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1. Informatii de ordin general
1.1 Informatii de ordin general
S-a transmis la F.R.R. lista cu radioamatorii care figureaza in baza de date CSRA,
si lista cu cei 8 amatori care au abonamant la revista RR.
2.Debutanti
2.1 Ghid de utilizare a repetoarelor – partea a I-a –
Acest articol va incerca sa ajute tinerii radioamatori la intelegerea procedurilor si lucrul pe
repetoare. El contine o descriere de baza a repetorului, cum sa-l utilizam corect si este scris
indeosebi pentru noii hami pentru populara banda de 2 m.
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Ce este un repetor, de ce avem nevoie de el si cum lucreaza acesta.
Este un sistem radio cu doua cai care receptioneaza pe o frecventa si retransmite ceea ce a
receptionat, pe o alta frecventa in exact acelasi timp.

Transceiverele mobile sau portabile au o raza de actiune limitata datorita lungimii antenei,
puterii de emisie si alti factori.
Repetorul este folosit la retransmiterea emisiei voastre, receptionand semnale chiar foarte
slabe utilizand antene foarte eficiente, linii de coborare cu pierderi mici si emitator- receptor
construit special pt. o utilizare continua.
Un repetor retransmite semnalul vostru si receptioneaza statia cu care vorbiti pe o suprafata
mult mai mare de acoperire.
Beneficiem de avantajele repetoarelor care sunt situate la o inaltime mare pentru a sporii
eficienta emisiei si receptiei statiei noastre.
Compomentele de baza ale unui repetor
Majoritatea repetoarelor utilizeaza o singura antena atat pentru a transmite cat si pentru a
receptiona semnalele care intra si ies din repetor.
In general antena este costisitoare, de inalta performanta, are o constructie robusta si este de
castig, ea fiind montata pe o structura cat mai inalta. Multe repetoare sunt montate pe dealuri
inalte sau munti.
Cablu de coborare
Cablu de coborare utilizat la majoritatea repetoarelor nu este un cablu standard ci cablu special
cu pierderi cat mai mici astfel ca cea mai multa putere sa ajunga in antena iar semnalele slabe
sa ajunga in repetor.
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Duplexorul
Acest device are un rol foarte important, el separa si izoleaza semnalul de intrare de cel de
iesire si invers. El previne ca receptorul si emitatorul sa nu se influenteze reciproc prin izolatia
pe care o ofera. Duplexorul este astfel proiectat pentru a lasa sa treaca o gama foarte ingusta
de frecvente si sa rejecteze altele. El ajuta la rejectarea frecventelor puternice ale altor
repetoare

Receptorul
Receptioneaza semnalul de intrare, el este in general foarte sensibil si selectiv ceea ce ajuta
statiile mai slabe sa fie auzite de repetor. Este setat pt. a receptiona frecventele de intrare si
poate avea CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) sau "PL" unde are loc
decodarea.

Emitatorul
Cele mai multe emitatoare pentru repetoare au ceea ce se numeste componenta de excitatie si
un amplificator de putere. Modulul de excitatie moduleaza semnalul audio ce vine de la
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receptor este acordat si transmis la statia de emisie iar amplificatorul de putere creste nivelul
semnalului pt. a junge cat mai departe. Sunt repetoare care au si 100W in iesire.
Este nevoie doar de un nivel mic de intrare pe care il retransmite cu o putere mai mare pe o
frecventa diferita.
Controlerul
Acesta este creierul repetorului. El se ocupa de ID-ul repetorului utilizand CW sau voce,
activeaza emitatorul la intervale de timp corespunzatoare si uneori indeplineste alte multe
functii in functie de cat de sofisticat este repetorul. Unele au DVR(digital voice recorder)
pentru anunturi si mesaje. Controlerul este un mic computer care este programat a controla
repetorul.
Ce este Offsetul
Pentru a receptiona si a transmite in acelasi timp, repetorul foloseste doua frecvente diferite,
diferenta dintre aceste frecvente se numeste offset si este de 600 khz in banda de 2m. In alte
benzi offsetul este diferit. Ca regula generala, daca frecventa de iesire (emisie) a repetorului
este sub 147 Mhz, atunci frecventa de intrare(ascultare)este cu 600Khz mai jos, aceste se
numeste offset negativ. Daca iesirea este 147Mhz sau mai mare, atunci intrarea este cu
600Khz mai sus. Acesta este un offset pozitiv. Aproape toate radiourile vandute astazi, isi
seteaza offsetul automat. Ex: daca iesirea repetorului este 146.840 Mhz, frecventa de
ascultare va fi 146.240Mhz(600Khz mai jos)
Daca aveti radioul acordat la 146.840Mhz atunci cand apasati PTT-ul radioul va emite in
146.240Mhz, cu 600 Khz mai jos, cand eliberati butonul PTT pt. receptie, radioul schimba
automat la 146.840Mhz pentru a asculta emisia repetorului.
Nota:
Exista exceptii de la regula deci verificati lista repetoarelor.
Standard Repeater Input/Output Offsets
Band Offset +/2 meters 600 kHz
70 cm 7.6 MHz
De ce folosesc repetoarele un offset.
Fara a avea un offset intre emisie si receptie repetorul s-ar auzi pe el cand transmite in aceeasi
frecventa. Pt. a putea functiona trebuie sa utilizeze doua frecvente diferite astfel transmiteti
pe aceeasi frecventa a repetorului.
Aceasta este cunoscuta sub numele de semi-duplex pt. ca nu receptioneaza si transmite in
acelasi timp ci se folosesti un buton de PTT pt. a schimba intre emisie si receptie. Telefoanele
mobile utilizeaza un sistem full duplex astfel incat fiecare in parte o poate auzi pe cealalta in
timp ce vorbesc.
Chiar cu un offset, cele doua frecvente sunt destul de aproape astfel incat este necesara
izolarea. Din nou aceasta izolare este realizata de duplexor. Puteti vedea de ce unele
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componente ale repetorului interactioneza unele cu altele si fara un sistem de baza nimic nu ar
functiona.
Ce este PL sau CTCSS
PL este acronimul pentru private line, acest nume este proprietatea Motorola pt. comunicatii
industriale de comunicatii numit Continuous Tone Coded Squelch System sau CTCSS acesta
este utilizat pt. a preveni un repetor de a raspunde la semnale nedorite sau interferente. Tone
squelch este un mijloc electronic care permite unui repetor sa raspunda doar la statiile care
codifica sau trimite tonul adecvat. Cu alte cuvinte, daca un repetor este configurat pt. a
functiona numai cand receptioneaza un ton PL, sa zicem 156,35Hz, atunci el va permite
statiei emitatoare accesul. Daca statia voastra mobile sau de baza nu transmite tonul, nu veti
putea utiliza repetorul. Orice statie poate fi configurata pt. a transmite acest ton unic de joasa
frecventa care permite repetorului sa functioneze. Daca un repetor este in « PL mode«
inseamna ca este nevoie de un ton CTCSS pt. a putea fi activat. Din cauza aglomerarii la unele
repetoare se utilizeaza acest ton. Aceste repetoare au fost numite odata repetoare inchise.
Tabel cu cele mai comune tonuri(in hz) :
67.0 94.8 131.8 171.3 203.5
69.3 97.4 136.5 173.8 206.5
71.9 100.0 141.3 177.3 210.7
74.4 103.5 146.2 179.9 218.1
77.0 107.2 151.4 183.5 225.7
79.7 110.9 156.7 186.2 229.1
82.5 114.8 159.8 189.9 233.6
85.4 118.8 162.2 192.8 241.8
88.5 123.0 165.5 196.6 250.3
91.5 127.3 167.9 199.5 254.1

Ce se întâmplă când actionam PTT-ul?
Să «deschidem« un repetor şi sa vedem ce succesiune de evenimente sunt create în cadrul
echipamentelor repetorului atunci când cineva face o transmisie:
Acordati transceiverul pe frecventa unui repetor si dupa ce v-ati asigurat ca frecventa este
libera faceti un apel.
Presupunând că statia noastra se afla in aria de acoperire a repetorului .... Antena repetorului
preia semnalul şi il trimite prin cablu la duplexor.
De acolo a fost trimis la receptorul repetorului şi convertit intr-un semnal audio (la fel ca şi
sunetele care vin din difuzor) .... trimis la controler (creierul repetorului), apoi trimis la
transmiţătorul repetorului unde se emite cu un semnal mult mai mare decat cel de intrare(de
ieşire de repetor) .... trimis la duplexor .... apoi prin cablu la antenă .
O statie mobila sau de baza care sa întâmplat să fie în raza de acţiune a repetorului şi
monitorizeaza frecventa repetorului, va receptiona apelul vostru.
Deoarece undele radio calatoresc cu viteza luminii .... in fractiune de secunda in care sa apasat
PTT-ul microfonului dumneavoastră, evenimentele de mai sus au loc astfel repetorul
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receptioneaza semnalul pe o frecvenţă şi re-transmite acelasi semnal pe o frecvenţă diferită în
acelaşi timp!
Staţia mobilă care a ascultat pe frecvenţa de ieşire a repetorului a auzit indicativul dvs. ....
apasa PTT-ul pt a va raspunde la appel si astfel începe procesul din nou!
Un mod simplu de a demonstra ceea ce se intampla cu un repetor este de a seta un scaner sau
un al doilea receiver acordat la frecvenţa de intrare de pe repetorul local activ ... şi puteţi
monitoriza intrarea.
Apoi, cu transceiverul dvs., monitorizati ieşirea. Ar trebui să se poată monitoriza atât
semnalele de intrare cat şi de ieşire a repetorului toate avand loc în eter.
Mai jos veti gasi repetoarele VHF din Romania cu locatia,frecventa si starea lor :
73! de YO2MLG
Repetoare vocale VHF in Romania
Judet Indicativ

QTH Loc
KN15AE

Canal [in~out MHz]

Amplasament

Acoperire

Stare

RV51 (R1x)
145037.5 ~ 145637.

Semenic, 1444m

YO2,YO5,YO7...

ACTIV

CS

YO2B

TM

YO2LHDKN05UN
R

RV49 (R0x)
145012.5 ~ 145612.5

Sacosu Mare

Timisoara, Lugoj,
Caransebes,Arad,Resita,Jimbolia,Otelu
Rosu

ACTIV

HD

YO2D

KN15KV

RV48 (R0)
145000 ~ 145600

Localitatea Deva,
Judetul
Hunedoara

Localitatea Deva si zonele limitrofe

ACTIV

CS

YO2V

KN05VA

RV56 (R4)
145100 ~ 145700

Dealul Talva Mica

INACTIV

VN

YO4A

KN35OQ

RV62 (R7)
145175 ~ 145775

Focsani

INACTIV

TL

YO4H

KN44EV

RV58 (R5)
145125 ~ 145725

Dealul Topolog

INACTIV

Valea Jiului, Gorj, Valcea, Caras Severin,
Dolj, LZ, YU

ACTIV

Judetul Arad

ACTIV

HD

YO2P

KN15SI

RV58 (R5)
145125 ~ 145725

Masivul Parangul
Mic, cabana
YO2QC, langa
cabana Scoala
Sportiva

AR

YO2S

KN06MD

RV62 (R7)
145175 ~ 145775

Pecica Siloz 40m

BR

YO4S

KN35XG

RV52 (R2)
145050 ~ 145650

Braila (Str.
Albastra, nr.5)

BH

YO5B

KN16FX

RV60 (R6)
145150 ~ 145750

Sat. Poiana
Fasca, Vf.Osoiu

MM

YO5C

KN17TQ

RV59 (R5x)
145137.5 ~ 145737.5

Baia Mare
(Str.Culturii, nr. 5)

CJ

YO5E

KN16TQ

RV63 (R7x)
145187.5 ~ 145787.5

Deal Feleac

SM

YO5K

KN17KS

RV57 (R4x)
145112.5 ~ 145712.5

Bd. Blaga bl.UU9

ACTIV

MM

YO5A

KN17TP

RV49 (R0x)
145012.5 ~ 145612.5

Baia Mare

ACTIV

BH

YO5L

KN16IT

RV60 (R6)
145150 ~ 145750

Ramet

ACTIV

SM

YO5N

KN17KS

RV60 (R6)
145150 ~ 145750

Satu-Mare, Turnul
Pompierilor

ACTIV

BH

YO5O

KN07XC

RV54 (R3)
145075 ~ 145675

Oradea, drumul
Oradea, zona de Vest, Sud-Est a judetului
ACTIV
Oradea-Paleu, km Bihor

ACTIV
jud. Bihor

ACTIV
ACTIV

CLUJ, GHERLA, DEJ, FLORESTI,
TURDA, CAMPIA TURZII

ACTIV
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1
SJ

YO5S

KN17NC

RV56 (R4)
145100 ~ 145700

Mtii Mesesului,
550m altitudine, 5
Km est de Zalau

MM

YO5W

KN17UL

RV49 (R0x)
145012.5 ~ 145612.5

Vf. Paltinului 892
6 judete: MM, SM, SJ, CJ, BH, BN + HA si
m, masivul muntos
ACTIV
UT
Tg.Lapus

MM

YO5M

KN17UR

RV61 (R6x)
145162.5 ~ 145762.5

Vf. Ignis

MM, SM, SJ, BN, CJ

ACTIV

HR

YO6A

KN26TJ

RV50 (R1)
145025 ~ 145625

Harghita Bai

Judetele HR, CV, BV, BZ, PH, SB, MS,
CJ, BC, SV, NT,

ACTIV

MS

YO6F

KN26GM

RV54 (R3)
145075 ~ 145675

TG MURES dealul
Padurea Orasului, 25-30km
cota 508m

ACTIV

SB

YO6M

KN26EE

RV59 (R5x)
145137.5 ~ 145737.5

Medias, Str.
Ferdinant 12

ACTIV

DJ

YO7I

KN14VI

RV60 (R6)
145150 ~ 145750

Craiova

INACTIV

AG

YO7Z

KN25MF

RV52 (R2)
145050 ~ 145650

Com. Mioarele, Vf.
Arges, Dambovita, Valcea, Olt, Teleorman INACTIV
Matau

SV

YO8C

KN27OD

RV52 (R2)
145050 ~ 145650

Vf. Retitis, Masivul Transilvania, Nordul Moldovei, Ucraina,
Calimani, 2021m Rep.Moldova, Ungaria

NT

YO8G

KN36CN

RV60 (R6)
145150 ~ 145750

Deal Cozla - 600m SV / BT / NT / IS / VS / BC eventual si VN ACTIV

NT

YO8N

KN26XX

RV48 (R0)
145000 ~ 145600

M-tii Ceahlau
(Toaca)

Harghita, Neamt, Suceava, Botosani, Iasi,
ACTIV
Bacau, Vaslui, Rep. Moldova, Ukraina

VL

YO7M

KN25EI

RV58 (R5)
145125 ~ 145725

Vf. Cozia

DOLJ, ARGES, OLT, BUCURESTI,
VALCEA, SIBIU

ACTIV

SV

YO8S

KN37DP

RV56 (R4)
145100 ~ 145700

Municipiul
Suceava

Suceava, Falticeni, Botosani, Dorohoi,
Campulung, Radauti

INACTIV

Lacul Babei, jud.
Vaslui (altitudine
464 m + 22 m pilonul )

Vaslui, Iasi, Neamt, Bacau, Galati,
Vrancea, Suceava (Falticeni), Constanta,
Tulcea, Turcia (partea

ACTIV

ACTIV

ACTIV

VS

YO8V

KN36SO

RV52 (R2)
145050 ~ 145650

PH

YO9A

KN25RK

RV56 (R4)
145100 ~ 145700

M-tii Bucegi, Vf.
Omu, altitudine
2500 m

ACTIV

BZ

YO9B

KN35HB

RV61 (R6x)
145162.5 ~ 145762.5

Pietroasele Istrita

ACTIV

PH

YO9C

KN25RK

RV48 (R0)
145000 ~ 145600

Babele vf. Cocora

CL

YO9K

KN34RE

RV50 (R1)
145025 ~ 145625

Calarasi

ACTIV

DB

YO9P

KN25PG

RV62 (R7)
145175 ~ 145775

Pucioasa

ACTIV

GJ

YO7CKQ? KN15OE

RV52 (R2)
145050 ~ 145650

Dobrita, jud. Gorj,
20km NE

ACTIV

GL

YO4G

KN45AK

RV54 (R3)
145075 ~ 145675

Galati 40 m asl

BN

YO5D

KN27JG

RV58 (R5)
145125 ~ 145725

VF. HENIU MARE
BN, CJ, MS, SV, MM
(muntii Birgaului)

ACTIV

SB

YO6X

KN15XP

RV62 (R7)
145175 ~ 145775

Paltinis

Sibiu, Alba, Hunedoara, Cluj, Brasov

ACTIV

Langa orasul
Barlad, la
altitudinea de 290
m

Vrancea, Vaslui, Bacau, Galati, Cahul, Iasi ACTIV

Bucuresti, Prahova, Dambovita,
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Giurgiu ...

Galati, Braila, Tulcea, Cahul, Focsani

ACTIV

INACTIV

VS

YO8T

KN36VF

RV54 (R3)
145075 ~ 145675

AR

YO2I

KN06UG

RV52 (R2)
145050 ~ 145650

Dealu de la Siria
380m

Timisoara, Arad, Oradea

ACTIV

IS

YO8M

KN37TC

RV51 (R1x)
145037.5 ~ 145637.5

Com. Barnova,
Sat Paun

Iasi, Piatra Neamt, Bacau, Falticeni,
Suceava, Dorohoi

ACTIV

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

CT

YO4J

KN44HE

RV52 (R2)
145050 ~ 145650

Constanta

Constanta

ACTIV

HD

YO2H

KN15KN

RV56 (R4)
145100 ~ 145700

TOTESTI (6 KM
DE HATEG PE
DRUMUL SPRE
CARANSEBES)

HATEG, PETROSANI, HUNEDOARA,
CALAN, DEVA

ACTIV

BT

YO8D

KN38EB

RV58 (R5)
145125 ~ 145725

DOROHOI, Alt.
406m

Botosani, Dorohoi, Radauti, Suceava, Iasi,
ACTIV
Balti (Moldova), Cernauti (Ukraina)

TM

YO2V

KN05UN

RV49 (R0x)
145012.5 ~ 145612.5

SACOSU MARE

ACTIV

Aceasta lista a a fost generata de www.radioamator.ro
http://www.hamuniverse.com/
dupa articolul lui N4UJW !

3. Prezentarea tehnica
3.1 Evaluarea orientativă al costului energiei electrice consumate pe durata unui concurs
radioamatoricesc.
Există o tendinţă de a exagera şi a aproxima, rotunjind în sus consumul de energie electrică utilizat într-un
concurs radioamatoricesc.
De multe ori amplificarea nejustificată a problemei are ca efect slăbirea motivaţiei noastre vis-a-vis de
concursuri şi costul energetic va fi un motiv în plus de a nu participa.
Articolul îşi propune să clarifice anumite aspecte legate de energia electrică consumată pe durata unui
concurs, fie că este vorba de un concurs în telegrafie CW, fie că este vorba de un concurs în fonie, SSB sau
mixt. În funcţie de diverse situaţii întălnite în practică puterea se calculează diferit. Astfel, într-un circuit de
curent continuu puterea se calculează cu formulele:

P=U²/R, P=I² x R

(1)

În care U reprezintă tensiunea în Volt, I curentul în Amper prin rezistorul R care este dată în Ohm. Astfel că
puterea va rezulta în Wat.
În cazul în care avem o undă purtătoare de amplitudine constantă, cum este cazul lucrului în telegrafie, CW
sau modulaţie în frecventa, FM, puterea de ieşire se calculează similar doar că pentru tensiune si/sau curent
din formulele (1) trebuiesc considerate valorile lor efective RMS.

P=U²/R, P=I² x R
U=0,707 x Uv, I=0,707 x Iv

(2)
(3)

În care indicele “v” aratăca este vorba de tensiunea de vârf (Uv=1/2Uvv) ca în figurile de mai jos:
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Fig.1

Fig.2

În figura 1 este prezentat un semnal CW iar în figura 2 o purtătoare FM sau AM nemodulate.
În cazul în care semnalele sunt modulate, simplificat, putem să reducem calculul puterii la două cazuri:
- semnale modulate în amplitudine, ca în figura 3 (modul de lucru A3E) şi
- semnale SSB, ca în figura 4 (modul de lucru J3E).

Fig.3

Fig.4

În aceste cazuri trebuie să vorbim de PEP, Peak Envelope Power ca fiind puterea medie livrată antenei (care
se transformă în ERP, Effective Radiated Power adică putere efectivă radiată) pe durata unui ciclu de
radiofrecvenţă, la vârful de modulaţie, în condiţii normale de lucru.
În cazul din fig. 3 este definită gradul de modulaţie “m” ( sau indicele de modulaţie) ca fiind raportul dintre
diferenţa şi suma a vârfului A şi a adâncimii de modulaţie B, ca în relaţia (4). Cu acest “m” puterea se
calculează cu formula (5).

m= (A-B)/(A+B)
P=(U²/R) x (1+m²/2)

(4)

(5)
Se observă în formula (5) că pentru o modulaţie 100%, m=1, puterea medie de ieşire va creşte de 1.5 ori faţă
de semnalul nemodulat. Însă puterea totală se împarte între purtătore şi benzile laterale, înseamnă că în
fiecare bandă laterală vom avea ¼ din puterea medie a purtătoarei.
În cazul din figura 4 acesta putere se calculează cu formula:

P=U²v-v/8R

(6)

În toate formulele R reprezintă rezistenţa antenei şi este egală cu 50 Ohm (caz ideal...).
Pentru a avea o perspectivă corectă asupra problemei puse trebuie să definim ipotezele de lucru având
următoarele repere principale:
- durata concursului: 24 de ore
- PEP în antenă: 1 kW
- mod de lucru CW şi SSB
- costul energiei 0.50 lei/kWh
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La aceste ipoteze primare putem să adăugăm şi alte condiţii ca de exemplu utilizare a unei veioze pe timp de
noapte sau consumul unor cafele pe durata concursului sau, de ce nu, intercalarea unor pauze pentru odihnă şi
nevoi biologice.
Pentru ca evaluarea să fie cât mai aproape de realitate vom defini coeficienţi care să pondereze (medieze) cât
mai bine valorile acceptate.
a) Durata concursului, D24
Vom accepta faptul că vom folosi durata concursului de 24 ore, într-un procent de măcar 80%, adica D24=0.8.
Deasemenea trebuie să acceptăm ideea că vom sta şi pe recepţie doar că vom folosi mai mult timpul
transmiţând decât ascultând, Dtx, Drx (eventual invers), ceea ce înseamnă un Dtx=0.55, şi Drx=0.45.
Puterea necesară pentru recepţie este de aproximativ Prx=5 W
b) PEP în antenă
Dorim o putere PEP (peak envelope power) în antena de 1 kW. Pentru a avea aceasta putere legală vom folosi
un amplificator de putere PA al cărui randament R depinde de clasa de functionare a amplificatorului final ca
în figura 5.

Fig.5
Nu intrăm în detalii, dar se ştie că randamentele etajelor finale diferă şi au valorile:
-clasa A, 25-28 %
-clasa B, 70-75 %
-clasa AB, 30-70 %
-clasa C, 75 %
Deci, putem alege o valoare medie pentru coeficientul de randament R=0.45.
c) modul de lucru SSB/CW, Dcw/ssb
Considerăm că vom lucra jumătate din timp în SSB şi cealaltă jumătate în CW. în acest caz coeficientul
Dcw/ssb=0.5.
În CW puterea va avea o valoare medie dată de raportul dintre semnal şi pauză iar în SSB de gradul de
modulaţie, deci un coeficient Dcw pentru lucrul în CW şi un coeficient Dssb pentru lucrul în SSB cu care
vom pondera puterea.
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În CW, indicativul meu YO2MHF, adica _._ _ _ _ _ .._ _ _ _ _ …. .._., va avea 46 semnale de putere
şi 28 semnale de pauza, considerând linia ca fiind trei puncte iar pauza câte un punct (şi ceva…), rezultă un
coeficient al puterii medii de aproximativ Dcw=0.7. Desigur integrarea pe intreaga durată ar fi dat valoarea
corectă.
Pentru lucrul în SSB putem considera coeficientul de putere Dssb=0.60 poate chiar mai puţin...
Inventariind coeficienţii consideraţi situaţia se prezintă astfel:
1. Dcw/ssb=0.5, raportul între modul de lucru CW şi SSB
2. D24=0.8, coeficientul de utilizare a timpului alocat concursului
3. Dtx=0.55, Drx=0.45 coeficientul de utilizare a staţiei în emisie respectiv în receptie
4. R=0.45, randamentul mediu al amplificatorului de putere
5. Dcw= 0.7, coeficientul puterii pentru lucrul în telegrafie
6. Dssb=0.60, coeficientul puterii pentru lucrul în SSB
7. D=24 ore, durata concursului
8. PEP=1 kW, puterea PEP în antena
9. Ptxrx= 0.05 kW, puterea transceiverului
10.Prx=0.005 kW, puterea disipata de receptor
11.Pbec=0.04 kW, puterea becului la o veioză pentru lucrul pe timp de noapte
12.Pcaf=20 lei, costul a 4 cafele bune... Hi!
Pornim cu calculul de la puterea PEP necesară în antenă ca fiind de 1 kW. Puterea disipată de PA va fi de
PEP/R=1/0.45=2.22 kW, putere la care adaugăm şi puterea transceiverului de circa 0.050 kW, deci avem în
total PA=2.27 kW, dacă am lucra continuu în emisie emiţând o purtătoare nemodulată. Dar…
Dacă am lucra numai în telegrafie puterea ar fi Pcw=Dcw x PA=0.7 x 2.27=1.589 kW
Dacă am lucra numai în fonie puterea ar fi Pssb=Dssb x PA=0.6 x 2.27=1.362 kW
Cum, lucram şi CW şi SSB cu durata Dcw/ssb de 0.5 inseamna ca puterea disipata de PA va fi
Pcw+ssb=(Pcw+Pssb) x Dcw/sss=(1.589+1.362)x0.5=1.475 kW care sunt disipaţi jumătate din timp, în
cealaltă (aproximativ) jumătate, suntem pe recepţie!
La receptie, (adica ½ din timp) vom avea o putere disipată de Prx=0.005 kW.
Acum să vedem energia necesară Ee pentru emisie ca fiind produsul dintre putere si timpul de utilizare a
puterii:

Ee=PA x t x D24 x Dtx

(7)

Ee=1.475 x 24 x 0.8 x 0.55=15.576 kWh
Energia consumată pe perioada recepţiei Er va fi:
Er=0.005 x 24 x 0.8 x 0.45=0.0432 kWh
Energia consumată de veioză Ev va fi:
Ev=0.04 x 12=0.48 kWh, considerand 12 ore de întuneric.
Cu aceste valori şi ipoteze de lucru energia totală consumată pe durata concursului adica Etot va fi:
Etot=Ee + Er + Ev
(8)
Etot=15.576 + 0.0432 + 0.48=16.099 kWh
Costul acestei energii va fi:
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Cost=Etot x 0.5lei/kWh

(9)
Deci concursul ne va costa 8.049 lei la care dacă adaugăm cele patru cafele bune vom cheltui cu rotunjirile de
rigoare 30 de lei.
Nu merită satisfacţia unui concurs 30 de lei? Vă las pe Dvs. să răspundeţi.
P.S.
1. Dacă am fi considerat PA=2.2Kw în emisie pe toată durata concursului costul ar fi fost: Cost=2.2 kW x 24 ore x 0.5
lei=26.4 lei, fără pauză, fără veioză şi fără cafea... Hi!
2. Dacă am interpretat ceva greşit nu ezitaţi să ma contactaţi.

De YO2MHF

4.Diverse
4. 1 Qsl card of the week !
Am gandit acest articol, din cadrul buletinului informativ, ca o provocare, o stimulare a
activitatii radio din judetul nostru.
Mai exact, dupa acest buletin informativ, puteti trimite pe adresa mea de email
(geny@infolog.ro ) poze in format jpg care sa contina qsl carduri primite de dvs. pe parcursul
anilor de radioamatorism. Obligatoriu , qsl cardul trebuie sa fie primit de radioamatorul care il
trimite. Nu ne propunem sa prezentam qsl-uri ci confirmari de qso-uri ale radioamatorilor din
judetul nostru. Vor fi selectionate 3 cele mai interesante, frumoase , entitati rare, etc.
In prima saptamana voi posta 3 qsl-uri personale .
De asemenea va reamintesc ca se apropie expedierea de primavara 2012. Deocamdata
urmatoarele indicative au adus qsl-carduri in vederea expeditiei via bureau : YO2MKI ,
YO2BLX , YO2II si YO2MIL…destul de subtire. O sa revin intr-unul din articolele viitoare
cu o statistica exacta.
Va aduc la cunostinta ca au inceput sa soseasca cardurile de confirmare ptr expeditia
TX7M din insulele Marquesas. Cei care au lucrat expeditia sa se astepte ☺
Va stau la dispozitie ptr orice informatie legata de biroul de qsl-uri via e-mail.
73 de Eugen - YO2MIL
QSL Manager
32C / East Kiribati – YO2MIL
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ZS8M / Marion Island – YO2MIL

3D2R / Rotuma Island – YO2MIL

4.2 Vega VV01

Cubesat

Vega este un proiect de mare anvergura in care sunt implicate direct 7 tari europene
(Italia, Franta, Spania, Belgia, Olanda, Elvetia si Suedia) prim contractor fiind compania
italiana ELV SpA ale carei actiuni sunt detinute de Avio SpA (70%) si Agentia Spatiala
Italiana ASI (30%).
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ArianeSpace cea care va reprezenta concernul european, va oferi spre comercializare serviciile
noii rachete si va avea grija de operatiunile de lansare.
Vega intentioneaza sa se pozitioneze pe nisa lansatoarelor mici - undeva sub Ariane5
(lansatorul de clasa mare al lui ArianeSpace) si noul venit in Guiana Franceza, versiunea
modernizata Soyuz (care va opera in segmentul mediu) o nisa pe care ArianeSpace nu avea un
lansator dar unde estimeaza ca va deservi in medie 4 lansari pe an.
Racheta care are o masa de 137 tone, o lungime de 30m si un diametru de 3m, este una
in patru trepte- un motor de tip P 80 folosind combustibil solid pentru prima treapta- cu o forta
maxima dezvoltata de 3040kN si un timp de ardere de 107s, un motor de tip Zefiro 23
alimentat tot de combustibil solid-cu o forta maxima de 1200kN si un timp de ardere de 71s,
ca si treapta a treia unde actioneaza un motor de tip Zefiro 9-cu o forta dezvoltata de 213kN si
un timp de ardere de 117s, si o treapta finala a patra alimentata de combustibil lichid si
propulsata de un motor de tip AVUM – Attitude and Vernier Upper Module-u o forta de
2.45kN si un timp de ardere de pana la 315s.
In ceea ce priveste performantele tehnice, lansatorul este capabil sa inscrie pe o orbita
circulara cu altitudinea de 700 km o masa de pana la 1500 kg (de obicei segmentul satelitiilor
stiintifici de observare a Pamantului). Datele complete ale rahetei sunt listate in tabelul de mai
jos publicat in manualul de utilizare al rachetei (Vega User Manual):
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Vega va folosi in spaceportul din Guiana Franceza complexul ELA-1 care a deservit intre
1979 si 1989 rachetele Ariane1 si Ariane3. Acesta insa a trebuit sa fie modernizat, incepand
de la hangarul propriu zis si continuand cu sistemele de alimentare electrica, de protectie, de
control si nu in ultimul rand cu sistemele mecanice de transport (lifturi, macarale etc). In plus,
este vorba si despre o noua platforma mobila care va tranporta racheta, si care va avea o
inaltime de 50m si o viteza de 5m/minut fiind capabila sa acopere o distanta de 80m intre
pozitia operationala si locul de parcare.
Perioada de pregatire a unui zbor - asa numita “launch campaign” - a fost marita de asemenea
de la 2-3 saptamani la 42 de zile pentru a asigura ca fiecare zbor este supervizat corespunzator
fara presiunea timpului, mai ales ca ESA isi doreste pe viitor o serie de minimum 4 lansari
anuale ale noii rachete.
Vizualizeaza baza spatiala din Kourou/Guiana Franceza
http://www.spacealliance.ro/plugin/gei-gs.aspx
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Satelitul Italian ALMASat-1.
Dezvoltarea satelitului ALMASat (ALma MAter SATellite) a inceput inca din anul
2003 la Universitatea din Bologna si desi planul initial era de a fi lansat in noiembrie 2005 la
bordul rachetei Dnepr-1, ulterior lucrurile s-au schimbat si satelitul a intrat pe lista de
asteptare a zborului Vega VV01.
ALMASat nu este un Cubesat ca celelalte misiuni pe care le-am prezentat in articolele
SpaceAlliance ci este dezvoltat integral in Italia. Are insa tot o forma cubica (dar cu latura de
30 cm adica de 3 ori mai mare decat a unui Cubesat 1U) si cantareste de 12 ori mai mult (12.5
kg).
Aceasta este practic o misiune demonstrativa (nu are instrumentatie stiintifica la bord ci
testeaza doar noi tehnologii) ce va fi folosita ca baza pentru o misiune mult mai serioasa de
observare a Pamantului ALMASat-EO ce a fost contractata recent de ministerul italian al
cercetarii. Ca si predecesoarele programe Unisat dezvoltate in Italia (in total 4 platforme
lansate incepand cu 2000) si Almasat dezvolta un concept modular capabil sa integreze pe
viitor o gama larga de experimente stiintifice la un pret de constructie scazut. Este practic
raspunsul italian la standardele oferite deja pe piata spatiala de SSTL Surrey sau
deUniversitatea Standford cu al sau Cubesat.
Structura construita din panouri de aluminiu asigura rezistenta la vibratiile si socurile
din timpul lansarii, la stresul indus de variatiile temperaturii in spatiu etc. Usoara si rezistenta
ea este impartita in doua arii speciale: platforma de baza unde sunt integrate toate
subsistemele satelitului- cele care asigura functiile vitale, si platforma de instrumentatie unde
sunt integrate experimentele stiintifice.
Sa aruncam o scurta privire la felul cum functioneaza satelitul ALMASat-1.
Sistemul energetic al satelitului are trei functii majore: generarea energiei, stocarea ei si
distribuirea catre utilizatori. Prima parte, generarea, se face cu ajutorul celulelor solare.
ALMASat-1 are 5 panouri solare, toate in tehnologie GaAs ‘triple junction’, construite de
compania Azure Space Gmbh din Germania si care au o eficienta declarata la inceputul
misiunii de 27%. Patru dintre aceste panouri sunt identice, plasate pe laturile cubului, fiecare
constand din 2 randuri a cate 14 celule solare conectate in serie. Fata superioara a cubului
acomodeaza cel de al cincilea panou solar constand in 2 randuri a cate 10 celule solare.
Partea a doua, stocarea energiei, asigura functionarea satelitului pentru perioadele de eclipsa
adica atunci cand generarea nu mai este posibila. In total sunt 3 unitati de stocare, legate in
paralel si care asigura o capacitate de 2550mAh la o tensiune de 14.8 V. Fiecare unitate
cuprinde cate 4 baterii legate in serie.
Partea a treia, distributia si managementul energiei include:
5 APR (array power regulators) fiecare conectat la unul din panourile solare ce asigura
echilibrul intre energia generata si consumul curent, si care pot functiona in patru moduri:
stabilizarea tensiunii, scurt circuit (power off), ‘high-power’ sau MPPT (maximum power
point tracking).
3 BCDR (Battery Charge and Discharge Regulators) fiecare legat la cate o unitate de
stocare si care regleaza curentul de incarcare in baterii in functie de regimul de lucru la bord
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-liniile de distributie a energiei care cuprind o magistrala principala (la voltajul de 12 V)
conectata la doua unitati de distributie legate la doua magistrale secundare (una la 5V si
cealalta la 12 V) ce alimenteaza utilizatorii finali
Comunicatia se realizeaza cu ajutorul a trei antene: una in banda VHF (pentru receptia
comenzilor de la sol) si cate una in benzile UHF si S (pentru transmisia telemetriei). Creierul
sistemului de comunicatie este un microcontroler ATMEL ATMega1280 ce vine echipat
standard cu 128 KB flash memory, 8 KB RAM, 4KB EEPROM, 4 UART si 12 PWM.
Protocolul de comunicatie folosit este AX25.

Un alt controler separat, de acelasi tip ATMEL ATMega1280, asigura transmisia sau receptia
la viteze mai mari de transfer atunci cand este necesar acest lucru.
O aplicatie speciala a fost construirea la sol a unei statii specializate VHF-UHF complet
automatizata pentru controlul satelitilor in orbita LEO.
Sistemul de control al orbitei satelitului sau ADCS foloseste doua microcontrolere
ATMEL ATMega1280 care se completeaza reciproc in functii: unul dintre ele este pasiv si
executa doar partea de algoritmi si calcul (simuland campul magnetic al Pamantului si pozitia
orbitala a Pamantului si Soarelui in raport cu satelitul) fara sa fie conectat in circuitul de
control (cu partea de senzori sau de comanda), in timp ce al doilea este activ –culege
informatiile provenite din masuratorile senzorilor si transmite mai departe comenzi. Cele doua
sunt conectate si isi comunica informatii prin doua linii seriale RS232. La nivel mai larg ele
comunica cu restul subsistemelor satelitului printr-o interfata de tip ‘CAN bus’, iar cel de al
doilea care este conectat la senzori/partea de comanda activa are si cate o linie analog pentru
fiecare unitate cu care este in legatura.
Senzorii sunt 2 magnetometre ce detecteaza directia si intensitatea campului magnetic, un
giroscop triaxial pentru masurarea vitezei de rotatie si 4 senzori solari pentru determinarea
directiei Soarelui.
Satelitul este controlat activ printr-un sistem compus din asa numitele “magnetic coils”
(3 cate unul pentru fiecare axa de orientare) plus o roata volanta. La acestea se adauga un
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sistem experimental de micro propulsie care este de fapt si partea instrumentala a lui
ALMASat-1.
Este vorba de 12 micromotoare construite in tehnologie MEMS (Micro Electro-Mechanical
System) si care functioneaza in sistem ‘cold gas’ pe baza de nitrogen, generand fiecare o forta
de 0.75 mN.
Datorita capacitatii reduse ele sunt folosite in special pentru stabilizarea satelitului, pentru
orientarea catre o tinta anume sau pentru desaturarea rotii volante si mai putin (teoretic) pentru
manevre orbitale (controlul altitudinii orbitei).
ALMASat-1 este o platforma interesanta pentru ca in ciuda dimensiunilor comparabile
este mult mai capabila tehnologic decat standardul Cubesat- fiind practic un satelit complet
functional.
Proiecte Cubesat- Experimentul E-St@r
E-St@r sau in traducere libera "Educational SaTellite @ politecnico
di toRino" este unul din satelitii Cubesat care a fost acceptat impreuna cu
Goliat-ul romanesc la bordul rachetei europene Vega in zborul ei inaugural
care va avea loc la sfarsitul anului 2010.
E-St@r sau in traducere libera "Educational SaTellite @ politecnico
di toRino" este unul din satelitii Cubesat care a fost acceptat impreuna cu
Goliat-ul romanesc la bordul rachetei europene Vega in zborul ei inaugural
care va avea loc la sfarsitul anului 2010.
Construit ca un program educational sub coordonarea universitatii din Torino, satelitul a
fost finantat de "Italian Ministry for University and Research" in cadrul unei initiative mai
largi ce vizeaza realizarea unei constelatii de nanosateliti dezvoltati de mai multe universitati
din Italia.
Prin analogie trebuie amintit si ca Romania intentioneaza sa urmeze aceeasi linie, Rosa
(agentia spatiala romana) anuntand public continuarea programului Goliat printr-o formatie de
nanosateliti.
Construit pe baza de voluntariat in laboratoarele universitatii torineze, dar beneficiind
de suportul activ al industriei aerospatiale din Italia, e-st@r va viza in primul rand testarea
unor materiale si componente comerciale ieftine precum si dezvoltarea si probarea in
conditiile din spatiu a unui sistem activ de control al satelitului (Attitude Determination and
Control Subsystem) bazat pe clasicele "magnetic torquers" de aceasta data intr-o varianta
miniaturizata impusa de dimensiunile reduse ale satelitului (un cub cu latura de 10 cm si
greutate 1 kg).
Pe langa acestea satelitul va dispune si de un sistem de senzori care va achizitiona date in timp
real si le va transmite microprocesorului de bord pentru interpretare- in cadrul unor rutine
software care reflecta algoritmii de control (IMU-inertial measurement unit, senzori solari,
magnetometre).
Un control activ al platformei, care sa ii asigure stabilitatea si orientarea in directia
dorita pe orbita, este una din cerintele vitale de care are nevoie orice misiune serioasa pentru
realizarea experimentelor stiintifice. Din pacate, in cazul platformelor nano-cum sunt Cubesat-
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urile- acest lucru este neglijat sau este implementat intr-o versiune minimalista, deci
dezvoltarea unui sistem capabil sa indeplineasca aceste cerinte ar fi un mare pas inainte.
Proiectantii italieni si-au impartit softwareul de bord in trei scenarii de lucru (asa
numitele moduri de operare): "basic mode" (atunci cand satelitul monitorizeaza conditiile
propriilor subsisteme si transmite doar semnalul de contact), "ADCS mode" (in care satelitul
in urma citirii informatiilor furnizate de senzorii de bord este capabil sa isi controleze propria
pozitie de zbor prin calcularea corectiei si comandarea sistemului activ de "magnetorquers" fie
ca vorbim de compensarea rotatiei dupa desprinderea initiala de racheta sau in cazul operarii
nominale de stabilizarea zborului) si in sfarsit "RX-TX mode" (un mod care asigura
comunicatia bidirectionala cu statia de sol -telemetrie dinspre satelit spre statie si telecomenzi
dinspre statie spre satelit).
Asa cum aminteam anterior e-st@r urmeaza sa fie incarcat la bordul lui Vega intr-unul
din dispozitivele speciale de lansare “CubeSat deployment systems P-PODs” (niste tuburi ce
integreaza/adapteaza platformele Cubesat in structura rachetei) din care nanosatelitii vor fi
mai tarziu proiectati intr-o orbita cu inclinatia de 71 de grade, apogeul la 1447 km si perigeul
la 354 km.
Pe durata zborului toti satelitii vor fi inactivi (calculatorul de bord oprit) iar restrictia de
emisie radio se va intinde 15 minute dupa ce desprinderea de racheta va avea loc.
Dupa 30 de minute de la separare va fi permisa desfacerea antenelor sau a altor
echipamente care au stat pliate in timpul ascensiunii orbitale, si sistemele de comunicatie vor
putea fi folosite la putere maxima.
Ceea ce este interesant este ca la acest moment, datorita lipsei unui scenariu final de
zbor si datorita faptului ca satelitii vor fi trimisi pe rand pentru a evita ciocnirea, Vega nu
garanteaza o valoare fixa a vitezei de rotatie imprimata dupa lansare si nici conditile in care se
vor gasi satelitii la intrarea pe orbita (daca vor fi in conditii de iluminare sau de eclipsa). Din
acest punct de vedere a fost recomandat ca toate echipele proiectante sa aiba in vedere situatia
cea mai nefavorabila (traversarea unei eclipse totale dupa pornirea automata a sistemelor de
bord).
Surse
GOLIAT press kit-ROSA
GOLIAT – project overview-CubeSat Developers' Workshop
S-band ground station prototype for low-earth orbit nanosatellite missions-Octavian CRISTEA, Paul DOLEA, Paul Vlăduţ DASCĂL
CubeSats for the VEGA Maiden Flight-2010 CubeSat Developers' Workshop
University of Bucharest CubeSat Project-ROSA
Cubesat Educational Payload On The Vega Maiden Flight-Interface Control Document-Esa
Goliat Space Mission: Earth Observation And Near Earth Environment Monitoring Using Nanosatellites-Mugurel Balan,Marius-Ioan Piso,Adrian
Mihail Stoica,Claudiu Gabriel Dragasanu,Marius Florin Trusculescu,Corina Mihaela Dumitru
CUBESAT FORMATION FLYING: A SUITABLE PLATFORM FOR SPACE SITUATIONAL AWARENESS APPLICATIONS-M. Balan,M. Piso,M.
Trusculescu,C. Dragasanu,A. Pandele
VEGA user's manual-Arianespace

73! de YO2LAS

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

4.3 Info DX si Bine de stiut

Ghana – 9G1AA

Rob, PA3DEW si Vincent, PA3FQX vor fi activi din Dorma Ahenkro, Ghana in perioada 120,Martie 2012 cu indicativul 9G1AA.
Vor fi activi in special in benzile 20 and 15m SSB. QSL via PA3ERA.
O expeditie in familie la Punta Cana, Dominican Republic

Eric, F5NBK, cu fiica sa Laura, F4GEJ (14 ani ) impreuna cu fiul sau Mathias, F0GQX (10
ani ) vor opera din Punta Cana, Dominican Republic (IOTA NA-096, WLOTA 2974),
cu indicativul HI7/ind. propriu din Februarie 22-28, 2012.ei sunt activi in HF mod de lucru
SSB si Digi.
QSL via indicativ, direct sau Birou.
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Bine de stiut!
Sudanul de Sud

Dupa o asteptare mai lunga de sapte luni , Republica Sudanul de Sud a primit prefixele
pentru International Telecommunication Union (ITU): Z8. Z8A-Z8Z

Insula Malyj Vysotskij este trecuta la DXCC entitati sterse

Potrivit Ministerului finlandez al Transporturilor şi Comunicaţiilor, Saimaa Canal ,Tratatul
între Finlanda şi Rusia a fost finalizat de către autorităţile competente finlandeze şi rusă, prin
ratificare. Tratatul a intrat în vigoare cu data din 17 februarie 2012.
Malyj Vysotskij Island (MVI), R1M, nu mai este inclus în tratat. Astfel, MVI va fi şters
din lista DXCC din 17 februarie 2012, şi s-a adăugat la lista de entităţi şterse.
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Kilowatul Australian

De la 1 martie 2012 pana la 31 august 2013 forul australian, ACMA, va accepta
cererile de la titularii de licenţe de radio amatori avansati, pentru a folosi puterea
emiţătorului la mai mult de 1.000 de waţi de la locaţii fixe nominalizate.
Se va putea opera cu puteri mia mari de 1kw in frecventele:
3500 to 3700 kHz
3776 to 3800 kHz
7000 to 7100 kHz
14000 to 14350 kHz
18068 to 18168 kHz
21000 to 21450 kHz
24890 to 24990 kHz
28000 to 29700 kH
Primele examene de radioamatori în Republica Democratică Congo

Am învăţat din primele examene de radio amatori care au loc în RD Congo (9Q).
Această
ştire
a
apărut
pe
site-ul
IARU
1
"La data de 27 ianuarie 2012 primele examene de radio de amatori au avut loc în
clubul ARAC la Kinshasa, Republica Democratica Congo.
Pascal, 9Q1PM, cu asistenţă din partea lui Henri şi de asistat de la distanţă de
Henk, ON4AHF, a facut o treaba excelenta cu pregătirea candidaţilor pentru
testare. Toti cei 21 de candidaţi au trecut!Examenul a fost supravegheat de către
domnul Mpatamana de des Ministerul Postei Nouvelles Tehnologii de
Comunication..Clubul are planuri mari pentru a fi în eter, cu 9Q0AR lor de club
de pe staţie în mod regulat. "
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Concursuri, clasamente:
1. Clasament Cupa Moldovei 2011 statii din jud. Arad.
Cat.B Statii individuale (CW)
locul 2 YO2MJZ (Nelu Usca ) 1792pct.
Cat.C Statii individuale (SSB)
locul 12 YO2MLG( Nicu Balica) 2274pct.

2. Clasament Cupa 1 decembrie 2011 statii din jud. Arad.
Cat . A seniori

locul 4 YO2BLX(Nelu Chis) 14580 pct.
locul 31 YO2MJZ (Nelu Usca) 4682pct.
locul 35 YO2MFM (Gyuri Uncrut) 4104 pct.
locul 37 YO2LUW (Nuti Ioan Liviu) 4032pct.
locul 43 YO2LXD (Bodea Bonca Ionel) 2914pct.

3. Clasament Cupa Feroviarului 2011 statii din jud. Arad.
Cat . B.
Cat. C.

locul 23 YO2MFM (Gyuri Uncrut) 323pct.
locul 3 YO2MLG (Nicu Balica)
966pct.

4. Clasamentul concursului La Multi Ani YO 2012(concurs dedicat celui care a fost
secretar general FRF Vasile Ciobanita)
Locul 34 YO2MKT (Florin Montia) 7584pct.
Locul 35 YO2BLX (Nelu Chis)
7544pct.
5. Clasamentul Cupa Silverfox 2011
Cat. B

Locul 3 YO2MKT (Florin Montia) 6026pct.

Concursuri Internationale:
1. LZDX contest
Cat B - Single Operator/Multi Bands/CWLocul 466 YO2MJZ(Nelu Usca) 432pct.

4.4 Un link interesant :
http://www.youtube.com/watch?v=sRdy_K5PLsw&feature=related

