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Concursul de radiotehnica cu premii “ZIUA TELECOMUNICATIILOR  2006” 
Asa  cum am aaratat si in numarul trecut, alaturi de celelalte activitati dedicate Zilei Mondiale a 

Telecomunicatiilor ( concursurile de US si UUS , YO/HD Simpo), YO/HD Antena  instituie concursul de radiotehnica cu 
premii “Ziua Telecomunicatiilor 2006”, in patru etape ( ianuarie- aprilie 2006).  

Concursul consta din cate patru teste (A,B,C,D)  in fiecare luna , teste numerotate cu numarul revistei (113, 114, 
115 si 116)  fiecare cu cate patru posibile raspunsuri (a,b,c,d) , din care participantii la concurs  vor alege  varianta pe care 
o considera corecta ( de exemplu 113A-c; 113B-d; 113C-a; 113D-c),  raspunsuri  care vor fi expediate pe adresa 
editorului revistei pana in ultima zi a lunii de editare a revistei  (cele pentru luna februarie   pana in data de 28), urmand 
ca tragerea la sorti a castigatorului sa se faca la prima intalnire lunara a membrilor RCM Deva.  

Premiile vor consta  din harti  ICOM cu zonele radio si un set de reviste  (CQ, QST, QEX, 73 Amateur Radio, 
World Radio, National Geografic, etc) din “donatia” WB2AQC. 

Cei care au trimis raspunsurile corecte la toate cele patru etape ( chiar daca au castigat), participa la tragerea la 
sorti  speciala din luna mai, cand (la 17 mai) se sarbatoreste Ziua Mondiala a Telecomunicatiilor, si cand speram ca 
premiul va fi mult mai substantial. 

Participarea etapa I-a  a fost destul de slaba ( 24 de participanti) dintre care doar 4  (YO2QY, MAX, 5BIN si 
9GOH) au dat raspunsurile corecte. 

Precizam  ca testele sunt preluate dupa o carte  aparuta la Oradea ( obtinuta prin amabilitatea lui YO5LN -mni 
tnx!), si ca este foarte posibil ca intrebarile sa nu fie suficient de explicite ( se pare ca testul 113C a creat cele mai multe 
neclaritati si comentarii), dar vom respecta solutiile date de autor  cu explicatiile date de acesta ( vom face cunoscut  titlul 
cartii si numele autorului dupa incheierea concursului),  

Dam mai jos solutiile celor patru teste din etapa I-a (113A –113D): 
Solutia  testului 113 A: 

Cu datele din problema rezulta 40/ns = 4/64  = 16  =4 
4ns = 40 ð  ns –40/4 =10 spire 
Raspuns corect: b 
Solutia testului 113B: 
Avem: R=1kΩ =1000Ω 

                        I= 5mA=0,005A 
                        U=R.I =1000x0,005 =5V 
                         is =20 – 0,005 = 19,995A 
                         r = 5/19,995 = 0,25Ω 

Raspuns corect: a 
Solutia testului 113C: 
In cazul de fata este reprezentata tensiunea intre valoarea maxima pozitiva si axa X, ceea ce corespunde unei 

tensiuni varf. 
Raspuns corect: d 
Solutia testului 113D: 
Datorita prezentei  circuitului oscilant paralel LC ca sarcina a etajului amplificator, schema reprezinta un 

amplificator selectiv. 
Raspuns corect: a 
In urma tragerii la sorti, castigatorul etapei I a concursului nostru a fost desemnat YO9GOH, LUPOI 

FLORIN din Targoviste, pe care il felicitam calduros, si caruia i-am expediat deja QSP-ul cu premiul. 
 
Iata acum cele patru teste ale etapei a II-a (114A-114D), la care asteptam solutiile Dv. pana pe data de 

28 februarie, pe adresa yo2bpz@rdslink.ro: 
 

 



 
 
INFO  INFO INFO 
 
Mesaj de la 4Z4BS: 
Buna Adrian  
Grupul Holyland DX Group intentioneaza sa faca o noua Expeditie pe malul lacului Kineret ( Orasul Tiberias ) de Pastele 
Crestin. Acolo in Kibutz (Colhoz) se afla renumita barca pe care a folosit-o Jesus pe timpurile alea  
(Nu ma intreba  nimic despre aceasta ca nu stiu).  
Cand va fi sigur i-ti voi scrie noutati.  

Cu bine 73 Shalom 
 
Va adresam invitatia si rugamintea de a vizita site-ul nostru: http://www.qsl.ro/yo9kpi  Aici am postat informatii utile despre club, 
membrii sai, articole si programme utilitare. Opiniile si observatiile dumneavoastra sunt asteptate cu deosebit interes. 
                                                                                 YO9KPI members 
 

MULT E DULCE SI FRUMOASA... 
 

             In benzile noastre de scurte, se folosesc destul de des barbarisme ale limbii. Auzim expresii de genul: 
Va salutez 
Nu merge propagatia 
Suntem radioscamatori 
Aici devine aicea, acilea, aciulea... 
Asta este situatiunea 

            Ma copi ? Eu te copi cu 5 
            Iti dau controlul dupa apometru 

QSL, din abreviere a devenit substantiv, se foloseste ca plural ''chiuesele" ceea ce ar insemna mai multe confirmari... 
De asemenea stupida mi se pare si expresia ucavele 
Purtatoarea, notiune referitoare la frecventa si care trebuie sa fie acordata in gen, numar si caz, a devenit purtatorul.   
Ca sa nu mai vorbim de injurii... si de politica de trei parale care in loc sa se faca la carciuma se face pe repetoare. 
Oare un Liviu Macoveanu, un Ionel Pantea, un George Craiu, Andi... macar in gluma, si-ar fi permis sa se exprime asa? Si-ar 

fi permis sa-si bata joc de 
             LIMBA CE-O VORBIM? 

 Ei erau elita si isi respectau cartea de vizita a prefixului YO. 
Oare noi radioamatorii de astazi nu facem si noi parte dintr-o elita, nu ne mai intereseaza cartea noastra de vizita, sau credem 

ca in acest fel dovenim ca suntem mai destepti, mai interesanti?  
            Uitam ca 
            ALTA LIMBA-ARMONIOASA, CA EA NU GASIM? 

YO9HG Margarit                 24 ianuarie 2006 

 
 
 
                             x 
 
 
                                           
 

F= 20 MHz F= 10 MHz 

I= 3 mA I= 2 mA 

114A. Ce fel de etaj este ? 

      
 
                                      
                                       Cablu coaxial 
                                           60 ohm 

114B. Ce fel de antena este ? 

a. amplificator RF      b. amplificator audio 
c. atenuator                d. multiplicator 

a. sfert de unda                 b. jumatate de unda 
c. trei sfert de unda           d. unda intreaga 

                             L         
 
 
       C                                 C 

114C. Ce fel de filtru este ? 

        

114D. Cat este frecventa de rezonanta 
? ? 

C = 75 pF      L = 24 uH 

      F = ? 

a. pi, trece banda     b. pi, trece jos 
c. T, trece jos          d. T, trece sus 

a. 3,75 Mhz        b. 1,75 Mhz 
c. 1800 Khz        d. 12,5 Mhz 



 
20 ianuarie – Adunarea generala a radioamatorilor din Deva 

In urma problemelor majore care au aparut in activitatea RCJ Hunedoara, mai ales odata cu pierderea sediului, 
pentru data de 20 ianuarie a fost convocata adunarea generala a radioamatorilor din  Deva, cu intentia constituirii RCM 
Deva sau a unei Sectii municipala a RCJ Hunedoara ( odata cu primirea unui sediu la Grupul Scolar “Grigore Moisil” ). 

La adunare au participat 24 de radioamatori , care au fost de acord cu constituirea   acestei asociatii ( a ramas ca 
forma de constituire sa fie hotarata dupa data de 5 februarie, data Adunarii generale de alegeri a radioamatorilor din 
judetul Hunedoara). 

Pentru conducerea acestui Radioclub au fost alesi Szemes Stefan (YO2LPC) ca sef radioclub, Voica Adrian 
(YO2BPZ) ca ajutor si responsabil statie si  Lupulescu Dumitru (YO2CMH) ca ajutor cu evidenta. 

S-a prezentat Proiectul de regulament, care, dupa discutii si imbunatatiri a fost aprobat in unanimitate ( una din 
prevederile exprese este “In incinta radioclubului este interzis fumatul si consumul bauturilor alcoolice”) si planul de 
masuri pentru perioada urmatoare, dintre care cea mai importanta prevedere este rteactivarea statiei YO2KAR si 
participarea la majoritatea concursurilor interne  si la concursurile internatinale mai importante. 

Programul de intalniri la sediul radioclubului a fost stabilit pentru lunea si miercurea  incepand de la orele  17. 
Radioclubul are o statie radio FT 101 din dotarea RCJ, deocamdata numai pe receptie, urmand ca imediat ce 

timpul permite sa instalam si antenele pentru a putea lucra (YO2LAN a donat un Delta Loop de 81m). 
 
5 februarie – Adunarea generala a radioamatorilor din judetul Hunedoara 
In data de 5 februarie a avut loc adunarea generala a aradioamatorilor din judetul Hunedoara, adunare la care au 

participat circa 40 de radioamatori. Nu au fost reprezentate zonele Lupeni, Vulcan si Hateg. La adunare au participat si 
YO3APG si 3GON. 

Raportul de activitate pe 2005 a fost prezentat de YO2BBB, cel car a condus RCJ Hunedoara  mai bine de 36 de 
ani. Anul 2005 a fost unul cu probleme majore pentru activitatea RCJ,  culminand cu reclamatii si campanie de presa 
impotriva conducerii si pierderea sediului ( prin adjudecarea lui de catre proprietar) si a sprijinului din partea Consiliului 
Judetean . in aceste conditii YO2BBB nu a mai acceptat sa faca parte din Consiliul de Administratie, dar a promis sprijin 
in continuare noului CA (“Adio, dar raman cu voi!”).  

In aceste conditii s-au facut propuneri pentru noul Consiliu de Administratie, propuneri care apoi au fost discutate 
si votate nominal, astfel ca viitorul CA are urmatoarea componenta : Kovacs Imre-YO2LTF, Crisan Nicusor –YO2LRU, 
Ratiu Ovidiu –YO2LSK, Mihai Carol – YO2LXW, Voica Adrian – YO2BPZ, Bud Sorin – YO2DNY, Zamonita Mihai –
YO2QY,  Lupulescu Stefan –YO2CMH si Szemes Stefan, YO2LPC. 

Au fost propussi si votati si membrii Comisiei Judetene de Radioamatorism in urmatoarea componenta: 
Campureanu Nicolae, YO2LQH – presedinte; Voica Adrian, YO2BPZ –secretar;  Ardelean Ioan, YO2LCQ; Mihai Carol, 
YO2LXW; Hoca Remus, YO2CNH; Iga Aurel; YO2CXK; Munteanu Ioan, YO2CBK; Szabo Francisc , YO2ARV; 
Todoresc Nicolae, YO2CKO si Cimponer Razvan, YO2MAX – membri. 

La prima sedinta ad-hoc a Consiliului de Administratie, s-au stabilit urmatoarele functii: YO2LPC – presedinte al 
CA si sef radioclub; YO2BPZ – secretar; YO2CMH – contabil; 

A fost prezentat si aprobat Statutul membrilor radioclubului si Planul de masuri pentru anul 2006. 
S-a stabilit cotizatia de membru la suma de 20 lei pentru cei cu venituri si 5 lei pentru cei fara venituri. 
S-au discutat si alte probleme, intre care cea mai importanta  est schimbarea autorizatiilor de radioamator, 

conform noului Regulament pentru serviciul de amator din Romania. 
S-a propus si aprobat in unanimitate ca, in semn de respect pentru  activitatea depusa, YO2BBB sa fie ales 

presedinte de onoare al RCJ. 
 
                             *   *   * 
Acum circa o saptamana am primit  prin E-mail urmatorul mesaj, pe care l-am retransmis prietenilor 

radioamatori din YO2 pe care ii am in Adress Book : 
“Te rog, tra smite acest mesaj tuturor prietenilor si cunostintelor. In zilele urmatoare trebuie sa fiti atenti si sa nu 

deschideti nici un mail intitulat "INVITATION", indiferent de cine este expeditorul acestuia.  
              Este un virus care "deschide" o torta olimpica care arde discul rigid al PC-ului. Acest virus va veni de la o 
persoana pe careo aveti in agenda. De aceea trebuie sa divulgati acest mail, este preferabil sa primiti de 25 de ori acest 
mesaj decat sa primiti virusul si sa-ldeschideti.  
              Daca primiti un mail intitulat "INVITATION" nu-l deschidetisi stingeti imediat PC-ul. Este cel mai periculos      
virus anuntat de catre CNN  clasificat de catre Microsoft ca: "virusul cel mai distructiv care a existat vreodata". Acest 
virus a fost descoperit ieri dupa-amiaza de catre MC. 
             73's Florin yo9bxc” 
 La scurt timp am primit de la YO2MAB un mesaj care mie mi s-a parut  foarte interesant si bine documentat si 
am cerut permisiunea autorului de a-l prelua in revista  (sper din tot sufletul ca intentia mea sa nu genereze polemici pe 
aceasta tema): 

“Salutari, Adrian  
Imi cer mii de scuze pentru intarzierea cu care raspund solicitarii. Bineinteles ca aprob folosirea articolului, m-a retinut 



doar lipsa timpului la job si dorinta de a face cateva usoare corecturi de ortografie si mici completari. Retrimit mai jos 
textul revizuit. In principiu cred ca pentru o mai buna intelegere ar trebui reprodus la inceputul articolului si mesajul de 
atentionare de la care a plecat totul. In rest sunteti liber sa faceti orice modificari  sau completari credeti de cuviinta.  

Cu respect, 
            Madincea B. Antal, YO2MBA”  
 
              Acesta nu este un avertisment asupra unui virus real, ci  un simplu "chain letter". In alte tari a circulat acum un 
an, la noi vad ca a ajuns de-abia acuma, pastrand insa formularea originalului "Acest virus a fost descoperit ieri dupa-
amiaza". Cel mai bine este sa ignorati asemenea mesaje, nu faceti jocul celor care le concep.  
              In principiu nu exista virusi care sa poate distruge fizic vreo componenta a calculatorului. A fost candva o 
tentativa de a face un virus care "arde procesorul" fortandu-l sa efectueze multe operatii continuu, sa il ocupe 100%, ceea 
ce in timp poate duce la o usoara crestere a temperaturii lui. Dar de aici pana la ardere e cale lunga.   Sistemul de racire 
este intotdeauna dimensionat pentru a face fata la maximum de solicitare posibila din partea componentei racite 
(microprocesor, procesor video s.a.) plus o marja de siguranta. Marea majoritate a calculatoarelor au setata (sau au 
posibilitatea de a seta) din BIOS un prag de temperatura maxima al procesorului, temperatura care daca este depasita 
calculatorul se opreste instantaneu. Acest virus putea produce intradevar arderea procesorului intr-un numar extrem de 
mic de cazuri, numai cand existau probleme serioase cu racirea procesorului si nici setarile de protectie nu erau corecte. 
Iar aceste calculatoare se puteau arde si in cazul folosirii oricarei alte aplicatii care ar fi solicitat puternic procesorul. 

 Daca imi amintesc bine s-a incercat acelasi lucru si cu unitatea de disc fix, dar fara succes.  
 Ideea era sa comande capurile de citire sa oscileze permanent intre cele 2 extreme ale cursei lor, ceea ce creste 

putin temperatura hardului. Dar pana la a-l arde mai este cale lunga...  
Incercari mai recente vizau placa video si memoria RAM, insa n-am auzit de nici un caz de „reusita”.  

Toti virusii care provoaca vreo stricaciune intr-un calculator o fac la nivel soft, nicidecum hard. NU EXISTA virusi care 
sa aprinda torte olimpice, sa arunce in aer monitorul, sa dea de pamant cu unitatea centrala si cine stie ce alte actiuni 
fanteziste se mai regasesc in alte chain-letter-uri.  
Si, pentru linistea dvs., au trecut demult vremurile cand scopul creatorilor de virusi era sa stearga date de pe calculator 
(cred ca am lamurit faptul ca distrugerea lor fizica pe aceasta care este de domeniul literaturii SF).  

Nu sustin ca nu mai exista deloc variante care sterg date, dar acestea sunt cam rare in zilele noastre. Creatorii de 
virusi urmaresc actualmente scopuri mai "marete". Cel mai adesea vor sa detina controlul asupra calculatoarelor infestate 
in scopul lansarii de pe ele a unor atacuri DoS sau DDoS (Denial of Service si respectiv Distributed Denial of Service) 
impotriva siteurilor unor corporatii, guverne, agentii.  

Pentru succesul unor asemenea atacuri este nevoie de controlul unui numar cat mai mare posibil de calculatoare 
sau mai exact spus a unor functii ale calculatoarelor, utilizatorul cel mai adesea neremarcand nimic deosebit.  
            O alta categorie de virusi urmaresc colectarea unor informatii mai "profitabile" ca de ex. conturi de carti de credit, 
parole, etc. Si altele, foarte raspandite, intra mai degraba in categoria spyware care colecteaza date despre siteurile 
vizitate, subiectele de interes, pentru a se crea un profil al utilizatorului care este mai apoi utilizat in scopuri de marketing.  
             De foarte multe ori asemenea chain-letter-uri ca cel de fata servesc la colectarea de adrese de email valide care 
mai apoi sunt inundate de mesaje spam. De obicei subiectele sunt ori referitoare la virusi, ori la copii bolnavi de nu stiu 
unde (dar inexistenti in realitate) sau Marte (a fost anul trecut) ori alte subiecte care pot influenta aceea coarda sensibila a 
omului care il face sa retrimita mesajul la toti cei cunoscuti fara a se gandi prea mult la ce face. 

 Odata am colectat si eu adresele de email  care se regaseau in aceste scrisori in lant. Intr-o singura zi, din acele 
mesaje care ajung la noi intamplator ca si cel de fata am strans mult peste 10.000 de adrese pentru o campanie publicitara. 
Si am ramas uimit de faptul ca am gasit adresele unui numar mare de persoane cu inalte functii in importante companii 
romanesti si sute de adrese ale functionarilor din  
diverse ministere. Multe din adresele "cu greutate" nici nu puteau fi gasite pe cai obisnuite (cautare pe web de exemplu). 
Si in nici un caz un numar atat de mare de adrese valide intr-un timp atat de scurt.  
            Tot in categoria acestor mesaje in lant intra si mesajele de pe instant messengere, gen Yahoo]Messenger, Google 
Talk s.a., mesaje in care in general sunteti avertizati ca daca primiti un mesaj de la un anume id atunci se sterg datele, se 
viruseaza tastatura, crapa mousul sau alte absurditati. Si bineinteles sunteti indemnati sa trimiteti mai departe mesajul la 
cat mai multe persoane. Si prin messengere singura modalitate de virusare este acceptarea si executarea unor fisiere 
executabile (exe, com, pif, bat) sau documente infestate (doc, xls).  
             De multe ori aceste scrisori in lant fac apel, pentru un aparent plus de credibilitate, la nume de genul Microsoft, 
CNN (ca in cazul de fata) sau alte companii de renume sau mentiuni ca cele de genul "vazut la Oprah" si altele.  
             Un articol despre acest subiect gasiti si la: 
              http://www.evenimentulzilei.ro/transilvania/?news_id=190759  
              Mai multe informatii despre subiect la: http://www.breakthechain.org/  
              In principiu pt. a va feri de virusi prin email/messenger feriti-va de fisiere de ordinul zecilor de KB cu extensii 
executabile sau extensii multiple de genul poza.jpg.exe sau informatii.txt.pif Extensia este formata intotdeauna din 
ultimele trei litere de dupa ultimul punct. Celelalte sunt doar pentru deruta. Asemenea mesaje in schimb sunt sigur 
spam/virusi chiar daca aparent vin de la un prieten. Iar ca client de email, pentru cei care nu folosesc adrese tip web-mail, 
exista alternative la Outlook, free si mai sigure, ca de ex. Mozilla Thunderbird s.a.  



              Mai exista inca un tip de agresiune informatica la care din neatentie sau necunostinta de cauza se poate cadea 
victima. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de "pishing" si consta in trimiterea unor mesaje nesolicitate la un numar 
foarte mare de persoane. Mesajul este redactat ca fiind de la banca  dvs. sau un alt furnizor de servicii cu care aveti 
tangenta sau cu care autorul presupune ca aveti tangenta, si va cere ca "pentru o verificare de rutina a securitatii contului 
dvs." sa trimiteti pe mail numele si parola de acces la cont. Sau daca este mai elaborat, va trimite la o pagina de web care 
imita mai mult sau mai putin perfect pagina originala a bancii si in care vi se cere sa va introduceti aceste date "pentru 
verificare". In general mesajul cuprinde si o amenintare subtila care da de inteles ca in caz de neexecutare contul va fi 
anulat. Aceste mesaje intotdeauna trebuie ignorate. O banca NICIODATA nu vã va cere datele contului prin email, nici 
direct si nici prin reorientare catre o pagina web. Si nici alte servicii on-line nu fac acest lucru (de ex. furnizorii de e-mail 
s.a.).  

Metoda este simpla dar totusi eficienta, fiind destui cei care cad victime ale acestor mesaje. Pentru cei care se 
ocupa cu asa ceva, le ajunge chiar si daca obtin datele de la un singur destinatar din cateva zeci sau sute de mii.  

In incheiere sper ca prin acest scurt material am reusit sa separam mitul de realitate in materie de amenintare din 
partea virusilor informatici. Cea mai buna protectie impotriva lor este atentia utilizatorului. De abia pe locul doi se afla 
programele antivirus. Nu conteaza atat de mult ce program  
antivirus utilizati, ci important este ca el sa fie bine configurat si actualizat la zi. Exista si programe antivirus care pentru 
utilizatori casnici si organizatii non-profit sunt gratuite, ca de exemplu Avast  
(http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html). Acesta are interfata si in limba romana. Impotriva aplicatiilor spyware si 
adware, se poate folosi cu succes Spybot-S&D (SpyBot - Search & Destroy http://www.spybot.info ) un mic utilitar de 
cam 1,5 MB, gratuit si disponibil si in limba romana.  
             
Lucrul in SPLIT – o problema? 

Aceasta modalitate de operare este specifica statiilor DX. In cele ce urmeaza vom incerca sa deslusim 
caracteristicile acestui mod de lucru. In urma cu vreo 10 ani am fost detasat, pentru 13 luni, cu serviciul in D2. Am luat cu 
mine un TS 140, un transmatch si sarma pentru antene. Am inceput sa lucrez si abia dupa cateva zeci de QSO-uri am 
realizat ca sunt in postura de DX. Eram picat ca "musca in lapte" in aceasta postura si cu greu faceam fata statiilor care 
ma apelau. Inca se lucra dupa modelul cu net control (cu liste de statii DX si cu liste de amatori de DX) si chiar am 
participat timp de cateva saptamani in Arabian DX Net si Brazilian DX Net, dar asta insemna o mare pierdere de timp. 
Dat fiind lipsa mea de experienta, a trebuit sa urmaresc lucrul altor statii DX independente, sa vad ce fac si de ce, pentru 
adopta un stil de operare eficient. Am reusit sa-mi fac oarecum o imagine despre acest stil de lucru: 

Unele statii DX adopta lucrul pe o singura frecventa de emisie si receptie, mai ales in prima faza a aparitiei pe 
banda. Pe masura ce statiile chematoare se aglomereaza, DX-ul trece la frecvente separate de emisie si receptie separate, 
lucru in SPLIT. De ce totusi se adopta lucrul in SPLIT? Pentru a trage o concluzie, trebuie sa plecam de la dorinta 
operatorului DX de a realiza cat mai multe QSO-uri, dar si de la necesitatea de a avea o oarecare libertate de actiune. La 
lucrul pe o singura frecventa trebuie sa astepti incetarea apelurilor, care de care mai insistente, si abia apoi ai posibilitatea 
sa intri pe emisie. Asta cu atat mai mult cu cat puterea de emisie este mai mica. Practic, DX fiind, stai mai mult pe 
receptie. Exista posibilitatea sa lucrezi pe frecvente separate (fixe) de emise si receptie. In acest caz, de obicei, statia DX 
anunta ca frecventa de receptie 5 Up in SSB si 2 Up in CW. La un pile-up serios si acest mod de lucru devine greoi. 
Atunci se adopta varianta de a emite pe o singura frecventa si de a face receptie pe o sub-banda de frecvente de 
aproximativ 5 kHz, cu asigurarea unui spatiu de siguranta intre frecventele de Tx/Rx, si care se pare reprezinta cea mai 
buna solutie. De remarcat ca acest stil nu se poate adopta in ferestrele, si asa destul de inguste, dedicate lucrului DX. In 
aceste portiuni, a ocupa un spectru de aproape 10 kHz este un abuz din partea statiei DX. 
Acesta a fost punctul de vedere al statei DX, dar sa vedem ce putem face pentru a lucra astfel de statii. 

In primul rand, ascult pe frecventa de emisie a DX-ului. Fac acordul Tx putin mai jos si revin pe frecventa de 
emisie a DX-ului. Apas tasta SPLIT, apoi tasta A/B, trecand pe VFO2 si ma acordez (la receptie) cu 2-3 kHz in CW sau 
5-7 kHz in SBB mai sus, pe frecventele unde fac apel celelalte statii. Apas din nou A/B si acum sunt gata de lucru: ascult 
pe frecventa de emisie a DX-ului si pot emite acolo unde el asculta. In pauzele sale de emisie imi anunt indicativul de una 
sau doua ori. Daca schimb intre ele frecventele Rx/Tx prin apasarea A/B, voi auzi statiile care il apeleaza. Nu par foarte 
multe, dar trebuie sa iau in calcul si statiile pe care eu nu le pot auzi. Incerc sa intru in legatura, dar pare imposibil. 

Una din solutii ar fi urmatoarea: Ascult DX-ul si retin indicativul statiei cu care lucreaza. Apas A/B si in 
aglomeratia de statii caut sa ma fixez exact pe acel indicativ. Apas A/B si imediat ce QSO-ul ia sfarsit, imi anunt 
indicativul. In acest fel ma asigur ca voi emite pe aceeasi frecventa ca si statia anterioara, dar trebuie ca miscarea sa fie 
foarte rapida. 

Daca nici aceasta varianta nu da rezultate, va trebui sa determin stilul de lucru al DX-ului: daca obisnuieste sa 
stea mai mult pe ultima frecventa de receptie a sa, daca baleiaza banda dus-intors sau numai intr-un anumit sens. 
Determinandu-i stilul de executare a receptiei, pot anticipa mai usor frecventa pe care ma pot face auzit. Desi nu este prea 
corect, pentru a creste ritmul de lucru si a-si spori sansele, se obisnuieste ca statiile chematoare sa-si anunte doar sufixul si 
abia apoi sa-si dea indicativul complet. Daca DX-ul imi repeta indicativul sau sufixul, voi transmite scurt: 
indicativul_meu 59, sau BK de indicativul_meu 599 K. Daca imi voi transmite indicativul de mai multe ori decat este 
necesar, DX-ul va crede ca a facut o confuzie si va incerca sa corecteze. 



Lucrul nu este intotdeauna ordonat. Vor exista destule statii care pricep mai greu ca se lucreaza SPLIT si emit pe 
aceeasi frecventa cu DX-ul. Nu e bine ca dv sa fiti acela care ii va atentiona ca se lucreaza SPLIT. Vor exista statii mai 
puternice care sa o faca. Oricum, niciodata nu este cazul de a le face morala acelora care fac confuzia, ci doar de a anunta 
5(2) Up. Chiar daca nu vor fi atentionati, isi vor da ei singuri seama. 
Nu lucrati statia DX inainte de a-i cunoaste indicativul. Este absolut jenant sa-i transmiti RS(T) si apoi sa-l  intrebi ce 
indicativ are. Nu transmiteti si nici nu incercati sa intrebati de nume, QTH sau QSL-info. DX-ul va transmite din cand in 
cand numele, QTH-ul si adresa de expediere a QSL-urilor. 

Uneori DX-ul face apel directiv catre anumite prefixe sau continente. Alte ori, in incercarea de a stabili o oarecare 
ordine, cere statii care au o anumita cifra in indicativ. In toate situatiile este bine sa-i respectam dorinta. Daca el cere 
"number 5", iar dv ii dati sufixul AB, desi in indicativ aveti alta cifra, aveti suficiente sanse ca in acea zi sa nu va mai 
accepte deloc. Se intampla ca si statia DX sa fie interesata de alte DX-uri sau de alte continente, nu numai de zecile de 
statii din Europa. Atunci el specifica "Outside Europe", dorinta care trebuie respectata. 
Luati in calcul ca DX-ul poate avea o antena directiva si intensificati-va efortul de a-l contacta atunci cand simtiti ca 
antena este indreptata catre dv.   

Daca, dupa cateva ore de incercare nu obtineti nici un rezultat, renuntati pentru ca nu faceti altceva decat QRM. 
Studiati un pic propagarea, consultati un cluster DX, reorientati antena si incercati intr-o situatie mai favorabila. 
DX-uri interesante se pot lucra si in timpul concursurilor, atunci cand unii radioamatori de deplaseaza in diverse zone 
pentru a activa anumite prefixe rare. Ca o curiozitate, am avut ocazia sa lucrez SPLIT chiar si in RTTY. 

Doresc sa mentionez ca acest material nu este destinat DX-manilor cu experienta, de la care am multe de invatat, 
ci se adreseaza radioamatorilor incepatori. Orice completare sau observatie este binevenita. 
Succes de YO9CWY - Dan 

 

UM O R 
 
Din Legile lui Murfy: 
 

• Daca ceva poate sa mearga prost, va merge. 
• Daca mai multe lucruri pot merge prost, vor merge in cea mai defavorabila secventa. 
• Cind lucrurile par ca nu se mai inrautatesc, ai rabdare. Se vor inrautati curind. 
• Cind lucrurile merg bine, ceva a mers prost. 
• Nimic nu este atit de prost, incit sa nu devina si mai prost. 
• Indiferent de ce merge prost, exista totdeauna cineva care a stiut ca asa va fi. 
• Probabilitatea de a distruge un lucru este direct proportionala cu valoarea lui. 
• Cind apesi din greseala pe doua litere la masina de scris, se imprima litera care nu trebuie. 
• Ori de cite ori stabilesti sa faci un anume lucru mai intii, survine un  alt lucru care trebuie facut primul. 
• Lucrurile se inrautatesc inainte de a se imbunatati. 
• Cind formezi un numar gresit, nu suna niciodata ocupat. 
• Este foarte simplu sa faci ceva complicat, dar este foarte complicat sa faci ceva simplu. 
• Orice solutie genereaza noi probleme. 
• Daca te simti bine, nu-ti face griji, vei trece peste asta. 
• Zimbeste...Miine va fi mai rau. 
• Indecizia este baza flexibilitatii. 
• Orice este posibil daca nu stii despre ce vorbesti. 
• Nu exista prinz gratuit. 
• Nu crede in miracole, bazeaza-te pe ele. 
• Cind te chinuiesti sa rezolvi o problema, de mare folos iti poate fi cunoasterea solutiei. 
• Intuitia este o stiinta exacta. 
• Daca explici ceva atit de clar incit oricine poate pricepe, se va gasi cineva care sa te inteleaga gresit. 

 


