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1. Informaţii de ordin general
1.1 Impresii despre Adunarea Generală a Federaţiei Române de Radioamatorism
Din cele 65 de structuri afiliate la F.R.R., 55 au fost prezente cu ocazia Adunării Generale din data
de 31 Martie 2012. Din păcate pentru HAM spiritul ce carcaterizează radioamatorismul această
adunare a demonstrat contrariul, afirmând chiar de la început ca F.R.R. se ocupă doar de
radioamatorii sportivi.
În intervenţia mea am arătat că fără sport, radioamtorismul va exista dar fără QSL-uri cu
desăvărşire nu!
În fotografia de mai jos noul consiliu de administraţie.

1.2 Revista Radiocomunicaţii şi Radioamatorism, 2012
Revistele fuseseră trimise dar s-au pierdut pe traseu aşa că le-am preluat eu, YO2MHF pentru
arădeni. Este vorba de numărul 1 şi 2 din acest an.
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Lista celor care au plătit abonamentul este dată mai jos :
1

YO2AHW

Laszlo Vasile

2

YO2MAB

Poncu Gheorghe

3
4
5
6
7
8

YO2MHF
YO2MKX
YO2MLG
YO2MNH
YO5NZ
YO2LEI

Visky Francisc
Zorlintan Ovidiu
Balica Nicolae
Carausan Ioan
Marina Pavel
Balint F. Alexandru

Revistele pot fi ridicate de la Nicu, YO2MLG sau de la Feri YO2MHF.
Obs. Radioamatorii de la punctele 7 şi 8 au de achitat costul abonamentului pe semestrul I 2012
(adică 26 de lei fiecare).

1.3 Dupa cum stiti saptamana trecuta a avut loc intalnirea de la Csorvas de unde puteti vedea
cateva poze si un film in linkurile de mai jos :
http://www.youtube.com/watch?v=GesitOvx8Sc
http://hg8jg.hu/index.php?spgmGal=csorvas2012

1.4 In data de 14 Aprilie va avea loc
Talciocul de la Hódmezővásárhely
Şcoala general catolică Kertváros
Hódmezővásárhely, strada Hóvirág nr. 3.
1.5 SIMPOZION YO/HD, DEVA, 2012 27-28 Aprilie
1. Sosirea participantilor la prima parte a simpozionului adica intalnirea de protocal va fi in data de
27.04.2012 pana la ora 17.00 .
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2. In seara de vineri 27.04.2012, incepand cu ora 18.00 se va organiza o masa comuna festiva, cu
un meniu decent, care sa nu depaseasca suma de 25 lei. Fiecare participant poate veni cu cele
necesare inainte de meniu, in timpul mesei, sau ca desert.(dar numai din productie proprie, hi.) Cu
aceasta ocazie vom avea suficient timp sa discutam si sa ne cunoastem mai bine.
Pentru participarea la prima parte a simpozionului, respectiv din data de 27.04.2012, inscrierile se
vor face pana la data de 20 aprilie. Pentru inscriere se va preciza numele si prenumele, indicativul
daca este cazul, solicitarea pentru cazare si masa festiva, sau numai pentru masa festiva.
Contravaloarea serviciilor se va achita la fata locului. Inscrierile se pot face telefonic, prin adresa de
E-mail sau prin alt mod convenabil solicitantilor. Nu vom putea asigura servicii de cazare si masa
pentru cei care nu fac inscrierile in termenul stabilit.
3. In data de 28 aprilie, cu mintea limpede si cu forte proaspete, vom participa la lucrarile
simpozionului, care vor avea loc la Sala Romtelecom, langa Hotel Deva, incepand cu ora 10,00 si
pana cand se termina.
4. In cadrul simpozionului, vor fi prezentate informari, lucrari practice si alte materiale de interes
general sau specific activitatii de radioamatorism.Paralel va functiona si un talcioc .
5. La intreaga activitate desfasurata in zilele de 27.04 si 28.04, pot participa radioamatori,
simpatizanti, membri ai familiilor acestora si invitatii organizatorului.
Cine doreste sa prezinte referate sau comunicari, ne vor anunta tema si durata pana la data de
20.04. 2012 pentru a putea fi inscrise in programul simpozionului.
Toti cei care prezinta referate sau comunicari vor primii diplome.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefoanele:
0722630417 George YO2BBB
0722335157 Marius YO2CWR
0744325765 Sandu YO2LAN
In curand vom publica date suplimentare.
Secretar
Gheorghe Pantilimon -YO2BBB
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2.Debutanţi
2.1 Magazine pentru radioamatori
Acest hobby este foarte costisitor, motiv pentru care facem tot posibilul sa gasim produsul cautat la
un pret cat mai mic fara a face rabat la calitate. De circa un an am inceput sa fac o baza de date cu
magazinele din europa si un numai. Ele un sunt strict pentru radioamatori autorizati ci si viitori (CBsti, electronisti…..)
Mai jos sunt linkurile la aceste magazine. Rugamintea mea este sa contribuiti si dvs la imbogatirea
acestei baze de date cu noi linkuri.

Magazine YO
http://www.agnor.ro/radio.html
http://www.artero.ro/Default.html
http://www.esound.ro/produse/268_269,Microfoane-Microfoane-condensator.html
http://www.traiect.ro/APP_shop/prodList.asp?idCategory=709
http://www.bitonline.ro/statii+radio+profesionale
http://www.lccom.ro/
http://www.matra-systems.ro/compania.php
http://www.mondoplast.ro/radio
http://www.radioconsult.ro/?lang=1&menu=0
http://www.radiobazar.ro/
http://www.radio-telecom.ro/catalog/index.php
http://www.radiowave.ro/
http://www.statie-radio.ro/index.php
http://www.fomco.ro/cgi-bin/index.cgi
http://www.phpmagazin.aaz.ro/
http://magic-mall.ro/5,0,promotiile-lunii.html
http://www.statii-emisie-receptie.ro/
http://www.statiiradiocb.com/
http://www.romaniaelectronice.ro/
http://www.yomagazin.ro/index.php?p=product_list&flag=recommend
http://www.soundcreation.ro/instrumente-muzicale/microfoane-profesionale-microfoane-wirelless-siaccesorii-cid16_2410/
http://www.mivarom.ro/catalog/?osCsid=09kpr8q2qj031qmltqnu7hvb30
http://www.tehnoelectric.ro/home.html

Magazine DL
http://www.difona.de/shopindex.php?&ID=1&cont=index&language=en
http://www.qrp-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=1
http://www.fgh-funkgeraete.de/index.php
http://www.rotorsteuerung.de/catalog/index.php?osCsid=de6aaf91bae11468ff21c5797736a1c6
http://www.funkkeller-weissach.de/
http://www.funktechnik-grenz.de/e_shop/
http://www.mega-kom.de/eshop/
http://www.thiecom.de/index.php
http://www.titanex.de/frames/main.html
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http://www.icomeurope.com/
http://www.wimo.com/frameset_e.html
http://www.idealo.de/preisvergleich/Sitemap.html
(in numarul viitor voi continua cu magazine din HA, SUA, FR si altele)

2.2 Manipulatoare şi chei de manipulare
Manipulatorul vertical
Este cel mai cunoscut şi cel mai simplu. Are un singur contact, iar cablul de conectare la
staţie are două fire. Prin apăsarea butonului manipulatorului se obţin puncte şi linii. Mişcarea se
face din încheitura mîinii, pe verticală. Are dezavantajul că la transmisii îndelungate, duce la
obosirea mîinii. Avantajul este că transmite fidel "mîna" operatorului, iar unii "old men" apreciază
asta. În fond, telegrafia este o artă, la fel ca desenul sau muzica. Este o plăcere să asculţi în bandă
un operator care transmite impecabil cu manipulatorul vertical, chiar la viteză redusă. Există
concursuri unde se folosesc doar manipulatoare verticale (straight key). Unii radioamatori le
colecţionează, ele făcînd parte din istoria telecomunicaţiilor.
http://www.youtube.com/watch?v=nVkLr0GyJPI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=olEI3enwzHA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4E4-mWX1UBk&feature=gvrec&context=G2880457RVAAAAAAAAAA

Side-swiper
Este o cheie de manipulare la care mişcare mîinii se face pe orizontală. Are un singur
contact, dar acest contact este dispus de o parte şi de alta a padelei. Punctele şi liniile se obţin tot
prin apăsări scurte sau lungi. Avantajul este că se poate transmite la viteză mai mare şi fără
oboseală.
http://www.youtube.com/watch?v=MTDECa1v0NQ
http://www.youtube.com/watch?v=SFsWpz7QZ64&feature=relmfu
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Bugul semi-automat
Se aseamănă cu side-swiper, dar printr-un oscilator mecanic transmite puncte în mod
automat. Liniile se transmit manual ca la side swiper. Daţi clik pe linkul de mai jos şi încercaţi online un asemenea bug.
http://www.ae4rv.com/tn/education/bug.htm
http://www.youtube.com/watch?v=CI1wMVIFDv4&feature=related

Cheia de manipulare simplă
O astfel de cheie are o singura padelă şi doua contacte, unul pentru puncte şi altul pentru
linii. Are nevoie de un bug electronic. Cablul cu care se conectează la bug are 3 fire. Se poate folosi
cablu stereo. Blindajul se pune la masă, iar celelalte fire se conectează în aşa fel încît dacă
apăsăm padela dintr-o parte, bugul va transmite puncte, iar în cealaltă parte va transmite linii.
http://www.youtube.com/watch?v=Tu1B9oZUGO8

Cheia iambică
Cheia iambică este un dispozitiv care conectat la un bug transmite linii şi puncte. Orice cheie
iambică are două padele care acţionează două contacte.
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Modul de conectare la bug este acelaşi ca la cheia simplă. Cei care transmit cu mîna stîngă
inversează cele doua fire centrale de la cablu, astfel ca padela din stînga va transmite puncte şi cea
din dreapta linii.
Spre deosebire de cheia de manipulare simplă, cea iambică se deosebeşte prin faptul că
permite trei tipuri de mişcări :
- stînga - "left" - puncte
- dreapta - "right" - linii
- strîngere - "squeeze" - alternează linii cu puncte pe durata strîngerii padelelelor
Are avantajul că transmite orice semn din maximum 3 apăsări :
Cu o singură apăsare se obţin semnele E, H, I, M, O, S, T, 0, 5
Cu două apăsari: A, B, D, F, G, J, K, L, N, Q, R, U, V, W, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Cu trei apăsări: P, X
http://www.youtube.com/watch?v=X_uVQavmXCs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9grBNtTLGzc&feature=related
http://www.morsecode.nl/iambic.PDF

Cu speranţa că informaţiile prezentate v-au fost de folos, vă doresc succes în trafic şi multe
dx-uri.
73, YO2MJZ

2.3 Văntul şi antena
YO2MAB,George Poncu
În activitatea de radioamator, cea mai importantă componentă este antena. Ai antenă ≡ exişti.
Pentru o antenă direcţională, multiband, cu cât mai multe elemente (aşa ca puterea QRP de minimul 1000 W)
să se facă auzită peste cel cu puterea ne/simţită de 100 W, investim financiar şi in manoperă în majoritatea
cazurilor mai mult decât în echipamentul de propriu-zis.
Sute de euroi în piloane super-calculate de către "specialişti", hobanări şi alte "invenţii". Dar, mama natură nu
cunoaşte specialiştii şi din când în când mai scapă câte un "vânticel" şi toată investiţia şi efortul fizic depus în
construcţia antenei se duce pe apa sâmbetei.
Panaceu universal nu există. Natura lucrează şi este mai tare decât voinţa şi puterinţa omului. Dar, pentru
cazuri normale, putem să luăm, cel puţin, măsuri de prevedere.
Din păcate, de multe ori am auzit cum vântul a distrus antenele.
Înainte de a începe să ne pregătim să ne montăm o antenă, este bine să cunoaştem câteva date despre
locul unde dorim să facem acest lucru.
Vântul este definit prin două elemente: direcţia (girueta) şi viteza sa (anemometru). Direcţia vântului
reprezintă sectorul orizontului de unde suflă vântul şi se apreciază în raport cu punctele cardinale, cu ajutorul
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unei scale cu 16 direcţii care poartă numele de roza vânturilor. Cele 16 sectoare corespund câte unui punct
cardinal principal (nord, sud, est, vest) sau intermediar (sud-vest, nord-nord-est, etc.), indicate prin liniiradiale
ce pornesc din punctul central.
În România, este definită, pe baze statistice, o hartă a intensităţii vitezei
vântului. Pe baza acesteia putem stabili, vitezele medii ale vântului în zona noastră
de montare a antenei. Însă, în mod normal, datorită configuraţiei terenului (situat la
marginea localităţii, clădiri de diferite forme şi înălţimi din jurul nostru, direcţia
predominată a vântului cu viteza maximă, viteza reală poate diferi semnificativ faţă
de cea din hartă. Se pot crea accelerări de viteză, turbioane, etc. Viteza vântului poate
fi măsurată precis cu un anemometru aflând astfel o valoare în metri/secundă,
kilometri/oră sau noduri, dar acest lucru ne oferă o idee despre viteza vântului într-un
anumit moment “t”, într-un anumit loc, neputând avea astfel o idee generală despre
mediul înconjurător.
Anemometrul. Este format dintr-un sistem de 3 sau 4
cupe fixate la capătul unui ax mobil. Sub acţiunea
vântului sistemul de cupe se roteşte, iar un sistem mecanic sau electronic
prezintă pe cadranul anemometrului viteza determinată.
Dar nu toţi avem la dispoziţie un astfel de aparat. Pentru a compensa acest
lucru, putem să ne folosim de scara Beaufort. Acesta a fost iniţial folosită
pentru determinare vitezei vântului pe mare, mai târziu aceasta fiind adaptată
şi pentru uscat.
În 1805 amiralul Francis Beaufort (1774-1857) a elaborat o scală cu 12 grade,
estimarea forţei vântului făcându-se folosind media vitezei vântului pe o
durată de 10 minute, viteza măsurându-se la o înălţime de 10 metri. Marele
avantaj al acestei scale, constă în faptul că putem aproxima viteză vântului în funcţie de ce vedem în jurul
nostru, fără nici un instrument de măsură.
Viteza vântului pe scara Beaufort poate fi exprimată prin formula aproximativă (aceasta formulă se poate
aplica până la viteze ale vântului de circa 117 km/h, peste care fiind lipsită de sens.):
v = 0,837 ⋅ B 3 [m/s] sau B = 3
2

v2
9

unde:
- v este viteza vântului [km/h]
- B este gradul Beaufort.
În tabelul următor vă prezint efectele produse de vânt asupra obiectelor de la suprafaţa terestră în funcţie de
viteza vântului, în grade Beaufort. Tabelul a fost realizat din compilarea/rotunjirea a mai multor tabele
existente pe reţeaua net, pentru a putea obţine cât mai multe informaţii cât de cât corecte şi utile.

Tabel - Scara Beaufort
Intensitatea
Denumirea
vântului,
vântului
grade
0

Calm staţionar

Viteza vântului
m/s
km/h

< 0,4

0...2

Efectele produse de vânt asupra obiectelor de la
suprafaţa terestră
Fumul se ridică vertical sau aproape vertical, frunzele
arborilor şi pânza steagului sunt nemişcate. Cocoşul de vânt
nu se mişcă.
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Intensitatea
Denumirea
vântului,
vântului
grade
1

Vânt
perceptibil

2

Briză uşoară vânt foarte
uşor
perceptibil

3

Vânt slab uşor

4

Vânt
moderat

5

Vânt
tare semnificativ

6

Vânt foarte
tare puternic

7

Vânt
foarte
puternic

8

Vânt
extrem
de puternic

9

Furtună

10

Furtună
puternică

11

Furtună
violentă

12

Uragan

Viteza vântului
m/s
km/h

contact:

office@yo2kbq.ro

Efectele produse de vânt asupra obiectelor de la
suprafaţa terestră

Se mişcă unele frunze. Mişcarea vântului este vizibilă doar
la fum - deviază puţin de la traseul vertical şi indică direcţia
vântului. Cocoşul de vânt nu se mişcă.
Se simte adierea pe faţă. Frunzele se mişcă, foşnesc din
când în când. Pânza steagului începe să se mişte uşor.
1,8...3,1 6...11
Cocoşul de vânt începe să se orienteze după vânt, indicând
direcţia acestuia.
Frunzele şi rămurelele arborilor în mişcare continuă, de
3,6...5,4 13...19 mică amplitudine. Grânele încep să se clatine. Pânza
steagului este în mişcare continuă.
Frunzele şi rămurelele arborilor în mişcare continuă, de
amplitudine mai mare sau variabilă. Praful şi hârtiile de pe
5,8...8,0 21...29
jos se ridică. Grânele se ondulează. Pânza steagului se
întinde, luând o poziţie orizontală
Crengile mari ale arborilor se mişcă; vârful tuturor arborilor
se mişcă. Arborii mici se leagănă. Pânza steagului mare se
8,5...10,7 31...39
menţine întinsă. Pe lacuri şi bălţi mari se formează valuri
cu creastă.
Ramurile mici ale arborilor se îndoaie. Steagul flutură şi se
11,2...13,9 40...50 răsuceşte. Se aude şuieratul vântului. Folosirea unei
umbrele devine dificilă. Sârmele telegrafice şuieră.
Se leagănă tulpinile arborilor, se îndoaie ramurile groase.
Arborii se mişcă cu toată tulpina. Este nevoie de efort
14,3...17,0 51...61 pentru a înainta contra vântului. Se aude şuieratul vântului
în preajma construcţiilor şi a obiectelor staţionare. Pânza
steagului se mişcă cu zgomot (pocneşte)
Se leagănă arborii mari, se rup ramurile subţiri şi crenguţele
uscate. Devine foarte greu a înainta contra vântului.
17,4...20,6 63...74
Autovehiculele îşi pierd direcţia pe drum. Lovirea valurilor
de ţărm se aude la distanţe enorme.
Crengi se rup din arbori, unii arbori pot fi defrişaţi.
21,0...24,1 76...87 Clădirile uşoare sunt afectate. Se mişcă din loc obiectele
uşoare
Arborii sunt scoşi din rădăcină, crengi întregi se rup.
24,6...28,2 88...101 Clădirile sunt afectate, ţigla sau şindrila zboară de pe
acoperiş, se produc daune ale structurilor
Ruperea tulpinelor arborilor, unii sunt doborâţi. Daunele
28,6...32,2 103...116
asupra clădirilor sunt produse la scara largă
Se semnalează distrugeri catastrofale (daune severe şi
> 32,6
> 117
extinse). Arborii sunt defrişaţi
0,4...1,3

2...5
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Tabel - Resursele de vânt ale României la 50 m înălţime pentru diferite condiţii
topografice
montană
înaltă
m/s
> 11,5
10,3 - 11,5
8,5 - 10,0
7,5 - 8,5
< 7,0

mare
m/s
> 9,0
8,0 - 9,0
7,0 - 8,0
5,5 - 7,0
< 5,5

zonă
litorală
m/s
> 8,5
7,0 - 8,5
6,0 - 7,0
5,0 - 6,0
< 5,0

terenuri dealuri şi
plate
podişuri
m/s
m/s
> 7,5
> 6,0
6,5 - 7,5 5,0 - 6,0
5,5 - 6,5 4,5 - 5,0
4,5 - 5,5 3,5 - 4,5
< 4,5
< 3,5

Puteţi aprecia (cu o anumită marjă de eroare) viteza medie a vântului utilizând metoda observaţiei directe,
tradusă în grade pe scara Beaufort şi respectiv m/s. În acest scop trebuie să aveţi un caiet de notiţe şi un pic de
răbdare.
Utilizaţi tabelul pentru a aprecia viteza vântului în funcţie de efectele observate asupra lucrurilor comune:
arbori, steaguri. Notaţi aprecierea făcută în grade Beaufort.
Faceţi observaţii asupra unui element situat în locul în care vrem să montăm antena sau în imediata apropiere
a acestuia (din cauza curenţilor turbionari creaţi de obstacole); dacă se poate să montăm un element de
referinţă (de ex. un pilon cu un steag).
Crearea de turbulenţe ale vântului este provocată de variaţia relieful înconjurător cât şi de geometria clădirilor
împrejmuitoare. Nu totdeauna o poziţie ferită este în mod real aşa.
Să notaţi viteza vântului când sunt manifestări violente ale acestuia, când apare posibilitatea distrugerii
antenei. Notaţi direcţiavântului folosind o busolă.
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Cu cât observaţia se extinde pe mai mult timp şi pe mai multe sezoane, cu atât media calculată va fi mai
exactă. Estimarea vitezei rafalelor de vânt pe scara Beaufort este improprie, dar consider că dacă se poate face
este util, pentru că rafalele de vânt distrug (rup) antenele, atunci apar suprasolicitări mecanice în elementele
componente.
La final, pentru calculul mediei, însumaţi gradele Beaufort ale tuturor înregistrărilor şi împărţiţi la numărul
deînregistrări. În tabel, la gradul Beaufort mediu rezultat, veţi găsi viteza medie a vântului în zona analizată şi
direcţia predominantă de acţiune a acestuia. La calculul structurii de rezistenţă a pilonului şi a antenei şi va
ţine cont de viteza maximă înregistrată şi de direcţia acestuia.

Imagini pentru o exemplificare cât mai edificatoare a scării Beaufort
Pe viitor, voi încerca să prezint cât de cât calculul simplificat a unei structuri de rezistenţă (pilon,
boom antenă, elementele antenei, hobanări, etc) pentru a ne feri investiţia făcută în antenă.
Pentru cei care doresc să-şi construiască un anemometru de amator şi un indicator a direcţiei vântului vă
recomand următoarele siteuri:
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- http://www.campingcar-bricoloisirs.net/anemometre.html - construcţie cu motoraş electric recuperat
- http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/meteo/pfsecpro2.htm
- http://vwlowen.co.uk/picaxe/weather-station/page-4.htm
Notă: Prin prezentul material doreşte a aminti că activitatea de radioamatorism mai depinde de multe alte
lucruri şi fenomene. Pentru toţi cei care au ceva de completat sunt cu drag primiţi cu materiale suplimentare.
Bibliografie:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_scale
- http://traseeromania.ro/wiki/cum-determinam-viteza-vantului-scala-beaufort/
- http://cauti.wordpress.com/category/energie-eoliana/
- Siguranţa structurilor la acţiuni speciale - Universitatea Politehnica Timişoara, Curs - Master

3. Prezentarea tehnică
3.1 Consideraţii despre liniile de transmisie (continuare din numărul trecut).
Am stabilit în întroducerea la acest capitol importanţa determinării lungimii şi atenuarea liniei de transmisie, a
energiei de la transceiver la antena, pentru un transfer maxim de putere.
Voi relua aici căteva exemple practice ca să ne dăm seama cât pierdem în cazul unei proaste adaptări şi cât
căştigăm dacă suntem atenţi la detalii.
În tabelul cu parametrii diverselor linii de transmisie (prezentată în numărul anterior) sunt date valori deobicei
raportate la anumite frecvenţe standardizate la 10 MHz sau 100MHz.
Dar cum procedăm cu calculul atenuarilor în cazul altor frecveţe. Dacă notăm cu A1 atenuarea la frecvenţa F1
şi cu A2 atenuarea la frecvenţa F2 atunci există următoarea relaţie (considerând 100 m lungime de cablu):
_____
A2=A1*√F2/F1
(1)
De exemplu, dacă un cablu, linie de transmisie, are o atenuare de 20 dB/100 m la 100MHz atunci la frecvenţa
de lucru de 28 MHz atenuarea aceluiaşi cablu va fi :
_____
A2=20*√28/100= 10.58dB
(2)
Să vedem cum determinăm lungimea optimă a liniei de transmisie. Pentru asta trebuie să cunoaştem neaparat
factorul de scurtare sau “factorul de viteza”. Formula de calcul pentru determinarea lungimii corespunzatoare
a cablului este:
L[m]=(299.79/F0)*VF

(3)

În care L, lungimea cablului se consideră în metrii, F0, frecvenţa centrală de lucru în MHz iar VF, factorul de
viteză fie în procente fie adimensional. Constanţa reprezintă viteaza luminii de 299.792.458 m/sec. În unele
formule se utilizează valoarea de 300, se greseşte doar 4 ppm (parts per million, părţi pe un milion)!
De exemplu:
1-considerăm frecvenţa centrală de 146 MHz pentru un cablu cu VF=0.92 sau 92%, cu aceste valori obţinem
pentru o lungime de undă 1.886 metrii reprezentând lungimea cablului în lungimi de undă. Astfel că dacă
avem nevoie de circa 30 m de cablu de coborâre acesta va reprezenta:
30 m/1.886m=15.906 lungimi de unda!

(4)

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

Ştiind însă faptul că trebuie să folosim multiplii întregi de lungimi de undă (sau ¼ respectiv ½) rezultă că 30
m nefiind un multiplu întreg al lui 1.886 înseamnă că dacă luăm 15 lungimi de undă va rezulta o lungime de
cablu de coborare de 28.29 m. Vom scurta cablul cu 30-28.29=1.71 metrii. Dacă această lungime nu ne ajunge
atunci va trebui să lungim cablul iniţial cu 0.176 m ca să avem un număr întreg de 16 lungimi de undă
(16*1.886m=30.176 m). Probabil că nimeni nu va face acest lucru!
Cifrele reprezintă un exemplu de calcul, dar dacă diferenţele sunt mai mari ¼ lungimi de undă atunci este bine
să facem aceste corecţii.

2-considerăm un exemplu şi pentru prietenii noştrii din domeniul CB, adică la frecvenţa de 27.225 MHz
pentru canalul 22. Pentru o vedere de ansamblu voi trece valorile calculate de mine într-un tabel:
F[MHz]

27.225

Nr.

1
lambda

Lambda[m]
1/2Lambda[m]
1/4Lambda[m]
5/8Lambda[m]
Tip cablu
Factor de viteză
Lungime cablu, un lambda[m]

11.011
5.505
2.752
6.881
RG58
0.66
7.267

1
2
3
4
5

½
lambda

7.27
14.54
21.80
29.07
36.34

¼
lambda

1.82
3.63
5.45
7.27
9.08

3.63
7.27
10.90
14.54
18.17

Astfel, cablul de o lungime lambda (lungimea de undă corectată cu factorul de viteză) este de 7.267 m.
Multiplii intregi, (Nr. din tabel) vor multiplica această valoare de 1-5 ori. Tot aşa şi pentru jumatate şi sfertul
de lambda cu multiplicări subunitare.
Este important să cunoaştem aceste aspecte pentru a nu ajusta degeaba antena cand de fapt ar trebui să
ajustăm cablul de coborâre!
Schema circuitul de test pentru determinarea lungimii optime a cablului coaxial este prezentată în figura 1.

Figura 1
Folosim un SWR-metru, un terminal de 50 Ohm, un racord T şi cablul pe care dorim să-l acordăm pentru
centrul frecvenţei de lucru. Folosim terminator de 50 Ohm ca să fim siguri de faptul că ieşirea SWR-metrului
este egală cu impedanţa antenei cu care se va cupla cablul.
Verificăm acum un cablu de antena tip RG58, folosit la o antena CB cu frecvenţa centrala de 27.5 MHz,
cablul este liber la capătul nemufat adica sarcină infinită. Rezultă, conform formulei 3 lungimea cablului
pentru 1 lambda:
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(299.79/27.5)*0.66=7.194 m
Masurând cablul obţinem 3.58 m deci o lugime de ½ lambda adică 7.194/2=3.58 m. Verificând cu SWRmetrul situaţia dată obţinem valoarea confirmată de calcul ce se poate observa în figura 2.

Figura 2
Se citesc următoarele valori: frecvenţa centrală 27.494 MHz, SWR=1, Rs=48 Ohm, Xs=0 Ohm, deci avem
rezonanţă la frecvenţa centrală! Abia acum putem să conectăm antena şi dacă SWR-ul este necorespunzător,
putem trece la reglajul antenei până obţinem din nou SWR=1 numai aşa vom fi siguri de faptul că linia de
transmisie este în acord cu impedanţa antenei.
...de YO2MHF, Feri

4.Diverse

4. 1 Birou de QSL carduri
În acest capitol va informam de tot ceea ce este legat de QSL-uri de schimburi şi expediţia lor. Prezentăm şi
QSL-carduri interesante primite de radioamatorii din judeţul Arad. Asteptăm să ne trimiteţi confirmările
legăturilor dumneavoastră cu entităţ deosebite.
Deasemenea vă vom prezenta şi diplomele, cupele şi plachetele cu care activitatea dumneavoastră a fost
răsplătită.
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Insulele Canary-YO2MHF

Diploma SP DX Contest operatori: YO2LEA, YO2MIA,YO2LGV
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Tajikistan - YO2MNC

4.2 Info DX si Bine de stiut
E51BKM & E51GMH – South Cook Islands

Alan VK4WR si Graeme VK4FI vor activa din Rarotonga inj perioada Aprilie 8 -27, 2012 cu indicativele
E51BKM si E51GMH. Si-au mai planificat sa activeze si din Aitutaki, OC-083.
Vor opera din benzile de 40-6m CW / SSB.
QSL via Home call.
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TJ6RM – Cameroon

Ivan, 5N7M / OM3CGN este deja activ cu TJ6RM din Cameroon pana in 16 Aprilie 2012.
Activeaza din benzile 40-10m, CW/SSB.
QSL via Home call.
8Q7UY – Thulhagiri Island

Alex UT5UY, va opera din Thulhagiri Island (IOTA AS-013) in perioada Aprilie 12-21, 2012 cu indicativul
8Q7UY.
Bine de stiut….
Log search Annobon si Bioko Island
Logul online pentru 3C0E (Annobon) si 3C6A (Bioko Island) este disponibil
La adresa www.gdgdxc.net/3c0e/index.php
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International Marconi Day

Telford & District Amateur Radio Society vor fi active cu 3 statii pentru a 25 editie a zilei international
Marconi in data de 21 Aprilie 21 2012.
Scopul lor este de a bate recordul de anul trecut de 470 de contacte în 34 de ţări diferite, în SSB si CW. Qsl
este via buro sau direct.

Rezultate în concursuri ale radioamatorilor arădeni şi din judeţi.
Cupa Transmitionistului editia 2011
Cat C
Locul 9 YO2LGV

LEO cu 519pct

Locul 11 YO2MHF Feri cu 286 pct.
Cupa 25 octombrie 2011
Cat B
Locul 23 YO2MNC Levi 4126 pct.
Locul 29 YO2MJZ Nelu 3172 pct.
Locul 32 YO2LGV Leo

2916 pct.

Locul 40 YO2MFM Gyuri 1412 pct.
Memorial Dr Savopol 3.5 Mhz Digimodes

Locul 6 YO2MKT Flo 26 pct.

4.3 Un link interesant :
http://techchannel.att.com/play-video.cfm/2011/3/7/AT&T-Archives-Similarities-of-Wave-Behavior
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4.4 Un review interesant:
QST Magazine Product Reviews - Key Measurements Summary - HF-Transceivers or Receivers
Source: Product Review from QST Magazine -

1
Subject of
measurement

Minimum

Band: 14 MHz

of scale

2

Maximum

Yaesu
FTdx5000D

of scale

December 2010

Elecraft K3
January
2009

Icom IC7700
October
2008

3

4
TenTec OrionII
September
2006

Receiver
20 kHz blocking gain
compression

70 dB

140 dB

136 dB *

142 dB !

125 dB

136 dB

2 kHz blocking gain
compression

70 dB

141 dB

136 dB *

140 dB

102 dB

136 dB

20 kHz 3rd-order dynamic
range

50 dB

110 dB

114 dB !

106 dB

106 dB

92 dB

2 kHz 3rd-order
dynamic range

50 dB

110 dB

114 dB !

103 dB

95 dB

95 dB

20 kHz 3rd-order intercept

-40 dBm

+35 dBm

+41 dBm !

+29 dBm

+35 dBm

+20 dBm

2 kHz 3rd-order intercept

-40 dBm

+35 dBm

+40 dBm !

+28 dBm

+24 dBm

+21 dBm

Transmitter
Tx-Rx turnaround time
(SSB tx delay)

50 ms

10 ms

37 ms

12 ms

15 ms

30 ms

Transmit 3rd-order IMD

-20 dB

-35 dB

-43 dB #!

-29 dB

-28 dB

-28 dB

Transmit 9th-order IMD

-20dB

-70 dB

-72 dB #!

-51 dB

-53 dB

-52 dB

6
Icom IC-7800
V2

7
Yaesu
FTdx9000

8
TenTec OmniVII

March 2007

July 2010

July 2007

5
Subject of
measurement

Minimum

Band: 14 MHz

of scale

Maximum
of scale

Icom IC-7600
November
2009

Receiver
20 kHz blocking gain
compression

70 dB

140 dB

122 dB

144 dB

137 dB

137 dB

2 kHz blocking gain
compression

70 dB

141 dB

102 dB

117 dB

102 dB

134 dB

20 kHz 3rd-order
dynamic range

50 dB

110 dB

106 dB

108 dB

99 dB

91 dB

2 kHz 3rd-order
dynamic range

50 dB

110 dB

88 dB

86 dB

85 dB

82 dB

20 kHz 3rd-order
intercept

-40 dBm

+35 dBm

+31 dBm

+38 dBm !

+28 dBm

+11 dBm

2 kHz 3rd-order
intercept

-40 dBm

+35 dBm

+13 dBm

+22 dBm

+7 dBm

+6,5 dBm

Transmitter
Tx-Rx turnaround time
(SSB tx delay)

50 ms

10 ms

13 ms

15 ms

32 ms

20 ms

Transmit 3rd-order IMD

-20 dB

-35 dB

-31 dB

-32 dB

-37 dB #!

-27 dB

Transmit 9th-order IMD

-20dB

-70 dB

-48 dB

-52 dB

>-75 dB #!

-55 dB
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Subject of
measurement

Minimum

Band: 14 MHz

of scale

contact:

office@yo2kbq.ro

Maximum

9
Yaesu
FTdx9000

10
Yaesu FT-950

11
Yaesu FT2000D

12

of scale

March 2006

March 2008

October 2007

Yaesu FT-450
December
2007

Receiver
20 kHz blocking gain
compression

70 dB

140 dB

128 dB

128 dB

136 dB

134 dB

2 kHz blocking gain
compression

70 dB

141 dB

97 dB

98 dB

87 dB

90 dB

20 kHz 3rd-order
dynamic range

50 dB

110 dB

101 dB

95 dB

98 dB

97 dB

2 kHz 3rd-order
dynamic range

50 dB

110 dB

78 dB

71 dB

69 dB

67 dB

20 kHz 3rd-order
intercept

-40 dBm

+35 dBm

+35 dBm

+21 dBm

+26 dBm

+13 dBm

2 kHz 3rd-order
intercept

-40 dBm

+35 dBm

+1 dBm

-4 dBm

-16 dBm

-31 dBm

Transmitter
Tx-Rx turnaround time
(SSB tx delay)

50 ms

10 ms

35 ms

25 ms

37 ms

40 ms

Transmit 3rd-order IMD

-20 dB

-35 dB

-34 dB #

-35 dB

-41 dB #!

-30 dB

Transmit 9th-order IMD

-20dB

-70 dB

-80 dB #!

-56 dB

-65 dB #

-48 dB

13

14

15

Subject of
measurement

Minimum

Band: 14 MHz

of scale

Maximum

Icom IC-7200

Yaesu FT-2000

Icom IC-7000

of scale

June 2009

February 2007

May 2006

Receiver
20 kHz blocking gain
compression

70 dB

140 dB

140 dB

126 dB

112 dB

2 kHz blocking gain
compression

70 dB

141 dB

83 dB

92 dB

86 dB

20 kHz 3rd-order
dynamic range

50 dB

110 dB

99 dB

95 dB

89 dB

2 kHz 3rd-order
dynamic range

50 dB

110 dB

67 dB

64 dB

63 dB

20 kHz 3rd-order
intercept

-40 dBm

+35 dBm

+23 dBm

+16 dBm

+6 dBm

2 kHz 3rd-order
intercept

-40 dBm

+35 dBm

-11 dBm

-22 dBm

-27 dBm

Transmitter
Tx-Rx turnaround time
(SSB tx delay)

50 ms

10 ms

30 ms

27 ms

12 ms

Transmit 3rd-order IMD

-20 dB

-35 dB

-32 dB

-32 dB

-33 dB

Transmit 9th-order IMD

-20dB

-70 dB

-58 dB

-60 dB

-58 dB

* = Blocking exceeded the levels indicated
# = Class A operation
! = below/above measurable levels
Please take into account that there might be a difference in the numbers
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due to changements and improvements of measurements equipment, measurements filters, etcetera.
Green = excellent
Light green = good
Yellow = average
Orange = moderate
Red = poor

Sursa:
http://www.anico.hu

Şi nu în ultimul rând, tuturor radioamatorilor şi nu numai, dorim sărbători pascale fericite!

Din partea redacţiei Buletinului Informativ.
09 aprilie 2012

