele nonverbale la
nivelul celor verbale. Astfel, echilibru între aceste sunete nu este schimbat, vocea
încă suna natural. Rezultate chiar mai bune pot fi obtinute cu un wide-band/multiband compresor (Figura 3). În schimb, acest algoritm va reduce, de asemenea, uşor
semnalul audio complet.

Un alt tip de algoritm de compresie încorporează
un filtru în lanţul lateral. Un exemplu este utilizarea unui
filtru highpass care va crea un de-esser foarte simplu.
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Pasul 7: DE-ESSING
REDUCEREA SIFLANTELOR perturbatoare
(consonele suieratoare-fluieratoare S, T, Z )
De-Esser face parte din lanţul de prelucrare audio, conceput special pentru a detecta
şi reduce cantitatea siflantelor din semnalul audio.
În mediul de difuzare, o mare cantitatea de energie o conţin siflantele (deoarece
seamănă cu ceva aproape de zgomotul alb), provocand efecte nedorite în lanţul de
emisie .O problemă în mediul de difuzare este « preemphasis« aplicat la semnalul
emis. Acest lucru poate conduce ca frecvenţele inalte care cuprind siflante sa intre
in clipping mai repede decat restul semnalului audio.
Din acest motiv, de-Esser este un instrument valoros în orice spatiu de difuzare. Din
cauza naturii vorbirii umane, siflantele nu sunt la fel de proeminente atunci când
vorbeşte faţa in fata din cauza răspândirii audio în spaţiu (Gura omului este departe
de o sursă de inregistrare audio). Cu toate acestea, atunci când discursul este
înregistrat (transmis) şi redat printr-un difuzor, prezenţa siflantelor poate fi mult mai
neplacuta.

Pe baza psihoacustica de-Esserul recunoaşte siflantele si ia o FFT (Fast Fourier
Transform) din audio si ia decizii in functie de « sharpness« aplicand o serie de
masuratori la nivelul fiecarei frecvente( aceste masuratori sunt bazate pe modelul
urechii umane). Cand sunt detectate siflante un semnal de banda larga este aplicat
semnalului audio care reduce nivelul pe timpul siflantelor. Acest semnal de control
este aplicat printr-un filtru care adapteaza filtrul de banda. (adica frecventa de
raspuns a filtrului se schimba in functie de semnalul audio)
Publicaţii recente au dat o intelegere mai detaliata ( explicatie ) a tipului de sunet care
produce siflante deranjante, algoritmii traditonali ai de-esserului si noile concepte
bazate pe psihoacustica pentru a reduce acest efect.
Întrucât ajustarea convenţionala a de-Esser este mai degrabă o munca grea, o
adaptare pe bază de de-esser psihoacustic este o sarcină foarte simplă. Într-un
canal special secundar de ascultare se va recunoaste cu uşurinţă. Astfel, o valoare
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de prag poate fi ajustata în mod corespunzător. Un al doilea parametru ne permite să
reglam nivelul de reducere.
Un compromis între un control audio si o procesare eficienta exista. Dacă această
valoare este prea mare, poate apărea sâsâit. În caz ca această valoare este prea
mică, siflantele devin deranjante.
PASUL 8: ADĂUGAREA reverberatie si efectului stereo
Reverberaţia adaugata dă impresia ascultătorului, că semnalul este înregistrat într-o
cameră diferită de cea de studio. Cu toate acestea, în funcţie de ajustare,
reverberaţie artificială poate suna foarte nenatural. Lasand la o parte acest efect, o
ajustare a algoritmilor de reverberaţie, pot crea o voce mai «plina « dar care suna
natural. Un timp scurt si un nivel inferior de reverberatie cu amortizarea frecventelor
inalte pot creste « volumul« vocii.
Acest efect este garantat de efectul pseudo stereo creat de algoritmi moderni de
reverberaţie.

Daca atribuim un efect canalului stang si alt efect canalului drept, acest lucru creşte
separarea între cele două difuzoare şi creaza un efect care usureaza ascultarea unei
conversatii.
O excepţie:
GESTIONAREA vocilor ASIMETRICE
Inversorul de fază este un filtru allpass (insemnand ca nu se aplica nici o atenuare a
semnalului indiferent frecvenţă), cu un răspuns de fază specific menite să elimine
asimetria frecvent întâlnita în vorbire.
Vocile asimetrice sunt cauzate de anumite dimensiuni fizice ale tractului vocal al unei
persoane. O nefavorabila relaţie dintre faze de formante diferite vor să conduce la un
semnal asimetric aşa cum se arată pe partea stângă din Figura 4. Atunci când un
semnal asimetric produce efectul de clipping (taiere), rezultatele sunt mult mai
neplăcute la ureche decât atunci cand efectul este produs de un semnal simetric.
Deoarece efectul de clipping este adesea folosit în procesarea audio de broacasting,
un inversorul de faza devine un instrument util in procesarea vocii provenite de la un
microfon.
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Figura 4 demonstrează efectul unui inversor de fază al unei forme de undă audio
asimetrica. Cifrele din stânga sunt (în ordine descrescătoare):
1. O formă de undă asimetrica, compusa din suma a două sinusoide cu amplitudine,
faza si frecventa diferita.
2. Una din sinusoide.
3. Cealalta unda sinusoidala (frecvenţă mai mare, cu inversare de faza).

Figura 4: Faza de rotaţie a unui semnal
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Coloana din dreapta prezinta semnalele care rezultă după trecerea semnalului audio
original prin inversorul de faza. Liniile punctate din imaginea de mai sus indică un
posibil prag de clipping ; puteţi vedea diferenţa de simetrie a clippingului audio.
Unda sinusoidală inferioara este cu faza schimbata respectand sinusoida superioara.

Martin Wolters
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3. Prezentarea tehnica
3.1 Testarea placii de sunet
In ultima vreme tot mai multi radioamatori folosesc placa de sunet al calculatorului
fie pentru modurile digitate si/sau pentru controlul transceiverului. Placile de sunet
transforma, convertesc semnalul analog in digital pentru a putea fi prelucrat de
calculator. In egala masura semnalele digitale generate de calculator sau diverse
programe sunt transformate in semnale analogice (muzica, semnale morse, PSK
etc.)
Conversia ADC (Analogue to Digital Conversion) se face prin tehnica esantionarii
folosind o frecventa de esantionare egala cu dublul frecventei limita a semnalului
audio esantionat.
(Legea lui Shannon, vezi : http://ro.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon).
Astfel pentru o banda audio de pana la 24 kHz se foloseste o frecventa de
esantionare de 48 kHz, frecventa caracteristica placilor de sunet de prima
generatie si a celor mai ieftine.
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Azi, sunt utilizate frecvent placi de sunet cu frecventa de 96 kHz si chiar 192 kHz
frecventa de esantionare.
Din punct de vedere constructiv placile de sunet sunt interne (Fig.1) si externe
care se conecteaza la calculator prin portul USB sau RS232, LPT etc. (Fig 2). Cele
externe sunt considerate de obicei « high end » si sunt mai scumpe.

Fig. 1

Fig.2

Cum si utilizarea SDR (Software Designed Radio) presupune folosirea placii de
sunet pentru prelucrarea semnalelor I in faza respectiv respectiv a celor in
quadratura Q, este imperios necesar cunoasterea modului de comportare a
acestor placi.
Schema bloc tipica pentru o placa de sunet arata ca in figura 3, in care se prezinta
intrarile de la linie, microfon si CD audio.
Iesirile sunt pentru difuzor si o iesire de linie. Mixerul poate fi controlat printr-o
interfata grafica arhicunoscuta .
Pe partea digitala se gaseste bus-ul computerului la care se conecteaza
convertoarele A/D si D/A precum si un sintetizator de frecventa pentru a putea fi
generate frecvente si/sau tonuri complexe.
La placile de sunet simple, mai ieftine exista cate un convertor D/A respectiv A/D
ele fiind comutate printr-un multiplexor pe rand, cand la canalul L (left) stang cand
la cel R (right) drept. Acest tip de placa nu este apta pentru a fi folosita in aplicatii
complexe, de calitate, cum este SDR-ul de exemplu.
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Mixer
analogic

Computer bus

D/A

Out/Iesiri

Sintetizator
CD

A/D
In/intrari

Fig. 3
Placile de sunet performante au pe fiecare canal L/R cate un convertor A/D si D/A
cu logica aferenta astfel ca intarzierile, zgomotele de faza si alte neajunsuri sunt
eliminate aproape total.
Pentru testarea placii de sunet se foloseste un generator de semnal (fig. 4) care
genereaza doua semnale de aceeas frecventa dar cu faza in quadratura. Folosind
apoi un program de analiza se pot vedea armonicele celor doua canale,
simetria/nesimetria lor si in ce masura imaginea frecventei in celalalt canal poate fi
suprimata.

Fig. 4
Generatorul din figura 4 poate fi comandat de la: www.b-kainka.de si are
urmatoarea schema (Fig.5):
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Se foloseste un circuit integrat 555 care genereaza semnale dreptunghiulare cu
frecventa de 15 kHz dat de circuitul RC (1k5, 22n). Apoi se formeaza doua retetele
RC care defazeaza semnalul la ± 45° preluat de pe r ezistorul de 100 Ohm. Aceste
semnale se aplica la intrarea L si R al placii de sunet.
In figura 6 se prezinta constructia home-made al unui asemenea generator pe o
placa de test, alimentat la 9 Volt, s-a mai intercalat un rezistor serie variabil, de
500 Ohm si un zener cu care se regleaza cei 6 Volt pentru alimentare.

Fig. 6
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Pentru viziualizarea raspunsului obtinut s-a facut apel la un soft dezvoltat de un
radioamator renumit in domeniul SDR, Alberto,I2PHD.
Cu softul utilizat pot fi reglate amplitudinea si faza semnalului imagine in asa fel
incat erorile introduse de placa pot fi compensate cat de cat bine.
Capturile de screen arata situatia inainte de reglaj si dupa reglaj. Am incercat
placa de sunet de pe placa de baza al calculatorului meu care s-a dovedit
necorespunzatoare. Iar placa Sound-Plaster Live 24 tot intern a dat rezultate dupa
cum se poate observa bunicele.
Placa este de 24 bit ! si arata ca in figura 7.

Fig. 7

Fara compensare semnalul arata ca in figura 8 in care se observa ca frecventa
imagine are aceeas amplitudine cu frecventa utila.

Fig. 8
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Frecventa centrala al SDR este la 15000 kHz iar frecventa indicatorului se afla la
14989.78 kHz.
Una din cele doua varfuri trebuie sa fie diminuat astfel ca receptorul SDR sa
functioneze corect.
In figura 9 prezint situatia in care softul a reusit sa corecteze si sa echilibreze
situatia.

Fig. 9

Se observa rejectia aproape totala a frecventei imagine, oricum varful ei se afla la
-75 dB !
Acelasi test facut cu placa de sunet aflata pe placa de baza un asa zis Real HD
arata ca in figurile 10 si 11.

Fig. 10

Fig.11
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Se observa clar diferenta, si anume ca placa de sunet de pe placa de baza
functioneaza mai prost atenuand doar cu circa 40 dB frecventa de imagine.
Succes la experimentari si nu ezitati sa ma contactati in caz de neclaritati.
...de YO2MHF, Feri

4.Diverse
4. 1 Limba rusă pentru radioamatori
Că ne place sau nu, istoria ne-a făcut vecini cu fostul spaţiu sovietic, vorbitor de limba
rusă. Pe bandă ne lovim de multe ori de ei şi nu sunt puţini radioamatori care se plîng
că ruşii vin cu putere mare , că spletăresc, că nu respectă regulile de trafic, că strigă
peste staţia dx, că vorbesc mai mult între ei, etc. Dar cine are posibilitatea de a face
qso-uri cu ei, observă şi calităţile lor. Sînt foare buni operatori în cw, asta din cauză
că în perioada sovietică, telegrafia, tirul cu arma, paraşutismul, schiatul, sportul în
general erau susţinute de autorităţi, ca parte a pregătirii militare. Acelaşi lucru s-a
întîmplat în toate ţările socialiste, inclusiv în România, pînă în 1989. Aşa se explică
faptul că marea majoritate a campionilor internaţionali la telegrafie viteză provin din
fostele ţări socialiste.
Ascultînd qso-urile lor s-ar crede că nu doresc să vorbească cu restul lumii .
Greşit ! Ei doresc să comunice cu restul lumii, dar mulţi dintre ei nu cunosc codul
fonetic internaţional, nu cunosc o boabă engleză, alfabetul chirilic e diferit de alfabetul
latin, sunt bătrîni, le e greu să înveţe. Dar atunci cînd îi chemi în limba rusă, îi auzi
cum se bucură efectiv că au reuşit un qso cu cineva din altă ţară. Apoi, îi auzi cum
petrec mult timp, povestind prietenilor de qso cum au fost chemaţi de o staţie străină
în limba rusă, pentru mulţi dintre ei fiind primul qso în fonie cu o ţară , alta decît fostă
sovietică. Nu puţini , la sfîrşitul qso-ului îţi transmit "Spasiba za ruskii iazîk! Qsl card
sto proţent" (Mulţumesc pentru limba rusă, qsl card 100%).
Aşa că, dacă dorim să facem legături cu ei, trebuie să învăţăm noi ruseşte, atît
cît este nevoie să dăm un control, să ne spunem numele, qth-ul şi să ne luăm rămas
bun. Stiu că mulţi vor spune "Înveţe ei engleza" sau "Nu-s curios de ei", dar "Dacă nu
merge Mohamed la munte, vine muntele la Mahomed". E opţiunea fiecăruia. Chiar
dacă nu vorbim fluent ruseşte, ei vor aprecia foarte mult efortul depus, iar qsl card-ul
este sigur.
În timpul războiului rece, cînd cele două mari blocuri militare stăteau cu degetul
pe butonul atomic, radioamatorii au simţit nevoia ca prin legăturile efectuate, prin
relaţiile de prietenie să detensioneze această situaţie de încordare. Nu vrei să-i mai

C L U BU L

SPORTIV RADIOCLUB

ADMIRA

(ASOCIATIA JUDETEANA A TUTUROR RADIOAMATORILOR ARADENI)

Str.Mărăşeşti 30, ap. 6, C.P. 1-151, 310032-ARAD,
C.F. 13721939, IBAN RO12 RNCB 0015 0303 2947 0001, B.C.R. Arad

www.yo2kbq.ro

contact:

office@yo2kbq.ro

bombardezi ţara celui cu care mai înainte ai avut un qso în care aţi schimbat un
control , un nume , un qth, condiţiile de lucru, wx-ul şi i-ai dorit multă sănătate, lui şi
întregii familii.
Problema legăturilor cu staţiile sovietice nevorbitoare de engleză a fost pusă în
anii 80 de un radioamator american, Lev Traubman, W6HJK ,
http://www.qrz.com/db/W6HJK care a scris un ghid de conversaţie rus -englez,
special pentru radioamatori. Dau mai jos linkul acestui ghid, despre care pot spune
că este foarte instructiv. Pe prima pagină se pot deschide fişiere audio :
http://traubman.igc.org/russian.htm
De pe acest link se poate descărca tot ghidul în format pdf :
http://traubman.igc.org/russian.pdf
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Atenţie la literele în roşu ! Sunt litere care diferă de codul fonetic internaţional.
Vă doresc mult succes !
73 , La revedere !
Semidesiatitri, dasvidania !
YO2MJZ, operator Nelu
Ygrek Olga Dva Maria Ivan Kratkii Zenaida
operator Nelu, Nicolai Elena Leonid Uliana

4.2

Goliat - Primul satelit românesc

Azi, 13 Februarie 2012, ora 10:00 UTC, a fost lansat cu succes primul satelit
românesc. Este un satelit de tipul CubeSat, cu forma unui cub cu latura de 10 cm şi
greutatea de 1 kg. La bordului lui se afla o camera de observare a Terrei, un detector
de radiaţii nucleare şi un detector de micrometeoriţi.
Racheta purtătoare a fost de tipul Vega 001 iar locul lansării a fost Guyana
Space Centre.
Pentru comunicaţii, Goliat foloseşte două balize , una pe 437,485 MHz şi alta
pe 2,4 GHz.
Perigeul satelitului este de 300 km, apogeul de 1450 km, înclinaţia de 69,5
grade, perioada de revoluţie de 90 minute. Durata misiunii este de 6 luni iar timpul
estimat pe orbita este de 1- 3 ani.
73, YO2MJZ
Linkuri :
http://www.spacealliance.ro/goliat/
http://www.rosa.ro/index.php/en/communication/news/534-lansare-nanosatelitgoliat.html
http://www.rosa.ro/images/stories/Documents/press%20kit%20goliat%20vega%20vv
01%2020jan12.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=BlMATv580fw
http://www.youtube.com/watch?v=jQDwTwSM-n0&feature=related
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4.3 Info DX si Bine de stiut
3C0E – 3C6A Annobón Island & Bioko Island

Elmo, EA5BYP si Javier, EA5KM au anuntat data la care vor face expeditia Equatorial
Guinea si Annobon. Ei vor pleca din Spania in 21 Februarie , si vor fi activi cu indicativul
3C6A din Malabo (Bioko Island, AF-010) in perioada 22-26 Februarie. In data de
27Februarie vor pleca pe Insula Annobon (AF-039), unde vor fi QRV cu indicativul 3C0E
din 28 Februarie pana la 11 Martie.
C6 – Bahamas – New Providence Island

Operatorii Drew, N2RFA, Gene, K2KJI si Ivars, KC4PX sunt activi cu indicativele C6ABB,
C6ALC si C6APX, de pe plaja Cable din New Providence Island, IOTA NA-001, din 13
February pana la data de 23 Februarie.
Ei vor activa in benzile 80, 20, 15, 12 si 10 metri in modurile de lucru SSB, RTTY,
SSTV, PSK31 and JT65. QSL direct la adresele fiecarui indicativ.
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6O – Somalia

Freddy J28RO ne informeaza ca Darko J28AA s-a intalnit ieri cu ministrul telecomunicatiilor
dar nu a reusit sa obtina licenta. El se intoarce azi pentru o demonstratie live de operare
(probabil in banda de 15 sau 20 ,SSB) prin care ii va fi acordat licenta si indicativul . Freddy
ne spune ca Darko are un nivel ridicat de qrn pe toate benzile de la instalatiile electrice , care
nu au pamantare , si ca va incerca sa remedieze situatia.
(Ultima oara cand am lucrat cu 6O0DX(I2YDX) a fost acum 30 de ani in 1981)scrie un
comentariu Bjorn LB1GB
Bine de Stiut
OQRS = Online QSL Request System;
Este vorba de o modalitate de a obtine un QSL card pe support de hartie printr-o cerere facuta
catre un QSL manager via internet care are implementat pe pagina sa de internet o astfel de
cerere. Cererea dvs.va fi transmisa automat prin email managerului de qsl . Managerul va
poate oferi optiunea sa va trimita via direct qslcardul sau via birou fara sa mai fie nevoie ca sa
trimiteti qsl cardul vostru.Evident ca formularul online contine o rubrica in care sa scrieti
datele despre qso efectuat, ora la care a fost efectuata legatura , banda si modul de lucru, si nu
in ultimul rand sa nu uitati indicativul cu care ati lucrat (HI), astea toate dupa ce ati verificat
daca sunteti in logul expeditiei respective.
Direct QSL Service
Pentru sume ce variaza intre 2 euro si 5 dolari managerul va trimite QSL cards direct la
adresa dvs. Plata va fi facuta via PayPal.
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Bureau QSL Service

Daca alegeti sa va trimita via birou nu va trebui sa platiti nimic,evident timpii de asteptare
sunt mult mai mari decat in cazul via direct.

Va propun un site foarte interesant, un loc unde poti sa iti faci prieteni noi evident din
randul nostrul al radioamatorilor, de asemenea va puteti creea prin intermediul acestui site de
socializare in randul radioamatorilor propriul vostru site, cu informatii despre voi , despre
antene, despre schack vostru,dureaza doar cateva minute sa va faceti un cont ,in cel mia scurt
timp admin site-ului va valida acontul ,apoi veti putea sa adaugati prieteni noi,comunica in
timp real va puteti stabili intalniri in frecventa prin intermediului chatului,si la urma urmei
chiar exista si un award incepand cu 50 de tari confirmate intre membrii grupului CQFriends,
prin intermediul FOTA (friends on the air) Tot ce aveti de facut este sa incarcati logbook in
format adif.

4.4 Un link interesant :
http://www.youtube.coum/watch?v=tEl8SJe_zY8

