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MOTTO: 

 
 „Transport of the mail, transport of the uman voice, 

transport of flickering picture in this century  
as in other our highest accomplishement  
will have the single aim of bringing men toghether.” 
 
„Transportul scrisorilor, transportul vocii omeneşti,  
transportul imaginilor mişcătoare în acest veac  
ca şi în următoarele, marea voastră realizare  
are un singur scop, de ai aduce pe oameni împreună” 

 
Antoine Saint - Exupéry (1900-1944) 
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Cuvânt înainte,

Unul din vectorii cei mai activi care contribuie în zilele noastre la complexul proces de “globalizare” aşa de mult
discutat şi contestat în cercurile mai mult sau mai puţin elevate, în mass-media, pe toate meridianele globului, este
vectorul “COMUNICAŢIE”.

Transportul din ce în ce mai rapid şi corect al informaţiilor de orice natură din locul producerii unui eveniment
până în oricare alt punct de pe “terra” face, cel puţin în acest domeniu, globalizarea ca fiind deja o realitate.

Necesitatea fiinţelor umane, fiinţe în esenţă sociale şi colective, dotate cu inteligenţă şi conştiinţă, de a
transmite şi recepţiona de la alţi oameni: dorinţe, sentimente, conoştinţe, într-un cuvânt “informaţii”, despre ele şi
evenimentele din mediul înconjurător, este atât de puternică încât a exercitat o continuă presiune asupra dezvoltării
mijloacelor de comunicaţii, aceste tinzând să devină globale.

Cele două mari aspecte pe care conceptele şi tehnologiile actuale încearcă să le optimizeze sunt: transportul
unor cantităţi din ce în ce mai mari de informaţii multimedia – voce, date şi video – pe canalele comunicaţionale
disponibile, la viteze şi debite aproape inimaginabile şi asigurarea distribuţiei şi acoperirii mobilităţii utilizatorilor,
consumatori de informaţii, în practic orice punct. Acest din urmă deziderat se asigură din ce în ce mai mult cu sisteme de
comunicaţii radio la frecvenţele din spectru din ce în ce mai mari şi cu tehnologii deosebit de performante.

Tumultoasa istorie a dezvoltării comunicaţiilor radio este legată de la începuturile ei şi până în zilele noastre şi
de ideile, contribuţiile şi eforturile individuale sau colective ale unor pasionaţi şi specialişti în acelaşi timp, pe care
comunitatea mondială i-a numit “radioamatori”.

Prin descoperirea propagării în undele scurte, radioamatorii au găsit o nişă, un canal eficient de comunicaţie
globală, dezvoltat şi apărat, asigurându-şi posibilităţi de comunicaţii independente faţă de reţelele oficiale. Benzile
alocate serviciului de amator, gestionarea lor corectă prin organizaţiile internaţionale (IARU – Internaţional Amateur
Radiocommunication Union) şi naţionale (federaţii, asociaţii, cluburi), au avut toate calităţile pentru a satisface nevoia şi
setea de comunicaţii a persoanelor particulare, a indivizilor singulari. Resursele alocate asigură:

- libertatea şi independenţa legăturilor faţă de oră, anotimp, amplasament, graniţe şi mijloace oficiale de
comunicaţii;

- aparatura este de regulă relativ ieftină şi modestă, portabilă, mică consumatoare de energie în comparaţie
cu performanţele realizate;

- informaţiile transmise pe acest canal sunt întotdeauna actuale, interesante şi chiar dacă sunt relativ limitate
în conţinut de către administraţiile de telecomunicaţii, satisfac pe deplin pretenţiile radioamatorilor, cel puţin
în domeniul tehnic şi al performanţelor comunicaţionale.

- canalele de comunicaţie, în spectrul de frecvenţe alocat, benzile seviciului de amator, în mare măsură în
frecvenţe armonice de la câteva sute de kHz la câteva sute de GHz, oferă o mare elasticitate şi multiple
posibilităţi de experimentare, o infinitate de probleme tehnice de rezolvat, activităţi permanente de căutare
şi perfecţionare.

Putem considera cel mai frumos dar, cea mai minunată concesie, pe care societatea în marile nevoi de
comunicaţie ale epocii moderne a făcut-o radioamatorilor, alocarea benzilor radio de folosinţă exclusivă sau partajată.

Existenţa radioamatorismului, ca parte compunentă a ramurii celei mai dinamice şi celei mai implicate în
dezvoltarea civilizaţiei umane, ramură polarizată în jurul dipolului INFORMAŢIE – COMUNICAŢIE, îi conferă acestuia
vigoarea, dinamismul şi tinereţea permanentă.

Radioamatorii au contribuit şi contribuie în continuare, animaţi de dorinţa permanentă de comunicare, la
dezvoltarea acestei infrastructuri, a reţelei pe care se vehiculează informaţii indispensabile funcţionării societăţii.

În acest context putem consemna în cuvinte spuse cu mult timp în urmă, aspectele incipiente ale fenomenului
de “globalizare” în comunicaţiile radio de amator. Iată ce scria cu nostalgie YR5VV – Valeriu Vasilescu în publicaţia
“Radio ‘44” apărută puţin după al 2-lea război mondial, perioadă în care serviciul de radioamator a fost întrerupt şi
interzis.

” Contează faptul că printr-un mic post construit de tine şi care deseori consumă mai puţin decât becul electric
care îţi luminează camera, te faci auzit în alte continente şi porţile eterului îţi sunt larg deschise spre necunoscut! Este
ceva magic şi nimeni nu poate simţii încântarea pe care o cunoaşte amatorul care din vârful manipulatorului său poate
convorbi cu prieteni de la distanţe enorme, pe care nu i-a văzut niciodată şi a căror existenţă nu ar fi bănuit-o nicicând.
Câţi dintre vechii amatori nu visează cu nostalgie spre clipele când cu ferestrele larg deschise, sub razele lunii lansau
CQ, la care, după cum trecea timpul şi se schimba propagarea defilau prin “Log Book” toate continentele. Pe la 6 seara
începeau “africanii” pe 20m, imediat ce se termina propagarea spre Asia. La 8 începeau americanii, pentru ca pe la 10 –
11 să apară sud-americanii iar spre ziuă pe la 5 – 6, după ce se termina cu californienii, să apară Australia...”

Ce exemplu mai elocvent de “globalizare” în sensul bun al comunicaţiilor personale se poate da?
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Azi în prima decadă a mileniului III, pe lângă păstrarea sistemelor clasice de comunicaţii practicate în serviciul
de amator, evoluţia tehnologică face posibilă abordarea unor sisteme de aplicaţii complexe legate de: radio comunicaţiile
digitale.

Domeniu modern dar şi tradiţional în acelaşi timp. Tradiţional, întrucât comunicaţii digitale putem spune că
făceau şi cei care încă din secolul XIX utilizând acel cod redondant, neuniform, dar longeviv, care este alfabetul Morse.
Comunicaţii digitale făcea şi prof. Dragomir Hurmuzescu la Universitatea din Iaşi în primii ani de după 1900, sau tânărul
Emil Giurgea care la Paris, în 1911, din puţinii bani pe care-i avea ca student, cumpăra componente pentru a monta o
staţie de emisie în laboratorul propriu din comuna Roşu de lângă Bucureşti.

TFF “telegrafia fără fir”, folosea atunci emiţătoare cu scântei şi reprezenta o noutate a vremii. Apar tuburile
electronice, iar comunicaţii digitale va face şi ing. Paul Popescu Mălăeşti care în 1926 realiza primele emisiuni şi legături
ca radioamator folosind alfabetul Morse şi indicativul BR5AA, adică “Balcani România 5 AA”, sau ing. Nicolae Lupaş
care în 1927 transmitea de la redacţia revistei Radio Român (prima revistă de radio din România) folosind indicativele:
ER5AB şi ER5RR, adică Europa România 5.

Radioamatorii români le utilizează astăzi pentru a scoate, cu ajutorul tehnicilor moderne DSP şi al
calculatoarelor,  semnalele de sub zgomot în banda de 136 kHz, pentru a recepţiona semnalele reflectate de suprafaţa
lunii sau de urmele de meteoriţi, dar şi pentru a mări viteza şi precizia mesajelor în unde scurte, ultrascurte sau
microunde. Evoluţia mereu ascendentă a electronicii şi radiocomunicaţiilor se regăseşte în zilele noastre cel mai bine în
dezvoltarea şi diversificarea comunicaţiilor digitale.

Lucrarea de faţă, scrisă cu pasiune, generozitate şi mult talent, de cunoscutul radioamator Cristian Colonati
YO4UQ, constituie o adevărată enciclopedie în domeniu. Sunt prezentate în evoluţia lor, aproape toate modurile şi
tipurile de emisiuni digitale utilizate de radioamatori sau chiar de profesionişti. Transmisiile RTTY (Radio tele type writer)
sau varianta modernă MMTTY cu modurile lor de lucru (Baudot, FSK, etc) îşi găsesc o tratare corespunzătoare în
lucrare. La fel transmisiile AMTOR, PACTOR, Clover, G-Tor (emisiune utilizată în misiunile Voyager) sau Packet Radio.

Scopurile urmărite permanent de radioamatori au fost creşterea vitezei şi a cantităţii de informaţie transmisă,
eliminarea erorilor şi utilizarea cât mai eficientă a canalelor de comunicaţie. Probleme deosebite la care s-au căutat şi
găsit soluţii în timp au fost: defazajele, fadingul şi perturbaţiile din unde scurte sau trimiterea unor mesaje la adrese fixe
în unde ultrascurte.

Un moment de cotitură în dezvoltarea acestui tip de comunicaţii a fost apariţia calculatoarelor şi mai ales a
plăcilor de sunet. Au putut apare astfel noi moduri şi tipuri de comunicaţii digitale cum sunt: PSK31, MFSK, MT63, cu
modulaţii BPSK, QPSK, OFDM, etc. Simbioza radio - Internet cu Echo-link şi VoIP, constituie un domeniu nou, actual cu
perspective deosebite de dezvoltare. De asemeni Reţelele Multimedia de Mare Viteză în benzile de 2,4GHz (IEEE
802.11b), sau poate nu peste mult timp în 5,7GHz, vor constitui preocupările viitoare ale radioamatorilor în competiţie cu
o societate bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţii, IT&C.

Autorul lucrării de faţă, folosind o bibliografie impresionantă dar şi posedând un talent pedagogic de excepţie,
reuşeşte să explice fenomenele, să prezinte modurile de utilizare, adugând pe alocuri schemele electrice ale celor mai
performante modemuri sau circuite de interfaţă între staţiile radio şi calculatoarele PC posibil a fi realizate de către
radioamatori.

Deşi gândită iniţial pentru a fi folosită de radioamatori, prin conţinutul ultimelor capitole care tratează
comunicaţiile radio “spread spectrum”, lucrarea se adresează şi altor categorii de specialişti, celor ce
proiectează sau utilizează reţele sau sisteme de comunicaţii digitale.

Serviciul de radioamator recunoscut atât mondial cât şi în România ca serviciu de utilitate publică, prin
activităţile individuale şi colective ale membrilor săi, îşi va aduce în continuare contribuţia la evoluţia tehnică, morală şi
educaţională în societatea contemporană.

Motto-ul care a stat şi stă la baza radioamatorismului este “PASIUNEA ŞI PRIETENIA”. Fără aceste noţiuni el
nu ar fi posibil.

Federaţia Română de Radioamatorism

  Secretar General,
Ing. Vasile Ciobăniţă - YO3APG
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  Prefaţă, 
 

Deschiderea deceniului '90, ultima decadă înaintea mileniului al III - lea, către sisteme de comunicaţie globală 
în care comunicaţiile digitale au avut un cuvânt din ce în ce mai greu, a atras după sine modernizarea cunoştinţelor, 
conceptelor, echipamentelor şi comportamentului "prietenilor fără frontiere" care au fost întotdeauna radioamatorii.  
 Vâltoarea evenimentelor din ultimul deceniu care au marcat profunde schimbări sociale, economice, de 
preocupări şi mentalităţi au adus şi o avalanşă de informaţii relevante privind evoluţia pe plan mondial în domeniul 
comunicaţiilor digitale. 
 Tehnica de calcul a devenit omniprezentă şi în multe cazuri la dispoziţia radioamatorilor. Calculatoarele 
personale PC ataşate staţiilor de radiocomunicaţii evoluează încet dar sigur către cucerirea definitivă a spaţiului 
comunicaţiilor digitale. 
 Pentru mai vechii şi mai noii veniţi în marea familie a radioamatorilor, care în modestele dar neobositele lor 
căutări îşi aduc contribuţia la evoluţia domeniului radiocomunicaţiilor, ne-am gândit că ar putea fi utilă o prezentare 
sistematică şi cât mai aproape de preocupările actuale pentru istoria, evoluţia şi nivelul atins în domeniul comunicaţiilor 
digitale pentru radioamatori. 
 Numărul redus de publicaţii de specialitate, nivelul relativ înalt de cunoştinţe presupus de comunicaţiile digitale, 
echipamentele costisitoare şi până mai deunăzii inaccesibile, au făcut ca acest domeniu să fie încă relativ puţin abordat 
şi numai pe secţiuni înguste fără a se putea oferi o privire şi o orientare de ansamblu asupra complexului de metode şi 
tehnici utilizate. 
 Prietenia şi încrederea, îndemnurile şi încurajările colegilor de hobby, m-au determinat să încerc prezentarea la 
un nivel de accesibilitate şi înţelegere cât mai larg a problematicii ridicată de comunicaţiile digitale. Este oferită puţină 
teorie, pentru fundamentarea principiilor de funcţionare, câteva elemente de hardware care domină comunicaţiile digitale 
în acest segment al comunicaţiilor din serviciul de amator şi multă practică software cu privire la descrierea funcţionării, 
instalarea şi operarea programelor specifice modurilor digitale nou apărute.  
 Lucrarea încearcă să armonizeze dorinţele de cunoaştere cu o expunere accesibilă unor categorii cât mai largi 
de utilizatori. Cartea se adresează deopotrivă tinerilor dar şi celor mai în vârstă, radioamatori sau chiar profesionişti, 
propunându-şi o trecere în revistă atât a unor aspecte teoretice de bază din comunicaţiile radio dar mai cu seamă 
evoluţiilor tehnilogice cu care se confruntă dipolul INFORMAŢIE – COMUNICAŢIE.  
 Departe de a mai fi un „hobby”, în sensul strict al cuvântului, radioamatorismul zilelor de azi dar mai cu seamă 
al celor de mâine va fi din ce în ce mai complex, mai tehnologizat şi mai informatizat, aducând un plus de exerciţiu 
intelectual celor pasionaţi. Diferenţele dintre distracţie, performanţă şi profesionalism încep să se estompeze aducând 
de fapt un sentiment de satisfacţie globală pentru o întâlnire pe calea undelor cu persoane şi prieteni de pretutindeni 
indiferent de banda de frecvenţe sau sistemul de lucru adoptat. Libertatea de a experimenta, iniţiativa şi imaginaţia au 
fost motorul acestei dezvoltări care continuă şi astăzi. 
 Dacă am reuşit sau nu rămâne să judecaţi dumneavoastră şi să încercaţi în continuare să veniţi cu 
amendamentele şi completările necesare. Într-o lume a comunicaţiilor într-o permanentă evoluţie şi modernizare, ceeace 
prezentăm azi mâine s-ar putea să fie depăşit.  
 De aceea cu atât mai dificilă şi plină de riscuri de a fi criticabilă mi se pare această încercare. În speranţa că totuşi 
ea îşi va aduce o modestă contribuţie la cultura tehnică a celor cărora le este adresată, recomandăm cititorilor 
perseverenţă, răbdare şi înţelegere în parcurgerea unui domeniu destul de dificil şi arid prin noutatea şi multitudinea 
noţiunilor noi pe care le vehiculează. Se încearcă reamintirea unor noţiuni de bază, fundamentale în comunicaţiile radio 
şi în cele digitale. În fiecare capitol se încearcă să se prezinte câte un mod de lucru, un tip de emisiune, care să aibă în 
el puţină istorie, câteva jaloane de evoluţie şi nu în ultimul rând descrierea funcţionării cu instrumentele moderne ale 
tehnologiilor hardware şi software actuale. Din păcate, nu este posibilă evoluţia, perfecţionarea, fără efort şi muncă 
perseverentă. 
 Rămâne actual şi permanent valabil, dictonul latin: 
  " Non scholae, sed vitae dicimus. " - " Nu învaţăm pentru şcoală ci pentru viaţă " 

 
 Cu cele mai bune sentimente şi nelipsitele 73’s !  

 Autorul 
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INTRODUCERE 
Societatea modernă este o societate informatizată. Toate laturile activităţii umane sunt condiţionate de 

cantitatea de informaţie primită sau produsă. Ca urmare a acestei situaţii, ultimele două decenii ale secolului XX dar mai 
ales în primul al mileniului III, sunt marcate de dezvoltarea explozivă a sistemelor informaţionale. 

Aceste sisteme au două componente esenţiale: calculatoarele (mijloacele de prelucrarea informaţiilor) şi 

comunicaţiile (care vehiculează informaţiile). Acronimul IT&C – Information Technology and Communication – 
sintetizează excelent consolidarea dipolului Informaţie – Comunicaţie ca unul din principalii vectori ai dezvoltării lumii 
moderne. 

Termenul de comunicaţie se referă la schimbul de informaţii între doi interlocutori (persoane sau echipamente). 
Dacă acest schimb de informaţii se face la distanţă şi implică utilizarea unor echipamente speciale, atunci este vorba de 
telecomunicaţii. Telecomunicaţiile se ocupă cu transmiterea mesajelor între producătorii de informaţie şi utilizatori. 

Situaţia actuală în domeniul telecomunicaţiilor este caracterizată de următoarele tendinţe: 
• dezvoltarea sistemelor de comunicaţie şi de transmisiuni digitale; 
• evoluţia reţelelor de telecomunicaţii spre reţele digitale cu servicii integrate (SDH, ATM, TCP/IP); 
• globalizarea reţelelor (Internet); 
• creşterea explozivă a volumului de informaţii vehiculate; 
• diversificarea serviciilor cerute de utilizatorii sistemelor de telecomunicaţii (voce; date; video). 

Dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii este determinată de creşterea cerinţelor pentru servicii clasice 
(telefon, telegraf, telex, etc.) şi de apariţia unor cerinţe pentru servicii noi, legate în special de dezvoltarea sistemelor 
informaţionale şi de necesitatea interconectării calculatoarelor şi a reţelelor de calculatoare. Ea a devenit posibilă 
datorită progreselor înregistrate în trei domenii ale tehnicii: 

- microelectronica; 
- digitalizarea transmisiei şi comutaţiei; 
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- desfăşurarea rapidă a reţelelor bazate pe fibre optice, reţele radio de mare capacitate şi pe sateliţi, care au 
antrenat schimbări în tehnologiile de transmisie. 

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE SISTEMELE DE TELECOMUNICAŢII 
Informaţia reprezintă un mesaj care aduce o precizare într-o problemă care prezintă un anumit grad de 

incertitudine. Rolul unui sistem de telecomunicaţii este de a transmite informaţii produse de o sursă (emiţător), către un 
utilizator (receptor). 

 
1.1. Schema unei legături de telecomunicaţii 
Modelul simplificat al unei legături este reprezentat în figura 1. Informaţia produsă de sursă, sub forma 

mesajului m, este transformată de traductorul de emisie (microfon, cameră video, generator de text, etc.) într-un semnal 
electric s. 

Semnalul s este în continuare prelucrat în echipamentul de emisie, pentru a-l face apt de a fi transmis prin 
mediul de transmisie (cablu metalic, fibră optică, spaţiul atmosferic şi / sau extraatmosferic). 

Echipamentul de recepţie extrage din mediul de transmisie semnalul r. Acest semnal reprezintă o combinaţie 
între semnalul emis s şi perturbaţiile n care afectează canalul de transmisie. 

Echipamentul de emisie, mediul de transmisie şi echipamentul de recepţie formează canalul de 
telecomunicaţie. 

Traductorul de recepţie (difuzor, tub cinescop, imprimantă) transformă semnalul electric r în mesajul dorit, u. 
În cazul ideal este valabilă relaţia m ≡ u, adică mesajul recepţionat este identic cu cel emis. În realitate, există 

o relaţie de forma u = f(m), unde f este o funcţie cunoscută. 
• Echipamentul de emisie conţine două blocuri funcţionale principale: codorul şi modulatorul. 
Codorul, utilizat numai în cazul semnalelor discrete, este un ansamblu de circuite electronice care adaptează 

sursa la canalul de transmisie în scopul utilizării optime a acestuia şi pentru a diminua probabilitatea de apariţie a erorilor 
în timpul transmisiei. 

Modulatorul este un circuit de prelucrare cu ajutorul căruia semnalul s modifică parametrii unei oscilaţii de 
frecvenţă mare numită purtătoare. 

Pe parcursul propagării prin mediul de transmisie, semnalul s suferă o atenuare. Atenuarea sa este 
dependentă de natura mediului de transmisie şi este cu atât mai mare cu cât distanţa este mai mare.  

În plus, aşa cum s-a spus deja, mediul de transmisie introduce perturbaţii („zgomot”). Pentru ca informaţia 
primită de receptor să rămână inteligibilă, raportul dintre nivelul semnalului util şi nivelul semnalelor perturbatoare nu 
este permis să scadă sub o anumită valoare. Îndeplinirea acestei condiţii ar presupune puteri foarte mari de emisie. 

Semnalele de frecvenţă foarte mare se propagă însă cu pierderi foarte mici. Ca urmare, pentru acoperirea unei 
distanţe de transmisie cât mai mari cu o putere de emisie cât mai mică s-a recurs la „artificiul” modulaţiei: semnalul s 
modulează un semnal de frecvenţă foarte mare, făcându-l „purtătorul” propriilor sale caracteristici. 

Pentru fiecare mediu de transmisie există o bandă de frecvenţă optimă pentru care propagarea se realizează 
cu cele mai reduse atenuări. Frecvenţa semnalului purtător se alege în consecinţă. 

Pot fi date două exemple privind atenuările de canal funcţie de mediul de transmisie şi dependenţa de 
parametrii purtătoarei. 

Atenuarea undelor radio de frecvenţe foarte mari (GHz), în mediul liber, funcţie de frecvenţă şi de distanţă. 
Lp=32,4+20log(FMHz)+20log(Dkm) în [dB] 

Pentru 2,4 GHz, frecvenţă care prezintă un interes major 
pentru serviciul de amator, formula devine: 

Lp=100+20log(Dkm) în [dB]  
Curba de atenuare şi ferestrele optime de lungime 

de undă pentru fibrele optice se pot vedea în figura alăturată. 
Atenuarea mai mică pentru cele 3 lungimi de undă de 
850nm, 1300nm şi 1500nm. La atenuări mai mici distanţele 
de propagare sunt mai mari. 
 

• Echipamentul de recepţie asigură amplificarea, 
demodularea (detectarea) şi decodarea semnalului transmis 
prin canalul de comunicaţie. Acest echipament trebuie să 
asigure, printr-o prelucrare adecvată a semnalului 
recepţionat, regenerarea semnalului s într-o formă cât mai 
apropiată de cea originală. 

Perturbaţiile care afectează semnalul vehiculat pe 
canalul de transmisie sunt de două tipuri: 
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• distorsiuni, produse de semnale deterministe, care provoacă sistematic un anumit fel de modificări ale 
semnalului util; 
• zgomote – semnale aleatoare – care se compun cu semnalul util provocându-i modificări imprevizibile şi se 
recepţionează odată cu acesta. 

 
1.2. Transmisiuni simultane 
Transmisia simultană a mai multor mesaje se realizează cu ajutorul sistemelor de transmisie pe mai multe 

canale, în care mai multe surse şi mai mulţi utilizatori sunt conectaţi printr-o singură linie fizică. În figura 2 este 
prezentată structura unui asemenea sistem. Sursele de informaţii S1, S2 … Sn, sunt conectate prin multiplexorul MUX la 
linia (fizică) de telecomunicaţii. La capătul celălalt al liniei există un demultiplexor, DMUX, la care sunt conectaţi 
utilizatorii U1, U2 … Un. 
 

• Comunicaţia simplex. În modelul din figura 
3a semnalele sunt transmise într-un singur sens. 
Informaţia circulă de la sursă (Tx) spre utilizator 
(Rx). Acesta este cazul cel mai simplu de 
comunicaţii între două puncte. 
Modul de comunicaţie prezentat în figura 3a se 

numeşte comunicaţie simplex. El necesită un 
echipament simplu, dar are posibilităţi limitate. Este 
cazul comunicaţiilor de tip difuziune, în care o sursă 

transmite informaţii către unul sau mai mulţi utilizatori, fără posibilitatea de a primi informaţii pe aceeaşi legătură de la 
utilizatori. 

Comunicaţia bidirecţională. În sistemele 
reale (exceptând anumite situaţii), informaţia 
trebuie să circule în ambele sensuri, deci se 
impune asigurarea condiţiilor pentru 
desfăşurarea unui dialog între două puncte. 
Posibilitatea desfăşurării unui dialog 
(transmiterea de informaţii în ambele sensuri) 
este asigurată în comunicaţiile bidirecţionale. 

Există două variante de comunicaţii 
bidirecţionale: 

- modul semiduplex (half duplex) 
- modul duplex (full duplex). 

Modul de operare semiduplex (fig. 
3b) necesită un canal bidirecţional, care este 
utilizat alternativ pentru a transmite când într-
un sens, când în celălalt sens. 

Modul de operare duplex permite o comunicaţie bidirecţională simultană, dar necesită două canale separate: 
câte un canal pentru fiecare sens de transmisie (fig. 3c). Este modul de operare cel mai scump, dar este eficient şi 
comod. 

2. TIPURI DE SEMNALE ŞI CIRCUITE  
Schema structurală din figura 1 nu 

oferă nici un fel de informaţii despre tipul 
semnalelor utilizate pentru transmiterea 
mesajelor sau despre structura blocurilor 
componente ale sistemului. Vom lămuri 
aceste probleme în cele ce urmează. 

 
2.1. Semnale 
Suportul mesajului în sistemele de 

telecomunicaţii este semnalul electric. 
Traductorul de la emisie transformă 
variaţiile de intensitate sonoră, luminoasă 
etc. în variaţii proporţionale ale unei mărimi 

electrice. Semnalele pot fi descrise prin funcţii de timp. 

S1

S2

Sn

MUX DEMUX

U1

U2

Un

Linie de
comunicaţie

Figura 2
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Semnalele utilizate în sistemele de telecomunicaţie pot fi împărţite în două clase: 
• semnale continue (cu variaţie continuă în timp), numite şi semnale analogice (fig. 4a); 
• semnale discontinue (discrete), care la rândul lor pot fi: 
- semnale cuantificate în timp (eşantionate) (fig. 4b); 
- semnale continue cuantificate în nivel (fig. 4c); 
- semnale cuantificate în nivel şi eşantionate (fig. 4d); 
- semnale digitale (fig. 4e). 

Amplitudinea semnalelor analogice poate lua orice valoare într-un domeniu dat (proporţională cu valoarea 
mesajului). Amplitudinea semnalelor eşantionate pot lua orice valoare în intervalul de valori în care sunt definite, dar 
numai în anumite momente de timp, în rest, au valoarea zero. 

Amplitudinile semnalelor cuantificate în nivel pot lua anumite valori într-un domeniu dat. 
Amplitudinile semnalelor eşantionate şi cuantificate pot avea numai anumite valori într-un domeniu (pe 

nivelurile prestabilite) şi numai la anumite momente de timp; în rest aceste amplitudini au valoarea zero. 
Semnalele digitale sunt caracterizate prin două niveluri posibile ale amplitudinii, denumite nivel „1” şi nivel „0”. 
Observaţie. În primele patru cazuri, mesajul este transpus, cu exactitate mai mare sau mai mică (aşa cum se 

observă în fig. 4), în valori de amplitudine ale semnalului electric. În ultimul caz, frecvenţa sau durata impulsurilor de 
amplitudine fixă sunt cele care „transcriu” mesajul. 

2.2. Circuite 
Fiecare dintre aceste tipuri de semnale este generat şi prelucrat de circuite specifice. Relaţiile dintre semnale şi 

circuitele corespunzătoare sunt puse în evidenţă în figura 5. (Schema din figura 5 nu este o schemă reală, ci doar de 
interes didactic!) 

 
Faţă de situaţia transmisiunilor cu semnale analogice, când prelucrarea are loc într-un circuit analogic apar: 

• Dacă transmisiunea se realizează cu semnale discrete sunt necesare două circuite suplimentare, unul la emisie, 
pentru eşantionare / cuantificare în nivel, şi altul la recepţie, pentru restaurarea semnalului continuu; în locul 
circuitului analogic este utilizat un circuit discret. Circuit discret este un circuit care prelucrează semnale discrete, cu 
amplitudini arbitrare, într-un domeniu dat. 
• Dacă transmisiunea se realizează cu semnale digitale, sunt necesare un circuit digital şi de asemenea două 
circuite suplimentare: 
- unul pentru conversia analog-digitală, adică pentru cuantizarea şi codarea digitală a semnalului la intrarea 
circuitului digital; 
- altul, pentru conversia digital - analogică la ieşirea circuitului. 

Aria utilizării semnalelor digitale în domeniul telecomunicaţiilor este în continuă extindere. Aceasta se datorează 
nu numai avantajelor pe care metoda le oferă, ci şi posibilităţilor oferite de dezvoltarea microelectronicii. 
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2.3. Reprezentarea semnalelor 
Orice semnal poate fi caracterizat prin două reprezentări: 

- reprezentare în domeniul timp (forma de undă); 
- reprezentare în domeniul frecvenţă (spectrul de frecvenţe). 

 
• Semnale pur sinusoidale. Un asemenea semnal se exprimă printr-o relaţie de forma: 

( )000 sin)( ϕω += tAts , unde: 
A0 – este amplitudinea maximă a semnalului 

0ω -- frecvenţa unghiulară (pulsaţia) a semnalului: 

000 T/2f2 π=π=ω   
f0 fiind frecvenţa semnalului, iar T0 perioada lui; 

0ϕ  - faza iniţială. 
Forma de undă se prezintă ca în figura 6. 
Pentru reprezentarea în domeniul frecvenţă, pulsaţia 0ω  devine variabilă independentă (fig.7) 
• Semnale complexe. În teoria semnalelor se demonstrează că orice semnal care nu este pur sinusoidal poate 

fi exprimat ca o sumă de semnale sinusoidale: 
( )∑ ϕ+ω= nnn tsinA)t(s , 

ale căror frecvenţe sunt multipli ai frecvenţei f1 (n este număr întreg!), numită frecvenţă fundamentală. 
Diagramele spectrale de amplitudini şi faze pentru un semnal oarecare sunt reprezentate în figura 8. Fiecărei 

componente sinusoidale a semnalului (fiecărei „armonici”) îi corespunde câte o linie spectrală în cele două diagrame. 
Lungimile liniilor spectrale sunt proporţionale cu amplitudinile şi cu fazele armonicilor corespunzătoare. 

 
3. PROCESAREA SEMNALELOR ÎN  ECHIPAMENTELE DE TELECOMUNICAŢII 
• Pe baza caracteristicilor, funcţie de timp şi funcţie de frecvenţă, pot fi definite următoarele proprietăţi generale 

ale semnalului: 
- durata semnalului, Ts; 
- lărgimea de bandă a spectrului Bs, dependentă de numărul de armonici din structura semnalului; cu cât forma 
caracteristicii în funcţie de timp a unui semnal este mai diferită de o sinusiodă, cu atât el conţine mai multe 
componente armonice. (Un semnal dreptunghiular are un număr infinit de armonici !) 
- raportul semnal / zgomot, Hs, definit ca logaritmul raportului dintre puterea medie a semnalului şi puterea medie 
a zgomotului de care este afectat: 

( )zgss PPH /.log=  
Produsul celor trei mărimi defineşte volumul semnalului a cărui transmisiune trebuie asigurată: 

ssss HBTV =  
În acest context, volumul semnalului este o mărime „geometrică”. El nu se referă la nivelul semnalului. 

 
• Mărimile caracteristice canalului de telecomunicaţii. Calitatea comunicaţiei este în bună măsură 

dependentă de canalul de telecomunicaţii, şi anume de: 
- timpul în care transmite semnalul, Tc; 
- banda de trecere a canalului, Bc;  
- gama dinamică a semnalelor pe care le poate transmite, Hc (acest parametru este determinat, ca şi Bc, de 
echipamentele care intră în structura canalului). Gama dinamică: ecartul dintre puterea maximă admisă de 
echipamente şi puterea minimă corespunzătoare pragului de sensibilitate. 

Capacitatea canalului de telecomunicaţii este de produsul celor trei mărimi : 
VC = TC BC HC. 

Caracteristicile canalului trebuie să fie superioare celor ale semnalului, pentru ca transmisiunea să nu fie 
afectată de distorsiuni. 

Dacă această condiţie nu este îndeplinită, dar este satisfăcută relaţia VS ≤ VC, atunci transmiterea semnalului 
este posibilă după o adaptare corespunzătoare a semnalului la caracteristicile canalului. Adaptarea înseamnă 
modificarea volumului semnalului prin diverse metode de prelucrare (procesare) a acestuia. 

Dacă VS ≥ VC, atunci prin transmiterea semnalului are loc o pierdere de informaţie. 
Transformările uzuale la care sunt supuse semnalele în echipamentele de telecomunicaţii sunt: 

- modulaţia; 
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- amplificarea / atenuarea; 
- filtrarea; 
- acumularea; 
- codarea/decodarea. 

Ele vor fi explicate pe scurt în cele ce urmează. Vor fi prezentate de asemenea şi câteva aspecte ale generării 
semnalelor folosite ca purtători în procesul de modulaţie sau ca impulsuri de tact în comunicaţiile digitale. 

 
3.1. Modulaţia 

Canalele de telecomunicaţii pot avea ca suport fizic: 
- fire conductoare (aeriene sau cabluri telefonice, coaxiale, UTP, etc); 
- fibre optice; 
- canal optic în spaţiul liber – transmisiuni în infraroşu; 
- canal radio. 

Pentru utilizarea eficientă a canalelor de comunicaţie, la realizarea sistemelor de telecomunicaţie se au în 
vedere două cerinţe principale: 

- acoperirea unei distanţe date între sursă şi utilizator, cu un consum de putere cât mai mic în echipamentele de 
emisie; 

Fiecare tip de linie fizică este caracterizată printr-o bandă de frecvenţe optimă (semnalele transmise în această 
bandă se propagă cu cele mai mici atenuări). Deoarece prin transpunerea mesajelor în semnale electrice rezultă în 
general semnale care nu au spectrul în banda canalului de transmisie, este necesară prelucrarea semnalului pentru a 
satisface această cerinţă. În această situaţie, pierderile pe canal sunt atât de mari încât  fac transmisia imposibilă la 
valori acceptabile ale puterii. 

- transmiterea simultană pe o linie de comunicaţie a cât mai multe semnale (multiplexare), adică realizarea a cât 
mai multor comunicaţii pe acelaşi circuit fizic. 

Ambele cerinţe pot fi satisfăcute prin modulaţia semnalelor. 
Prin modulaţie se deplasează spectrul semnalului util în domeniul de frecvenţe optim pentru propagare al 

circuitelor fizice. 
Semnalele care intervin în procesul de modulaţie sunt: 

- semnalul s(t) care poartă mesajul, denumit semnal modulator; 
- semnalul p(t) asupra căruia se transferă informaţia, denumit purtător; 
- semnalul modulat sM(t), rezultat din acţiunea semnalului modulator asupra purtătorului. 

Modulaţia (deci transferul de informaţie) constă în modificarea unui parametru (amplitudine, frecvenţă, fază, 
durată, etc.) al purtătorului p(t) de către semnalul modulator s(t). 

În funcţie de forma de undă a semnalului purtător, se pot deosebi următoarele tipuri de modulaţie: 
- modulaţie cu purtător sinusoidal; 
- modulaţie cu purtător în impulsuri. 
 
3.1.1. Modulaţia cu purtător sinusoidal 
În procesul de modulaţie se urmăreşte ca modificarea parametrului purtătorului de către semnalul modulator să 

aibă loc după o lege liniară. O astfel de dependenţă asigură la recepţie o recuperare simplă a semnalului util din sM(t) 
(demodulaţie): 

- modulaţie de amplitudine (MA); 
- modulaţie de frecvenţă (MF); 
- modulaţie de fază (MP). 
- sisteme de modulaţie combinate de tip MA+MP 

 
Modulaţia de amplitudine este unul dintre primele 

tipuri de modulaţie folosite. Echipamentul necesar atât 
pentru modulaţie cât şi pentru demodulaţie, este 
simplu. 

În figura 9 sunt prezentate formele de undă 
ale semnalelor modulator, purtător şi modulat pentru 
cazul în care şi semnalul modulator este pur 
sinusoidal. 

Figura 9 Semnal modulat în amplitudine

A max

A min

Semnal purtător

Semnal modulator
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Pentru modulaţia de amplitudine se defineşte 
gradul de modulaţie m: 

mM

mM

AA
AAm

+
−

= , 

unde AM şi Am sunt amplitudinile maximă şi minimă ale 
semnalului modulat (vezi fig. 9). 

Gradul de modulaţie trebuie să satisfacă 
relaţia: 

m ≤ 1, 
deoarece la supramodulaţie înfăşurătoarea 

semnalului SM nu mai urmăreşte semnalul s(t) (prezintă 
intervale de nivel 0) şi aceasta din urmă nu mai poate fi 
reconstituit prin demodulare. 

Calculele arată că dacă purtătorul şi semnalul 
modulator sunt pur sinusoidale semnalul modulat este 
un semnal complex, cu trei componente sinusoidale, 
una pe frecvenţa fp a purtătorului şi cu amplitudinea 
maximă A0 a semnalului modulator,  a semnalului 

modulator şi două armonici de amplitudine 
2

mA0  şi 

având frecvenţele fp – f0, respectiv fp + f0 (f0 fiind 

frecvenţa semnalului modulator). 
Prin modulaţia de amplitudine apar deci două 

componente spectrale de amplitudini egale, dispuse 
simetric faţă de purtător. Banda ocupată de semnalul 
modulat este egală cu dublul frecvenţei semnalului 
modulator B = 2ω0. În figura 10 sunt reprezentate 
semnalele s, p şi sM în domeniul frecvenţă, prin 
spectrele lor. 

Dacă semnalul modulator este un semnal 
complex (sumă de componente sinusoidale), atunci în 
locul celor două componente spectrale laterale din 
figura 10 apar două benzi laterale (banda inferioară şi 

banda superioară), ca în figura 11. Din cauza apariţiei celor două benzi laterale, acest tip de modulaţie se numeşte 
modulaţie de amplitudine cu două benzi laterale şi este simbolizat prin MA. 

Deşi acest tip de modulaţie necesită echipamente simple pentru modulaţie şi demodulaţie, el are două 
dezavantaje: ocupă o bandă de transmisie egală cu dublul benzii utile şi consumă o putere suplimentară pentru 
transmisia purtătorului (care nu conţine informaţie utilă).  Aceste dezavantaje sunt înlăturate prin utilizarea modulaţiei de 
amplitudine cu purtătorul suprimat (MA – PS) şi a modulaţiei de amplitudine cu bandă laterală unică (MA – BLU) (fig. 
12). 

Prin utilizarea MA – PS se face economie de putere de emisie, deoarece nu se mai transmite purtătorul, ci doar 
cele două benzi laterale. Circuitele de modulaţie şi demodulaţie sunt însă mai complicate ca la MA (circuite de 

multiplicare, filtre de bandă şi filtre trece-jos). În plus, pentru 
reconstituirea nedistorsionată a semnalului modulator în 
echipamentul de recepţie, este necesară generarea în 
echipamentul de recepţie a unei oscilaţii cu frecvenţa riguros 
egală cu frecvenţa purtătorului suprimat la emisie, care 
serveşte la translatarea spectrului semnalului util în domeniul 
de frecvenţă iniţial. 

La utilizarea MA-BLU, pe lângă pe lângă economia de 
putere de emisie se obţine şi o utilizare mai eficientă a liniei de 
comunicaţie, transmisia ocupând o bandă egală cu lărgimea 
spectrului semnalului util. Circuitele care realizează acest tip de 
modulaţie sunt pretenţioase şi de o mai mare complexitate 

Figura 10ω

Α(ω)

ωp

Modulatorω

Α(ω)
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ω

Α(ω)

ω0ωp
− ω0ωp
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Figura 11
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(modulatoare echilibrate, filtre cu caracteristică abruptă, etc). 
Modulaţia de frecvenţă şi de fază. Aceste 

două tipuri de modulaţie au fost introduse deoarece 
semnalele modulate obţinute prezintă o mai bună 
stabilitate la perturbaţii decât semnalele cu modulaţie 
de amplitudine. 

Perturbaţiile care acţionează asupra 
semnalului în timpul transmisiei afectează în special 
amplitudinea acestuia. Orice alterare a amplitudinii sub 
acţiunea perturbaţiilor apare ca o modulaţie în 
amplitudine suplimentară, ceea ce duce la falsificarea 
mesajului original. 

Prin modulaţia de frecvenţă (MF) semnalul 
modulator modifică frecvenţa instantanee a purtătorului  
iar prin modulaţia de fază (MP) – modifică faza 
instantanee.  

Pentru modulaţia de frecvenţă se defineşte 
deviaţia de frecvenţă şi frecvenţa purtătorului 
nemodulat). 
În urma analizei semnalelor MF şi MP (analiză care 
necesită un aparat matematic superior, rezultă câteva 
concluzii:   

- banda de frecvenţă ocupată de spectrele 
semnalelor MF şi MP este mai mare decât  cea a 
semnalelor MA, ceea ce înseamnă o utilizare mai 
puţin economică a canalului; 
- în cazul MF banda necesară pentru 

transmiterea semnalului este largă, dar constantă 
(independent de frecvenţa semnalului modulator); 
modulaţia de frecvenţă va utiliza mai eficient canalul de 
comunicaţie dacă semnalul modulator are un spectru larg; 
- în cazul MP banda necesară pentru transmisie depinde 
de frecvenţa semnalului modulator este mai mare pentru 
componentele de frecvenţă mare); din acest motiv, MP va fi 
utilizată pentru transmisii cu modemuri, pe canale cu bandă 
de trecere îngustă. 

Modulaţia de fază este utilizată cu precădere la 
transmisiile de date pe linii analogice şi canale radio cu ajutorul 
modemurilor, deoarece semnalul modulator are un spectru 
îngust. 

Modulaţiile polifazate nPSK precum şi cele de 
amplitudine şi fază QAM reprezintă forme moderne şi 
performante de modulaţie utilizate constant pe canalele radio. 

Modulaţiile polifazate şi modulaţiile de fază şi de 
amplitudine sunt eficiente din punctul de vedere al parametrului 
bit/Hz pentru transmisia de date. 

 
3.1.2. Modulaţia cu purtător în impulsuri 
Acest tip de modulaţie utilizează ca purtător un 

semnal sub formă de impulsuri dreptunghiulare, cu perioadă şi 
amplitudine constante. În funcţie de parametrul purtătorului 

Modulatia de faza
PSK

Modulatia polifazata nPSK

Imaginea modulatiei de faza si amplitudine QAM

S(t)+p(t)

S(t)+p(t)

S(t)+p(t)

S(t)

p(t)

t

t

t

t

t

Semnal modulator

Tren de impulsuri

Modulatia impulsurilor in amplitudine / MIA, (Pulse Amplitude Modulation / PAM)

Modulatia impulsurilor in durata / MID, (Pulse Width Modulation / PWM)

Modulatia impulsurilor in pozitie (faza) / MIP, (Pulse Phase Modulation / PPM)

Figura 14
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care este modificat de semnalul modulator, există următoarele  tipuri de modulaţie: 
• modulaţia impulsurilor în amplitudine (MIA); 
• modulaţia impulsurilor în durată (MID); 
• modulaţia impulsurilor în poziţie MIP); 
• modulaţia impulsurilor în frecvenţă (MF). 

Pentru a transfera complet informaţia cuprinsă în semnalul modulator asupra semnalului modulat, între 
frecvenţele purtătorului şi cea a semnalului modulator trebuie să existe relaţia (Nyquist): 

fp ≥ 2fm 
 

3.2. Amplificarea şi atenuarea 
Amplificarea şi atenuarea reprezintă două procese de transformare prin care se modifică doar amplitudinea 

(puterea semnalului). 
3.2.1. Amplificatoarele 
Amplificarea este necesară pentru compensarea pierderilor de putere (nivel) suferite de semnale în cursul 

tranzitării lor prin echipamentele de telecomunicaţii sau prin mediul de transmisie din canalul de comunicaţie. 
- Principiul de funcţionare. Amplificatoarele sunt blocuri funcţionale de tip qudripol (diport) activ. Semnalele care 
se aplică la intrarea unui amplificator sunt disponibile la ieşire cu o amplitudine (putere) mai mare. De regulă relaţia 
dintre semnalul de ieşire şi cel de intrare trebuie să fie liniară, pentru a nu schimba componenţa spectrală a 
semnalului. 

insKs .0 =  
unde s0 este semnalul de la ieşire, sin  este semnalul de intrare, iar K – un coeficiaent determinat de comportarea 
amplificatorului şi care reprezintă caracteristica de transfer a acestuia. Ideal ar fi K = constant. În realitate el nu este 
constant, ci o funcţie complexă de frecvenţă, K(ω). 
 Modulul acestei funcţii este amplificarea pe care o asigură circuitul. Ea este constantă într-un interval de 
frecvenţă ω1 - ω2 , dar scade sensibil pentru frecvenţe din afara acestui interval (vezi caracteristica amplitudine – 
frecvenţă din fig. 15).   

Intervalul dintre cele două frecvenţe la care amplificarea scade la valoarea de  0,707Amax   ( - 3dB) se numeşte 
bandă de trecere. Argumentul funcţiei de transfer, diferit de zero, nenul, arată că amplificatoarele introduc un defazaj 
între semnalul de intrare şi cel de ieşire, de asemenea dependent de frecvenţă. 
 Este evident că spectrul de frecvenţe ale semnalului amplificat trebuie să se situeze în interiorul benzii de 
trecere  a circuitului, unde este îndeplinită condiţia K(ω) = constant. 

- În funcţie de semnalele cu care lucrează, echipamentele de telecomunicaţii utilizează diverse tipuri de 
amplificatoare: 
- de josă, de medie sau de înaltă frecvenţă; 
- de bandă largă sau de bandă îngustă (acordate) 
- de semnal mic sau de semnal mare (de putere sau finale) 

Clasificarea de mai sus nu este rigidă. Există o întrepătrundere între diverse clase de amplificatoare. Iată 
câteva exemple: 

- amplificatoarele de microfon sunt de joasă 
frecvenţă, de semnal mic şi de bandă largă 
- amplificatoarele finale din emiţătoare sunt de 
înaltă sau foarte înaltă frecvenţă, de semnal mare şi 
de bandă îngustă. 

 
3.2.2. Atenuatoarele 

În cursul procesării semnalelor în echipamentele 
de telecomunicaţii, de multe ori este nevoie de reducerea 
nivelului pentru a adapta semnalul la gama dinamică a 

diverselor circuite. Această reducere de nivel (putere) se realizează cu ajutorul unor circuite specifice, numit 
atenuatoare. Factorul de atenuare (raportul dintre 
nivelul semnalului la ieşire şi nivelul semnalului aplicat 
la intrare) poate fi reglat continuu sau în trepte. 

Cele mai răspândite atenuatoare sunt cele 
rezistive, care au componente reactive de valori 
neglijabile într-o gamă largă de frecvenţă. Ele sunt 
realizate cu rezistenţe, dar pot avea în structura lor şi 

Α(ω)
Amax

Amax0,707

ωω1 ω2
Figura 15
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tranzistoare cu efect de câmp (atenuatoare comandate electric) sau diode PIN (atenuatoare comandate de foarte înaltă 
frecvenţă). Câteva structuri tipice sunt prezentate în figura 16. 

Cu ajutorul celulelor de atenuare simetrice (T sau Π) care prezintă aceiaşi impedanţă la intrare şi la ieşire, se 
pot realiza atenuatoare compuse, cu atenuare variabilă în trepte. 

 
3.3. Filtrarea semnalelor. Filtre. 
Filtrele sunt quadripoli (diport) care lasă să treacă cu o atenuare cât mai mică oscilaţiile cuprinse într-o anumită 

bandă de frecvenţe numită bandă de trecere, şi atenuează foarte mult oscilaţiile care nu sunt cuprinse în banda de 
trecere (banda de atenuare). Filtrele se utilizează în toate domeniile telecomunicaţiilor: în radiotehnică, în 
electroacustică, în telefonie, etc. 

O importantă aplicaţie o au filtrele în telefonia şi telegrafia radio sau prin curenţi purtători, pentru separarea unei 
benzi laterale a semnalelor modulate în echipamentele de emisie, şi separarea benzilor corespunzătoare fiecărei căi în 
echipamentele de recepţie telefonică. 

Există diferite tipuri de filtre, principalele deosebiri dintre ele fiind caracteristica de transfer (banda transmisă) şi 
tipul elementelor componente. 

• În funcţie de banda transmisă, fitrele se împart în: 
- filtre trece jos (FTJ) 
- filtre trece sus (FTS) 
- filtre trece bandă (FTB) 
- fitre opreşte bandă (FTO) 

Filtrele trece jos permit trecerea cu atenuare mică a semnalelor de frecvenţă joasă, banda de trecere fiind 
cuprinsă între zero şi o frecvenţă limită superioară, numită frecvenţă de tăiere ft (sau ωt). Caracteristice de atenuare 
a(ω) şi acţiunea filtrului asupra unui semnal cu spectru larg, sunt repezentate în figura 17. 

Filtrele trece sus au banda de trecere cuprinsă între o frecvenţă limită inferioară şi o frecvanţă care tinde spre 
infinit (fig. 18). 

Filtrele trece bandă au frecvenţele de transmisie cuprinse între o frecvenţă limită inferioară (ωi) şi o frecvenţă 
limită superioară (ωs) (fig.19a). Filtrele opreşte bandă lasă să treacă cu atenuare mică frecvenţele mai mici decât o 
frecvenţă limită inferioară (ωi), sau mai mari decât o frecvenţă limită superioară (ωs), atenuând în schimb foarte mult 
semnalele ale căror frecvenţe sunt cuprinse între cele două frecvenţe limită (fig. 19,b). 

După tipul componentelor, se pot defini două clase mari de filtre: 
- filtre pasive 
- filtre active 

Filtrele pasive conţin în structura lor numai elemente concentrate pasive (rezistenţe, condensatoare, bobine) şi 
permit realizarea oricărui tip de caracteristică de filtrare, începând din domeniul frecvenţelor audio şi până la frecvenţe 
de ordinul a zecilor de megaherţi. În domeniul frecvenţelor foarte înalte (sute sau mii de MHz) se utilizează filtre LC cu 
constante distribuite. Pentru realizarea filtrelor de bandă cu caracteristici cât mai apropiate de cea ideală (rectangualară) 
se utilizează rezonatoare magnetostrictive (filtre electro mecanice), rezonatoare cu cuarţ sau materiale speciale în care 
se pot indudce unde acustice de suprafaţă (filtre de bandă SAW – Surface Acoustic Wave). 

Filtrele active conţin în structura lor elemente active (tranzistoare, amplificatoare operaţionale). Ele se folosesc 
cu precădere în domeniul frecvenţelor joase şi foarte joase (de la câţiva Hz până la câţiva kHz). 

 
3.4. Acumularea 

 Acumularea este un procedeu care permite separarea semnalului util de perturbaţii şi este folosit atunci când 
metodele mai simple de separare nu dau rezultate (când nivelul semnalului recepţionat este comparabil cu nivelul 
perturbaţiilor şi spectrul semnalului se suprapune total sau parţial cu spectrul perturbaţiilor). Pentru mărirea stabilităţii la 
perturbaţii a transmisiei, i se atribuie semnalului o proprietate încă de la emisie, care să-l deosebească de perturbaţie. 

În metoda acumulării, la emisie se atribuie proprietatea de periodicitate (într-un interval de timp limitat), adică se 
repetă de n ori fiecare valoare a semnalului. La recepţie, semnalele recepţionate împreună cu perturbaţiile aleatoare 
care i s-au suprapus se adună într-un dispozitiv de acumulare oarecare. Semnalul şi perturbaţiile au caracteristici 
statistice diferite: semnalul are de n ori aceiaşi valoare, în timp ce perturbaţia, fiind de natură aleatoare, are valori diferite 
pentru n repetări. În acumulator semnalul se adună cu el însuşi de n ori. Perturbaţia putând avea valori şi semne diferite 
de fiecare dată, prin adunare algebrică, se acumulează mai încet decât semnalul. Utilizând un număr destul de mare de 
repetări, raportul dintre semnal şi perturabaţiile acumulate poate fi făcut oricât de mare: 
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unde numitorul termenului al doilea reprezintă media aritmetică a perturbaţiilor, care va fi cu atât mai mică, cu cât este 
mai mare numărul de repetări. Desigur că pentru acumularea semnalului este necesar timp, şi prin urmare stabilitatea la 
perturbaţii în acest caz se realizează pe seama creşterii duratei transmisiei lucru care nu este întotdeauna convenabil. 

 
 3.5. Codarea şi decodarea semnalelor. 
 Codarea şi decodarea sunt operaţii care se referă 
numai la semnale discrete. Pentru a fi codate, semnalele 
anaogice trebuie în prealabil să fie transformate în semnale 
discrete. Fiecărei valori de semnalului discret i se va atribui, 
prin codare o succesiune de simboluri dintr-un anumit alfabet 
(cuvânt de cod). Acestă operaţie are loc la emisie. 
 Operaţia inversă, de recuperare a valorii semnalului 
discret din cuvântul de cod, se numeşte decodare şi are loc la 
recepţie. 
 În funcţie de locul de utilizare în lanţul de transmisie, 
există trei modalităţi de codare: 

• codarea surselor, care înseamnă converirea 
semnalelor provenite de la sursa de informaţii astfel încât să 
fie minimizate cerinţele faţă de canalul de transmisie, ceea 
ce permite legăturii (link) dintre sursă şi utilizator să 
transporte un volum mai mare de mesaje într-un timp mai 
scurt 
• codarea canalelor, care se utilizează pentru detectarea 
şi corectarea erorilor introduse de canalele de comunicaţie. 
În mod uzual aceste coduri introduc o redundanţă în codul 
iniţial al sursei (se introduc combinaţii de simboluri mai lungi 
decât este absolut necesar pentru transmitarea informaţiei) 
• codurile de linie, care se utilizează pentru adaptarea 
semnalelor la proprietăţile de propagare ale canalului. În 
general codarea duce la lărgire spectrului de frecvenţă 
ocupat de semnal, dar conduce în final la îmbunătăţirea 
raportului semnal / zgomot. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F ig . 1 8  F i l t r u  t r e c e  s u s

F ig . 1 7  F i l t r u  t r e c e  jo s

F ig . 1 9 a  F i l t r u  t r e c e  b a n d a

F ig . 1 9 b  F i l t r u  o p r e s t e  b a n d a
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Lista tehnicilor de modem digital, eficiente spectral 
 

Nr Prescurtare Variantă 
denumire 

Numele descriptiv al tehnicii de modem 

1 DSB-SC-AM DSB-SC Modulaţie de amplitudine cu purtător suprimat şi bandă laterală dublă 
2 PSK BPSK Modulaţie prin deplasarea fazei, PSK binară 
3 DPSK DBPSK PSK diferenţială, PSK binară diferenţială (fără recuperarea purtătorului) 
4 DEPSK DEBPSK PSK codată diferenţial (cu recuperarea purtătorului) 
5 QPSK CQPSK PSK în cuadratură (cuaternară), QPSK coerentă 
6 OQPSK OKQPSK sau 

SQPSK 
QPSK decalată, QPSK clătinată 

7 DQPSK - QPSK diferenţială (fără recuperarea purtătorului) 
8 DEQPSK - QPSK codată diferenţial (cu recuperarea purtătorului) 
9 MSK FFSK Depasare de frecvenţă minimă, deplasare de frecvenţă rapidă 
10 DMSK - MSK diferenţială 
11 GMSK - MSK generalizată sau gaussiană 
12 TFM - Modulaţie de frecvenţă atenuată 
13 Multi-h FM FM corelativă FM duobinară, corelativă, multi indice 
14 IJF-OQPSK NLF-OQPSK OQPSK fără jitter intersimboluri, OQPSK filtrată nelinear 
15 SQAM - Modulaţie de amplitudine în cuadruatură (QAM) suprapusă 
16 TSI-OQPSK - OQPSK la două intervale de simbol 
17 X-PSK - PSK intercorelată 
18 DCTPSK - PSK cu tranziţie diferenţial continuă 
19 CPFSk - Modulaţie cu deplasarea frecvenţei cu fază continuă 
20 SFSK - Modulaţie sinusoidală prin deplasarea frecvenţei 
21 QORC - Cosinus ridicat suprapus parţial în cuadratură 
22 QAM QAM M-ară Modulaţie de amplitudine în cuadratură (QAM 4, 16, 64, 256) 
23 APK - Modulaţie de amplitudine şi de fază 
24 QPRS - Sistem cu răspuns parţial în cuadratură 
25 SSB - Modulaţie de amplitudine cu bandă laterală unică 
26  OFDM - Ortogonal Frequency Division Multiplex, 

Multiplexarea frecvenţelor divizate ortogonal 
 
 Descrierea teoretică şi aplicaţiile practice ale tehnicilor de modem performante în comunicaţiile digitale 
moderne se găsesc în cartea COMUNICAŢII DIGITALE AVANSATE vol.2 a dr. Kamilo FEHER din Ed. 
Tehnică 1994. 
 Performanţele tehnicilor de modem se caracterizează prin parametrul numit eficienţă spectrală şi se 
măsoară în bps/Hz (biţi/secundă/Hertz) sau Mbps/MHz (Megabit pe secundă/Megahertz). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea sistemelor de comunicaţii
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Radiocomunicaţiile digitale profesionale şi în reţelele publice. 

 
Suntem înconjuraţi de o lume în continuă schimbare iar în domeniul comunicaţiilor ritmul apariţiei noutăţilor este 

impresionant. Căderea marilor monopoluri naţionale în acest domeniu şi apariţia unei pieţe concurenţiale a avut drept 
efect promovarea dinamicăa noilor tehnologii comunicaţionale. Într-un domeniu multidisciplinar şi-au unit eforturile: 

• cercetări fundamentale în matematică şi teoria informaţiei 
• studiile de tehnologia materialelor semiconductoare, a dispozitivelor şi structurilor care contribuie la evoluţiile în 
microelectronică 
• sisteme de codare şi modulare deosebit de eficiente 
• tehnologii radio ultra miniaturizate, funcţionale la frecvenţe foarte mari 
• o paleta complexă de prelucrare şi generare a semnalelor prin tehnici DSP  
• sisteme informatice complexe pentru prelucrarea şi managementul fluxurilor digitale, de la terminalul personal şi 
până la  marile centre de comutaţie de pachete 
• organizaţiile de standardizare şi reglementare care să asigure compatibilitatea sistemelor şi echipamentelor, 
interconectabilitatea. 

Domeniul comunicaţiilor cu acoperirea sa pe mediile de transmisie: fir, cabluri coaxiale, cabluri de fibră optică, 
radiocomunicaţii terestre şi prin satelit, face obiectul de studiu al unor institute şi agenţii specializate de analiză şi 
prognoză, care încearcă să determine şi să armonizeze tendinţele de dezvoltare. 

A acoperi acestă largă paletă este aproape imposibil. Pentru un domeniu mai restrâns, care prezintă un 
deosebit interes individual, pentru persoane care doresc să comunice cu alţi oameni aflaţi la distanţă, de oriunde şi 
oricând, domeniul comunicaţiilor personale mobile este unul din segmentele cu dinamica cea mai pronunţată şi 
realizările tehnice cele mai spectaculoase. 

În deceniul ’90 al secolului trecut, adică cu aprope 10 ani în urmă, institutul European ETSI – European 
Telecommunication Standard Institut, marile firme Europene fabricante de echipamente şi marii operatori de comunicaţii 
lansează conceptul UMTS – Universal Mobile Telecommunication System. 

Sistemul are ca obiectiv fundamental posibilitatea de comunicare prin voce, video şi date între oricare două 
puncte mobile de pe mapamond, persoane singulare, echipate cu mici terminale portabile. Indiferent de sistemele fizice 
de transport intermediare: canale fir, fibră optică sau satelit, închiderea conexiunii pe ultima sa porţiune către utilizator 
nu se poate face decât prin canale radio în tehnologii care să asigure capacităţile de trafic şi confidenţialitatea necesară 
unor astfel de legături. Să vedem pe scurt evoluţia şi realizările în domeniul comunicaţiilor mobile universale, a mersului 
către sistemul UMTS. Pentru evoluţia lor într-o perioadă de timp foarte scurtă sistemele utilizate au fost clasificate pe 
generaţii astfel: 

În generaţia 1-a (1G) – pentru sistemele analogice, pot fi menţionate: 
• Advanced Mobile Phone Service (AMPS) 
• Total Access Communicaton System (TACS) 
• Nordic Mobile Telephone (NMT) 
• Narrowband AMPS (NAMPS) 
• Japanese Mobile Cellular System (MCS) 

Generaţia a 2-a (2G) – sistemele digitale celulare 
• Global System for Mobile Communications (GSM) 
• North American TDMA şi Extended TDMA (E-TDMA) 
• Code Division Multiple Access (CDMA) 

Generaţia 2,5 (2,5G) – sisteme digitale celulare evoluate 
• General Packet Radio Service (GPRS) 
• Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE) 
• CDMA 2000 / 1xRTT 

Generaţia 3-a (3G) – sisteme digitale celulare de bandă largă 
• Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) 
• Code Division Multiple Access 2000 (CDMA2000) 
• Time Division Synchronus CDMA (TD-CDMA) 

Evoluţiile viitoare către generaţia 4-a (4G) prevăd: 
• Spaţial Division Multiple Access (SDMA) 
• Forth Generation Network (4G) 

Au existat variante şi soluţii intermediare sau personalizate pentru anumite ţări şi teritorii, ele au funcţionat 
temporar sau au fost asimilate de tehnologii de nivel superior. Au rămas cele care au reuşit să se impună tehnic şi 
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economic pe piaţă. Fără a încerca să descriem pe fiecare în parte, putem să punctăm ce au în comun şi ce îşi propun 
aceste tehnologii către vârful evoluţiei lor.  

Din punct de vedere al serviciilor oferite se conturează 4 segmente importante: voce şi video digitalizate, 
mesaje, servicii de date, accesul la Web (Internet). 

Din punct de vedere al obiectivelor tehnologice: creşterea fluxurilor digitale de transfer în canalele radio la 
viteze cât mai mari cu resurse de putere şi lărgime de bandă cît mai mici, folosirea optimală a spectrului alocat, sisteme 
performante de compresie şi decompresie a datelor, surse de alimentare compacte cu durată mare de funcţionare, 
terminale portabile, uşoare. 

UMTS este un sistem selectat de ITU – International Telecommunication Union, în cadrul proiectului IMT-2000 
International Mobile Telecommunications pentru definirea sistemelor mobile din generaţia 3-a (3G). Cerinţele impuse 
sistemelor de comunicaţii din generaţia 3-a sunt următoarele: 

- sistem global de comunicaţii 
- flexibilitate în introducerea de noi servicii prin includerea de funcţii inteligente şi asigurarea de servicii multimedia 
- utilizarea eficientă a resurselor radio 
- posibilitatea de a conlucra cu sistemele de telecomunicaţii existente, fixe sau mobile, în vederea asigurării 
serviciilor de comunicaţii 
- asigurarea calităţii serviciilor de voce şi video comparabile cu cele asigurate în reţelele fixe de telecomunicaţii 
- asigurarea accesului la servicii de date cu viteze mari de până la 2Mbps 

Principalele caracteristici ale UMTS sunt următoarele: 
- o nouă interfaţă radio care permite accesul la debite mari necesare servicilor multimedia 
- permite realizarea unui concept de reţea unificată pentru aplicaţii fixe sau mobile, telefonice sau de date 
- oferă o arhitectură funcţională flexibilă care permite introducerea de servicii noi de telecomunicaţii impuse de piaţă 

Criteriile de selecţie a UMTS, dintre sistemele propuse au fost: 
- costul infrastructurii  
- capacitatea şi flexibilitatea în utilizarea spectrului 
- costul terminalelor, flexibilitatea în utilizarea şi introducerea serviciilor 
- maturitatea şi riscurile tehnologice  
- standarde acceptate pe plan internaţional 

Un exemplu de evoluţie pozitivă în ultima perioadă este implementarea efectivă a sistemelor: 
• Sistemul GSM curent utilizat, prima reţea radioelectrică civilă total digitală din istorie, impune ca vocea să fie 
digitalizată (conversie analog – digitală). Un flux de date de 104kbps este generat prin eşantioanrea cu 8000 de 
eşantioane pe secundă, cu o rezoluţie de 13 biţi. Pentru a evita un spectru foarte larg după modulaţie din cauza 
fluxului de date foarte rapid, fluxul de date este compresat de un codor de voce, care aduce flxul la numai 13kbps. 
Pentru date sistemul GSM asigură prin modem-uri specializate comunicaţii pe interfeţele COM ale calculatoarelor la 
viteze de până la 9,6kbps. 
• Sistemele CDMA şi CDMA2000 – un grup de 4 standarde (introduse în România de către firma Zapp) aasigură 
comunicaţii de date şi conexiune la viteze de până la 153kbps (în viitor 307kbps). 
• Sistemele WCDMA de generaţia 3-a, deja în funcţiune în unele ţări Europene asigură comunicaţii complexe de 
voce, date şi video la viteze maxime de până la 2Mbps. 

O prezentare sugestivă a sistemului CDMA2000 precum şi perspectivele evoluţiei viitoare către sistemele 4G 
poate fi consultată la adresa: www.xilinx.com/esp/index.htm cu un search pe site pentru CDMA2000 este oferită o amplă 
prezentare sugestivă în Power Point. Este perfect previzibil ca în următorii ani să fie acordate şi în România licenţe 
pentru operarea sistemelor de generaţie 3G. 

Pentru UMTS în Europa sunt alocate următoarele benzi de frecvenţă (up-link şi down-link): UMTS terestru 
1910-1980 MHz, 2010-2025 MHz şi 2110-2160 MHz iar UMTS satelit 1980-2010MHz şi 2160-2200MHz. 
La fel ca acest segment extrem de dinamic al radiocomunicaţiilor mobile s-au dezvoltat radiocomunicaţiile terestre fixe 
de mare capacitate. Vom exemplifica evoluţia remarcabilă a reţelelor radio din ţara noastră în ultimii ani. 

În România SNR – Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, a dezvoltat o structură impresionantă de 
transport şi servicii de acces pe întreg teritoriul naţional. Sunt combinate tehnologiile sincrone de mare capacitate SDH – 
Sichronus Digital Hierarcy pentru transport la vitezele STM1/155Mbps şi STM4/622Mbps cu fluxuri tributare de de 
34Mbps, 8Mbps şi 2Mbps pentru distribuţia majoră către principalele centre de consum, capitalele de judeţ. Din aceste 
noduri şi până la utilizatorul final, reţeaua de acces, funcţionează în tehnologia spread spectrum (spectru împrăştiat) în 
benzile de 2,4 ; 5,8 şi 26 GHz. Într-un capitol special dedicat emisiunilor cu spectru împrăştiat, benzile de 2,4 şi 5,8GHz 
prezintă un real interes şi pentru seviciul de amator. Ca un exemplu al evoluţiei prodigioase a reţelei de radiocomunicaţii 
din România, numai pentru distribuţia serviciului de Internet de bandă largă, fluxurile alocate de SNR sunt semnificative. 
Alăturat se poate vedea harta de acoperire naţională cu acest serviciu realizată de SNR. Pentru cei interesaţi 
recomandăm accesarea site-ului www.snr.ro care constituie o interesantă “lecţie” pentru cei care doresc să descopere 
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performanţele radiocomunicaţiilor profesionale. Considerăm că nu era lipsit de interes pentru radioamatorii YO acest tur 
de orizont asupra stadiului actual şi al tendinţelor de evoluţie a unui domeniu pentru crea toţi au făcut o “pasiune”. 
 

 
Comunicaţiile digitale radio în benzile serviciului de amator. 

Alocare, recomandări IARU. 
 O privire de ansamblu asupra recomandărilor IARU – International Amateur Radiocommunication Union – 
privind alocarea unor ecarturi de frecvenţă în benzile de unde scurte precum şi în cele superiore frecvenţei de 30 MHz, 
dedicate comunicaţiior în modurile digitale ne arată importanţa crescândă acordată în scopul asigurării unei evoluţii 
corespunzătoare pentru aceste sisteme. 
 Conferinţa de la San Marino din anul 2002 vine şi cu unele noutăţi privind lărgimile de bandă maximale 
recomandate pentru emisiunile digitale care nu pot depăşi 500Hz. Prevederea este menită pentru a încuraja şi promova 
emisiunile eficiente spectral. De asemenea este interesantă semnalarea a două noţiuni noi în legătură cu sistemele de 
comunicaţii digitale: 

• MGM – Machine Generated Modulation, adică sisteme de modulaţie generate de echipamente. În acesată 
categorie se încadrează emisiunile care utilizează tehnici DSP (Digital Signal Procesing) şi generarea semnalelor cu 
ajutorul calculatoarelor PC sau altor echipamente specializate în sisteme de modulare performante, precum şi 
• Store and Forward – memorează şi transmite mai departe, pentru emisiunile conversaţionale automate între 
nodurile digitale care asigură transmiterea mesajelor şi a emisiunilor informative. 

Un extras pentru recomandările IARU – Regiunea 1 privind ecarturile de frecvenţă recomandate pentru 
emisunile digitale în unde scurte este prezentat în tabelul alăturat. 
Note: 
Prescurtarea digimode se referă la toate modurile digitale în general. 
*) Lărgimile de bandă mai mari pe unele segmente de folosinţă comună cu emisiunile SSB nu se referă la modurile 
digitale care este bine să rămână la BW=500Hz. 
**) SSTV-ul rămâne un mod quasi digital chiar dacă prelucrarea semnalului se face cu ajutorul echipamentelor de calcul 
PC.  
Pentru benzile superioare frecvenţei de 30 MHz recomandările IARU privind amplasarea segmentelor alocate pentru 
comunicaţiile digitale sunt prezentate în site-ul aceteia. 

10 Mbps

34 Mbps

RoNix 100 Mbps

3 xE1

1xE1

1xE3

1xE1

4xE1

4xE1

2xE1

Un flux E1=2Mbps

Un flux E3=34Mbps

Structura reţelei şi dimensiunea fluxurilor digitale radio pentru distribuţia Internet la SNR



Radiocomunicaţii digitale 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 19

 După o evoluţie în progresie geometrică a tehnologiilor de comunicaţii analogice de voce şi video 
(radiodifuziune, televiziune, comunicaţii comerciale şi militare, terestre şi prin sateliţi) se revine în forţă către 
comunicaţiile radio digitale. Cererea de transfer a unor volume mari de informaţii pe o dispersie planetară precum şi 
progresele multidisciplinare în electronică, matematica informaţiei, informatică, au impulsionat dezvoltarea 
radiocomunicaţiilor digitale. 
 Radioamatorii nu puteau rămâne în afara acestor evoluţii impresionante. Muţi dintre ei specialişti în cadrul unor 

companii de cercetare, 
dezvoltare sau producţie de 
echipamente radio sau în cadrul 
operatorilor oficiali de reţele 
radio, au adaptat şi transferat o 
parte din conceptele 
tehnologiilor şi metodelor 
utilizate industrial, pentru 
folosirea lor cu resurse şi 
performanţe mai modeste de 
către comunitatea mondială a 
radioamatorilor. 
 Adaptări ingenioase, 
optimizări în a obţine 
performanţe cât mai bune cu 
mijloace cât mai economice, 
precum şi idei şi invenţii 
preluate de marile companii au 
fost realiazte cu multă 
competenţă şi fără finanţări 
spectaculoase de către 
radioamatori. 
 Istoria comunicaţiilor 
digitale este, istoric vorbind, de 
dată relativ recentă, iar cea a 
comunicaţiilor digitale radio a 

împlinit un secol de abia în deceniul trecut. Samuel Morse (1792 – 1872) inventează telegrafia cu fir, Graham Bell (1847 
– 1922) pune în funcţiune transmisiile terestre de voce iar Gugliemo Marconi (1874 – 1937) realizează în 1896 prima 
emisiune telegrafică fără fir. Cităm: “În 1896 Marconi reuşeşte o transmisiune radio demonstrativă. Mesajul morse a 
fost recepţionat la o distanţă de 2 mile”. 
 Prima emisiune radio cu transmitere de informaţie a fost deci o emisiune DIGITALĂ. Telgrafia fără fir este fără 
drept de apel “bunica” şi precursoarea tuturor modurilor de comunicaţii digitale. Codul Morse a constituit motiv de 
inspiraţie recentă pentru dezvoltarea sistemelor de codare eficiente de tip Varicode (cod de lungime variabilă). 
 

Clasificarea emisiunilor digitale radio ale serviciului de amator. 
 Radioamatorismul a intrat în mileniul 3! Este remarcabil ce au realizat comunicaţiile de amator în mai puţin de 
100 de ani, felul cum au evoluat de la emiţătorul cu “scântei” la procesarea digitală a semnalelor DSP. 
 La început radioamatorii a avut de ales între voce şi CW, mai nou ei pot alege dintr-o paletă mai largă de 
moduri mergând până la ATV – televiziunea lentă sau rapidă şi emisiunile cu spectru împrăştiat. În acest context 
comunicaţiile digitale de amator au evoluat şi ele. După cel de al doilea război mondial au apărut emisiunile RTTY şi de 
abia în anii ’80 odată cu creşterea popularităţii calculatoarelor personale debutează emisiunile AMTOR şi mai apoi 
celelalte din categoria emisiunilor digitale. Graficul în timp ne arată o adevărată avalanşă de apariţie a noilor moduri 
digitale în anii ’80, ’90 şi după anul 2000. 

Intervalul de frecvenţă 
kHz 

Lărgimea 
de bandă Hz 

Tipul de emisiune 

1838 – 1840 500 Digimode (nu PkRadio) 
1840 – 1842* 500 Digimode (nu PkRadio) 
3580 – 3590 500 Digimode 
3590 – 3600 500 Digimode, Packet Radio 
3600 – 3620 500 Digimode 

3730 – 3740** 2700 SSTV, Fax 
7035 – 7040 500 Digimode (nu PkRadio) 
7040 – 7045 2700 Digimode, SSTV, Fax 

10140 – 10150 500 Digimode (nu PkRadio) 
14070 – 14089 200 Digimode performante 
14089 – 14099 500 Digimode (nu PkRadio) 
14101 – 14112 500 Digimode, Packet Radio 

14230** 2700 SSTV, Fax 
18100 – 18109 500 Digimode 
21080 – 21100 500 Digimode 
21100 – 21120 500 Digimode, Packet Radio 

21340** 2700 SSTV, Fax 
24920 – 24929 500 Digimode 
28050 – 28120 500 Digimode 
28120 – 28150 500 Digimode, Packet Radio 

28680** 2700 SSTV, Fax 
29200 – 29300 6000 Digimode (NBFM Packet) 

1940 1980197019601950 1990 2000 2010

RTTY
pentru
amator

Amtor
Packet
Radio

Pactor
Clover

G-Tor
Pactor II

PSK31

Throb
MFSK16

MT63

RMMV
802.11b

Evoluţia principalelor moduri  de comunicaţii digitale radio în serviciul de amator
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 Intrarea calculatoarelor personale în competiţia comunicaţiilor digitale a reprezentat un salt spectaculos în radio 
comunicaţiile serviciului de amator. Apariţia, existenţa şi dezvoltarea Internetului, cea mai mare reţea planetară de 
comunicaţii digitale, a condus în mare măsură la transferul de cunoştinţe şi proceduri de radio comunicaţii specifice 
comunităţii de radioamatori. Trebuie să mulţumim generozităţii acelora care şi-au publicat pe WEB realizările valoroase. 
Popularitatea acestor noi moduri a fost susţinută de programe puse la dispoziţie de regulă în mod gratuit, “freeware”. 
 Utilizarea echipamentelor PC cu placă de sunet “soundblaster” asigură utilizarea eficientă a acestor programe. 
 Noile realizări consemnază tendinţele pozitive de utilizarea unor emisuni digitale folosind puteri mici, antene 
compacte sau de interior şi tehnici de operare prietenoase. În mod fericit, interfaţa cu care pot fi operate aceste noi 
programe care utilizează placa de sunet, este aceiaşi pentru aproape toate tipurile de emisiune. Ca o provocare pentru 
radioamatorii experţi în programare a fost acţiunea de a creea un singur program care poate încorpora modular 
“motoarele de program” pentru multiplele moduri care utilizează placa de sunet. 
 Ţinând cont de aceste elemente ale unei evoluţii extrem de dinamice şi spectaculoase, clasificarea şi 
prezentarea sistematică pentru emsiunile digitale radio în serviciul de amator nu poate fi făcută decât în ordine 
cronologică a etapelor de dezvoltare parcurse. Fără a putea să facem o delimitare netă putem distinge căteva perioade 
semnificative: 

1. Perioada telegrafiei şi a echipamentelor teletype electromagnetice ataşate tehnologiei radio cu tuburi. 
2. Perioada MCP-urilor (Multimode Communication Procesor) şi a TNC-urilor inteligente (Terminal Node 

Controler) pentru emisiuni controlate cu protocoale pentru corecţia erorilor: KAMPlus, PK232, MFJ-1278B, 
TNC2, ş.a. conectate pe interfaţa serială a calculatoarelor PC sau a videoterminalelor – VDT (VT100, ş.a.) 

3. Perioada sistemelor şi modurilor de comunicaţii integrate conduse cu calculatoare PC echipate cu placă de 
sunet sau alte echipamente specializate folosind tehnici DSP şi prelucrări software complexe. Transferul 
unor funcţiuni ale echipamentelor cum ar fi: modulare – demodulare, filtrare, limitare de nivel, generare de 
tonuri şi sisteme de modulaţie complexe şi altele, în prelucrări numerice realizate de programe de calcul 
atât la recepţie cât şi la emisie.  

Toate aceste etape au avut şi mai au încă “viaţă”, farmecul şi importaţa lor în mozaicul comunicaţional al 
radioamatorilor. Pentru cele mai utilizate tipuri de emisiune şi moduri de lucru se va încerca o sinteză a parametrilor de 
lucru şi performanţelor funcţionale. 

AMTOR – este un mod FSK care a fost mai puţin utilizat în timp. Deşi este un mod robust, el  are numai 5 biţi 
(este precursorul RTTY-ului) şi nu foloseşte ASCII sau alte coduri binare. Cu o rată de operare la 100 baud el nu atinge 
performanţele de viteză şi corecţie de erori realizate de sistemele ARQ. O versiune tot fără ARQ dar cu un sistem bazat 
pe corecţia erorilor prin FEC este cunoscut ca SITOR-B şi a fost utilizat în marină. 

PACTOR – este un mod FSK şi este un standard pentru MCP-uril moderne. El este proiectat ca o combinaţie 
între tehnicile AMTOR şi cele de Packet Radio. El este azi cel mai popular mod ARQ în benzile de unde scurte. Acest 
mod reprezintă o evoluţie majoră faţă de AMTOR, cu o rată de aproape 200 baud, tehnici de compresie Hauffman şi 
posibilitate de transfer a şirurilor de date binare (programe, poze). 

PACTOR II – este un mod PSK robust şi puternic şi care operează în condiţii grele. Utilizează programe 
puternice, urmăreşte variaţiile de frecvenţă, este bazat pe tehnici DSP şi este de 8 ori mai rapid decât PACTOR. Ambele 
sisteme PACTOR şi PACTOR II utilizează acelaşi protocol ceeace face sistemele compatibile. 

PACTOR III – este un mod proprietar utilizat pentru traficul în benzile de unde scurte. Utilizarea PACTOR III 
este limitată la radioamatorii din Statele Unite şi unele ţări unde este admisă lărgimea de bandă foarte mare a acestui 
mod. În prezent semnalele digitale care ocupă o bandă largă sunt restricţionate în câteva subbenzi bine precizate din 
US. Lucrează cu un modem (hardware) specializat pentru acest mod de lucru. 

G-TOR (Golay-TOR) – este un mod FSK care oferă o rată de transfer superioară în comparaţie cu PACTOR. 
Încorporează un sistem de întreţesere al datelor care contribuie la minimizarea efectelor perturbaţiilor atmosferice (QRN) 
şi are capacitatea de a fixa datele trunchiate. G-TOR încearcă să transmită datele la 300 baud dar scade la 200 dacă 
întâlneşte dificultăţi şi în final ajunge la 100 baud. Cu acest protocol s-au transmis fotografii bune ale planetei Jupiter şi 
Saturn de pe sonda Voyager şi mai apoi G-TOR a fost adaptat pentru uzul radioamatorilor. TNC-ul este fabricat de o 
singură firmă Kantronics. Sistemul este foarte puţin utilizat azi. 

CLOVER – este un mod PSK care asigură simularea unei comunicaţii full duplex. El est potrivit pentru a opera 
în unde scurte în special în condiţii bune de trafic. Lucrează ca un modem specializat. Prima variantă s-a numit CLOVER 
I. Ultima variantă bazată pe o tehnologie DSP se numeste CLOVER II. Caracteristic pentru modul CLOVER este 
utilizarea eficientă a lărgimii de bandă cu o rată foarte înaltă de corectarea erorilor. Clover se adaptează permanent 
condiţiilor de trafic monitorizând calitatea semnalului recepţionat. Bazat pe acestă monitorizare CLOVER determină cea 
mai bună schemă de modulaţie ce poate fi utilizată. 

RTTY – este un mod digital FSK (AFSK) care a fost cel mai mult utilizat între modurile digitale (exceptând 
emisiunile telegrafice morse). RTTY este bazat pe o tehnică foarte simplă care utilizează un cod pe 5 biţi pentru a 
reprezenta toate literle alfabetului, numerele, unele semne de punctuaţie şi unele carctere de control. La viteza de 45 de 
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baud fiecare bit este lung de 1/45,45 secunde adică 22ms corespunzând unei viteze de tastare de 60 WPM – cuvinte pe 
minut  Nu are corecţie de erori şi interferenţele pot perturba serios emisiunea. În ciuda acestor dezavantaje RTTY 
rămâne unul din cele mai populare moduri de lucru. 

PSK31 – este primul nou mod digital care şi-a găsit popularitatea în benzile de unde scurte pentru mulţi ani. El 
combină avantajele unei lungimi de cod variabile cu o lărgime de bandă extrem de îngustă, o modulaţie de fază PSK 
utilizând tehnicile DSP. Acest mod este proiectat pentru lucrul de la tastatură în “timp real” operând la o viteză de 31 
baud şi fiind deci suficient de rapid pentru viteza de tastare a majorităţii radioamatorilor. PSK31 a căpătat o mare 
popularitate în benzile de unde scurte fiind azi un advărat standard pentru comunicaţiile în timp real. Este suportat 
întregul alfabet ASCII. Versiunea cu modulaţie în qudratură QPSK este capabilă să asigure sistemul FEC de corecţia 
erorilor în dauna reducerii raportului semnal / zgmot. 

PACKET RADIO – în US unde scurte este un mod FSK, o adaptare a sistemului Packet Radio utilizat în benzile 
VHF cu modulaţie de frecvenţă. Versiunea de US are o lărgime de bandă redusă prin folosirea un shift de numai 200Hz 
pentru a evita nivelul de zgomot asociat operării. Se menţine acelaşi protocol şi posibilităţi ale unui nod ca şi în VHF, mai 
multe staţii putând lucra pe aceiaşi frecvenţă. Odată cu reducerea lărgimii de bandă s-a redus şi rata de transmisie la 
300 baud. Modul nu este utilizat pentru comunicaţii generale între radioamatori în benzile de unde scurte dar este utilizat 
pentru  rutine de trafic de lungă distanţă între ariile de packet radio din VHF atunci cînd nu există retranslatoare. 

Hellschreiber – este o metodă de a emite şi recepţiona texte utilizând o tehnologie apropiată de faximil. Acest 
mod a mai fost utilizat dealungul timpului. Utilizările recente cu tehnici DSP şi placă de sunet a crescut interesul faţă de 
Hellschreiber. Versiunea cu un sigur ton (Feld-Hell) este metoda preferată de lucru în US. Sistemul este de tipul on-off 
cu 122,5 puncte pe secundă adică o rată a textului de aproape 35 wpm (cuvinte pe minut), cu o bandă îngustă de 
aproape 75Hz. Caracterele textului sunt “pictate” pe ecran pe măsură ce sunt decodate. O variantă nouă a acestui mod 
numită FM Hell are multe avantaje în asigurarea calităţii de imprimare. Cu moduri performante de analiză fuyyz sau 
realizat procese de corecţia erorilor. 

MT63 – este un mod nou bazat pe DSP pentru emisia unor texte introduse de la tastatură pe canale cu fading 
sau interferenţe. Sistemul este perfecţionat cu o schemă de codarea textului într-o matrice cu 64 de tonuri distribuite în 
timp şi în frecvenţă. Metoda asigură o bună corecţie a erorilor la recepţie şi o rată de transmisie relativ ridicată de 100 
wpm. Lărgimea de bandă pentru varianta standard este de 1 kHz dar metoda este puţin dorită în benzile aglomerate 
(20m). Are şi două variante pentru lărgimea de 500Hz respectiv 2000Hz cu rate de transmisie corespunzătoare. Este 
nevoie de un PC cu ceas de peste 200MHz. 

Throb – este un mod care utilizează de asemenea noua tehnologie DSP a plăcii de sunet şi prelucrările cu FFT 
(Fast Fourier Transform – Transformata Fourier Rapidă) pentru un semnal construit pe 5 tonuri. Prin adopatrea tehnicilor 
DSP şi FFT, Throb încearcă să asigure o rată rezonabilă de lucru pentru condiţii dificile de propagare. Viteza de text 
este puţin mai mică decât în alte emisuni perfecţionate care utilizează sisteme de modulaţie MFSK – Multi Frequency 
Shift Keying. 

Evaluarea comparativă a 
performanţelor emisiunilor 
digitale radio utilizate în 
serviciul de amator 

 
MFSK16 – este 

un mod evoluat faţă de 
Throb care codeză textul 
pe 16 tonuri. Placa de 
sunet foloseşte tehnici 
DSP şi prelucrări FFT 
pentru decodarea 
caracterelor ASCII. 
Modulaţia este de tipul 
CPFSK (Continuous 
Phase Frequency Shift 
Keying) pentru emisia 
semnalelor codate. 
Sistemul FEC – Forward 

Error Correction, continuu, prin emisia datelor de două ori şi tehnicile de întreţesere (interleaving) reduc erorile de la 
zgomotele în impulsuri şi ruperile statice. Este utilizată o codare Varicode îmbunătăţită pentru a creşte eficienţa emiterii 
caracterelor ASCII extinse, făcând posibil transferul în bune condiţiuni chiar a unor fişiere de date scurte între staţii. O 
lărgime de bandă de 316 Hz asigură o rată de transfer suficient de rapidă. Se poate tasta cu până la 42 wpm cu 
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asigurarea unei mari imunităţi la alunecările de fază pentru propagarea multicale (multipath). Acest mod va putea ajunge 
un standard pentru operarea “tastaură la tastatură” pentru legăturile DX. 

 
  Funcţionarea plăcii de sunet (soundblaster). 

Înaintea apariţiei plăcii de sunet, calculatoarele personale erau limitate la beep-uri într-un mic difuzor de pe 
placa de bază. Spre sfârşitul anilor ’80, plăcile de sunet au început să lucreze în calculatorul numit deja multimedia şi au 
început să lucreze pentru aplicaţii de muzică, jocuri sau voce.  

În 1989, Creative Labs a introdus placa de sunet Creative Labs SoundBlaster®. De atunci, multe alte companii 
au introdus plăci de sunet, iar Creative a continuat să perfecţioneze plăcile Sound Blaster care au devenit un standard 
de facto. O placă de sunet conţine:  

• Un procesor de semnal digital (DSP) care controlează eşantionările semnalului analogic   
• Un convertor analog-digital (ADC) pentru semnalul audio ce intră în calculator  
• CIP-set pentru prelucrare locală a semnalelor şi interfaţa cu echipamentul de calcul PC 
• Un convertor digital-analog (DAC) pentru semnalul audio ce iese din calculator  
• Interfaţă pentru conectarea echipamentelor externe  
• Jack-uri pentru conectarea difuzoarelor şi microfonului, la fel şi alte intrări şi ieşiri  
• Un game port pentru conectarea a unui joystick sau gamepad  

Plăcile de sunet curente deobicei se instalează în slot-ul PCI, iar altele mai vechi şi ieftine se instalează pe bus-
ul ISA. Multe din calculatoarele din ziua de azi incorporează placa de sunet ca un chipset, direct pe placa de bază. 
Această soluţie lasă un slot liber pentru alte periferice. SoundBlaster Pro este considerată factorul standard pentru 
plăcile de sunet. Aproape toate plăcile de sunet de pe piaţă în ziua de azi includ cel puţin compatibilitate cu 
SoundBlaster Pro.  
Deseori, diferite mărci de plăci de sunet de la producători diferiţi folosesc acelaşi chipset. Producătorul de plăci de sunet 
adaugă diferite funcţiuni şi programe pentru a putea diferenţia  şi performatiza produsele lui.  
 
Plăcile de sunet pot fi conectate la:  

• căşti  
• difuzoare cu amplificator  
• o sursă de intrare analogică  

 microfon  
 radio  
 deck cu casetă  
 CD player  

• o sursă de intrare digitală  
 casetă audio digitală  
 CD-ROM  

• o sursă de ieşire analogică  
• o sursa de ieşire digitală  

 DAT  
 CD inscriptibil (CD-R)  

Câteva din plăcile de sunet foarte performante oferă ieşiri pentru 4 difuzoare şi o interfaţă de ieşire digitală 
printr-o mufă. Pentru audiofili, există o nouă generaţie de plăci de sunet digitale. O placă de sunet digitală este practic 
pentru aplicaţii care au nevoie de sunet digital, direct codat numeric, cum ar fi CD-R şi DAT.  

În mod normal, o placă de sunet poate sa facă 4 lucruri :  
• să reproducă sunete înregistrate, (de pe CD-uri sau fişiere audio, cum sunt .wav sau .mp3) 
• să înregistreze audio în diferite formate media de pe diferite surse externe (microfon sau deck de casetă)  
• să sintetizeze sunete (funcţia de modulator) 
• să proceseze sunete existente (funcţia de demodulator) 
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STRUCTURA FUNCTIONALA A PLACII DE SUNET

Blocurile funcţionale, 
ADC (convertor analog 
digital) şi DAC (convertor 
digital analog) 
prelucrează semnalul 
pentru transmiterea din 
spre şi din afara plăcii de 
sunet în timp ce DSP-ul 
(procesor de sunet 
digital) supraveghează 
procesul.  
 
Înregistrarea sunetului. 
  
Dacă se primeşte semnal 
audio în borna de microfon, 
placa de sunet creează un 
fişier audio în format wav. 
Procesul de transformare a 
acelui sunet într-un fişier 
ce va fi înregistrat pe 
calculator este următorul:  
 
 
 
 
 
 
 

1. Placa de sunet primeşte în mod continuu sunet analog prin jack-ul de intrare de microfon. Semnalele analogice 
primite variază şi în amplitudine şi în frecvenţă.  

2. Cu ajutorul software-ului din calculator se selectează intrarea care va fi folosită (în acest caz microfonul) 
3. Semnalul analog (uneori mixat) este procesat în timp-real de un convertor analog-digital (ADC), creând o ieşire 

binară (digitală) cu o rezoluţie data de puterea convertorului (de regulă 10 sau 12 biţi pe eşantion) 
4. Ieşirea digitală de la ADC trece în DSP. DSP-ul este programat de o serie de instrucţiuni stocate memoria 

locală a plăcii pentru efectuarea unor operaţiuni de calcul şi filtrări numerice.  
5. Ieşirea din DSP este transmisă în bus-ul de date al calculatorului pentru operaţiunile specifice programului, cele 

care ţin de logica acestuia precum şi de prezentarea pe ecran.  
6. Informaţia digitală este procesată de procesorul principal al calculatorului şi trimisă către controlerul hard-disk-

ului pentru a fi depusă pe hard-disk ca un fişier wav înregistrat.  
7. Majoritatea aplicaţiilor de comunicaţii dgitale prin placa de sunet au acestă funcţiune de înregistrare, pe o 

durată mai mare sau mai mică (zeci de secunde sau minute) a sunetului. De regulă în practica radioamatorilor 
se înregistrează numai mesajele sub forma lor scrisă, dar există şi înregistrări audio. 

Pentru a asculta un fişier wav înregistrat, sau pentru a genera semnal modulat de o anumită manieră, procesul este 
pur şi simplu inversat:  

1. Informaţia digitală (fişier) este citită de pe hard disk şi trimisă către procesorul central. Pentru emisiunile “live” 
informaţia digitală se introduce de la tastatură. 

2. Procesorul central trimite apoi informaţia către DSP-ul de pe placa de sunet.  
3. DSP-ul prelucrează informaţia digitală în formatul convenabil conversiei digital-analog (eventuale 

decompresări).  
4. Informaţia digitală decompresată din DSP este procesată în timp real de către circuitul convertorului digital-

analog (DAC), creând un semnal analog  care se poat auzi în căşti sau în difuzoare, depinzând de ceeace este 
conectat în jack-ul de ieşire a plăcii de sunet.  

În cazul nostru este conectată ieşirea de cască a PC cu intrarea de microfon a transceiverului printr-un divizor de 
tensiune pentru a evita fenomenele de supramodulaţie.  



Radiocomunicaţii digitale 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 24

La recepţie primul pas este conversia semnalului analog într-o reprezentare digitală, numerică. Acest lucru se 
realizează prin măsurarea valorii semnalului analog la intervale regulate de timp, proces numit eşantionare (samples). 
 Aceste valori sunt astfel codate încât să fie reprezentarea digitală cât mai fidelă, cu un grad cât mai 
mare de precizie, a semnalului analog.  

Conversia Analog-Digitală se realizează printr-un dispozitiv hardware. Un semnal analogic cu variaţie 
continuă de la instrumente de măsură, traductori de temperatură sau sunet este convertit în semnale digitale, 
codate binar, care sunt livrate calculatorului.  

Conversia Digital-Analogică este realizată tot de o componentă hardware (de obicei un singur CIP) 
care transformă o valoare numerică, o dată binară, întru-un semnal analogic, de exemplu o tensiune. Un 
exemplu de conversie al datelor în semnal analogic este un modem care primeşte datele de la interfaţa serială 
şi le transformă în tensiuni care modulează o purtătoare pe linia telefonică. 

DSP – Digital Signal Procesor, este un microprocesor proiectat să conducă operaţiunile de conversie 
de la analog la digital şi vice versa pentru fluxurile de date. Procesoarele DSP sunt utilizate pentru o mare 

varietate de operaţiuni în calculatoarele PC. 
Sunt incluse în modemurile de 

mare viteză, în echipamentele multimedia, 
pentru prelucrări audio video în timp real, 
precum şi pentru compresie şi decompresie 
hardware pentru semnale audio şi video. 
 În comunicaţiile digitale de radio 
pentru amatori sunt folosite numai o mică 
parte din funcţiunile de care este capabilă o 
placă de sunet modernă.  
 Alăturat este prezentată în mod 
orientativ structura hardware şi principalele 
componente ale unei plăci de sunet. Se 
poate face precizarea că pentru semnalele 
emisiunilor digitale de radioamator poate fi 
utilizată şi o placă de sunet cu posibilităţi 
mai modeste, mai simplă. 
 Toată comutarea diferitelor intrări 
sau ieşiri din placa de sunet, mixajele, 
nivelurile de semnal, eventualele efecte 
stereo sunt realizate din software printr-o 
interfaţă prietenoasă şi sugestivă afişată pe 
ecran. Ea este standard a sistemului de 
operare Windows şi este folosită în toate 
aplicaţiile digitale. Se parametizează încă 
de la începutul aplicaţiilor. 

 Start > Setting > Control Panel > Multimedia > Playback şi Recording. Încercaţi să vă antrenaţi! 
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INTERFEŢELE CALCULATOR PC – RADIO TRANSCEIVER. 
 
 Interfaţările între echipamentele digitale, calculatoarele PC şi echipamentul radio, transceiverul, care reprezintă 
componenta analogica a sistemului de comunicaţii se realizează cu echipamente specializate. Datele în forma lor nativă 
există în calculator din momentul punerii lui sub tensiune. Tensiunea de 5V reprezintă cifra binară “1” iar 0V reprezintă 
un “0” zero binar. Un echipament radio nu poate transmite direct schimbările de tensiune care reprezintă biţii de 0 şi 1 şi 
are nevoie de un mic ajutor! 
 În cazul comunicaţiilor digitale, translatorul între semnalele digitale şi cele analogice şi invers este echipamentul 
MOdulator – DEModulator, prescurtat “MODEM”. Un modem face ca datele primite sub formă digitală (0,1) de la 
calculator să fie translatate în tonuri audio care mai apoi să moduleze analogic o purtătoare care este transmisă în eter. 
Un ton reprezintă un 1 binar iar celălalt reprezintă 0. În jargonul comunicaţiilor digitale ele se mai numesc Mark şi Space. 
Diferenţa dintre cele două tonuri se numeşte “shift”. 
 În emisiunile de RTTY shift-ul este de 170Hz şi a migrat la 200Hz pentru emisiunile Packet Rdaio şi Pactor. 
Diversele tipuri de emisiuni digitale pot avea shift-uri diferite. Tehnologiile de modulaţie au evoluat, iar tehnicile de 
modem au devenit o întreagă ştiinţă care a avut drept obiectiv transferul de date la viteze cât mai mari cu o lărgime de 
bandă cât mai mică şi cu cât mai puţine erori. Tehnicile de modem au susţinut dezvoltarea comunicaţiilor digitale. Vom 
rămâne în sfera modemurilor pentru emisiunile de radioamator în unde scurte. 

       Schemele simple de modulaţie cu 
modem au fost utilizate cu succes la 
începuturile comunicaţiilor digitale 
pentru radioamatori.  
        În timp evoluţia echipamentelor a 
făcut ca funcţia de modem să fie 
practic inclusă în TNC-uri şi MCP-uri, 
acestea atacând AFSK direct bornele 

de microfon şi cască ale echipamentului radio. Foarte puţini radioamatori folosesc modulaţia FSK prin comanda directă a 
oscilatorului din transceiver. Majoritatea preferă una din schemele A sau B din figura 1. Evoluţia actuală este puternic 
orientată către utilizarea plăcii de sunet care îndeplineşte atât funcţiunea de modem cât şi în special cea de procesare 
digitală a semnalelor DSP, necesară prelucrării ulterioare de către software-ul specializat pentru diferitele tipuri de 

emisuni. Practic în ultimii 10 ani saltul a 
fost deosebit de spectaculos. 
 Azi, trebuie să fim mândri din 
punct de vedere tehnologic, dacă 
suntem posesorii unui PC cu placă de 
sunet, deoarece avem şi modemul 
pentru emisunile digitale radio în unde 
scurte! Placa de sunet face exact acest 
serviciu de convresia datelor în audio şi 
audio în date. Lucrând cu un software 
adecvat, calculatorul PC a devenit un 
echipament de înaltă performanţă pentru 
comunicaţii digitale.  

Calculatoarele au devenit extrem de puternice în prelucrarea semnalelor cu placa de sunet. Calculatoarele PC 
înglobează acum funcţiile de modem, conversie D/A – Digital / Analogica şi A/D Analog / Digitală, prelucrare şi calcul, 
afişarea şi parametrizarea software a tipului de emisiune şi a informaţiilor de utilizator într-un singur echipament. 
Comunitatea radioamatorilor a migrat în mare măsură către acestă tehnologie. Va însemna acest lucru abandonarea 
echipamentelor de tip TNC sau MCP? Probabil că timpul va hotărâ acest lucru. Sunt semne vizibile de apariţia unor 
echipamente independente bazate pe tehnicile DDS – Direct Digital Synthesis, echipate cu microcontrolere, care 
realizează aceleaşi funcţiuni ca cele ale placilor de sunet. Putem denumi aceste echipamente “new MCP”? 
 În diversele stadii de evoluţie interfeţele între echipamentele digitale, terminale sau PC-uri, au evoluat şi ele. 
Funcţie de porturile PC-ului, utilizate pentru generarea semnalelor pentru radio şi a comenzii de PTT cum ar fi: serialele 
RS232 (DB25 sau DB9), mai nou portul USB şi placa de sunet, mai rar porturile de imprimantă LPT sau cea de joystick, 
şi funcţie de programul utilizat au fost concepute şi realizate câteva tipuri de adaptoare pentru interconectarea 
echipamentului de calcul cu transceiverul. Primele programe digitale au fost concepute şi au funcţionat pe interfaţa 
serială a calculatorelor PC. Programul HamComm s-a bucurat de o unanimă apreciere în comunitatea radioamatorilor. 
 O realizare remarcabilă pentru acestă tehnologie a fost cea publicată şi realizată la vremea respectivă (anul 
1979) de către YO3NP - Nicoară  Paulian, pentru un modem şi o interfaţă bazată pe un UART pentru emisiuni RTTY. 

Modem sau
MCP/TNC

Terminal sau
PC folosit ca terminal

Transceiver

Semnal digital

Semnal analogic
audio

PC cu placa de sunet
Transceiver

Semnal analogic
audio

A

B

Figura 1- Schemele tipice de conxiune intre echipamentul digital si transceiver

Tx
digital

Tx
analog

Rx
digital

Rx
analog

Interfatarea clasica între digital si analog prin modem
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Interfaţare simplă. 
 Pentru primele emisiuni RTTY şi Amtor operate cu programul HamComm a fost realizată interfaţa modem între 
portul serial al PC-ului şi transceiver pezentată în figura 2 şi care poate fi autoconstruită cu uşurinţă. O schemă de mai 
mare complexitate este prezentată în figura 3. 
 Laptop-urile moderne nu mai oferă porturi COM decât ocazional dar sunt echipate cu porturi USB (Universal 
Serial Bus). Pentru a asigura compatibilitatea cu echipamentele periferice sau interfeţele care sunt echipate cu porturi 
COM sau realizat dispozitive de mici dimensiuni care tansformă portul USB în port COM şi invers. Ca exemplu putem da 
converterul DSB-S25 fabricat de firma D-Link (www.dlink.com). 

 
  Figura 2 –Interfaţă HamComm 
 
 

  Figura 3 – Schemă complexă de interconectare pe COM şi placa de sunet 
 
Mai multe detalii privind execuţia şi funcţionarea se pot găsi pe: www.qsl.net/wm2u/images/interface_n9art.pdf 
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Procesoarele Multimode MCP / TNC 
 Până la apariţia pe piaţă a programelor 
pentru soundblaster, interfaţa digitală cea mai 
răspândită pentru comunicaţiile în US a fost MCP-ul 
(Multimode Communication Procesor) sau dacă vreţi 
să-l numiţi un TNC multimode.  

MCP-ul oferă mai multe moduri de 
comunicaţii digitale, toate fix programate în 
memoriile nevolatile ale echipamentului MCP, iar 
echipamentul stă alături de staţia de radio. Excepţie 
face echipamentul P38 pentru emisiunile CLOVER II 
al firmei HAL Communication care este o placă care 
se încorporează în PC. 
 Modurile de comunicaţii digitale oferite de 
MCP-uri pot fi: CW, RTTY, Amtor, Pactor, G-TOR, 
Packet Radio în HF şi VHF, Sitor, funcţiuni de BBS, 
KISS mode, controlul de la distanţă al nodului, etc. 
MCP-ul este uşor de intercalat între calculator şi 
transceiver. Calculatorul PC este transformat de fapt 
în “terminal” pentru a lucra cu MCP-ul şi a tasta 
mesajele dorite. MCP-urile vin livrate cu câte un 
program utilitar (driver) care transformă PC-ul într-un 
terminal banal funcţionând sub sistemul de operare 
DOS. Cel mai popular program însă care transformă 
PC-ul într-un terminal lucrând sub Windows şi inclus 
în sistemul de operare este programul utilitar 
“Hyperterminal” (Start > Programs > Accessories > 
Communication > Hyperterminal). Practic se poate 

folosi pentru orice MCP şi TNC interfaţarea făcându-se direct pe unul din porturile seriale COM.  
   Figura 4 – Schemă de interconectare prin comandă vocală VOX 

Sound Card Component List 
C1,C2,C4,C6,C7,C11 RS 272-135 0.1µf 
C3,C5 RS 272-1026 22µf, 35v, electrolytic 
C8,C9 RS 272-130 0.0047µf 
C10 RS 272-121 47pf 
C12 RS 272-1028 100µf, electolytic 
D1-D4,D16-D19 RS 276-1122 1N914 diode, packet of 10 
D15 RS 276-1101 IN4001 diode 
DS1 RS 276-1622 LED from assortment package 
K1 RS 275-249 DPDT 12v dc PC-mount relay 
Q1 RS 276-1617 2N2222 transistor 
R1 RS 271-1328 3.3kΩ, ¼w, 5% resistor 
R2,R11 RS 271-1347 100kΩ, ¼w, 5% resistor 
R3,R4 RS 271-312 47Ω, ¼w, 5% resistor 
R5,R6,R13,R15 RS 271-1335 10kΩ, ¼w, 5% resistor 
R7 RS 271-1325 2.2kΩ, ¼w, 5% resistor 
R8 RS 271-1339 22kΩ, ¼w, 5% resistor 
R9,R12 RS 271-282 10kΩ pot 
*R12 RS 271-215 Alternate 10kΩ pot with SPDT switch. See text

R10 RS 271-312 560Ω, ¼w, 5% resistor 
R14 RS 271-1313 220Ω, ¼w, 5% resistor 
R16 RS 271-1311 100Ω, ¼w, 5% resistor 
T1 RS 273-1380 Audio-output transformer 
T2 RS 273-1374 1:1 isolation transformer 
U1 RS 276-1715 TL082 dual op amp 
Assortment Package RS 271-312 Resistor Assortment Package 
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Între MCP şi transceiver legătura se realizează prin cablurile audio pentru bornele de microfon, cască şi 
comutarea PTT (emisie, recepţie şi comanda Rx/Tx). Comanda PTT de Rx/Tx se mai poate face în condiţiile unui regalj 
optim şi prin VOX. O schemă de interconectare cu comandă vocală este prezentată în figura 4. 

În faţa ofensivei comunicaţiilor realizate cu placa de sunet să vedem totuşi care mai pot fi avantajele utilizării 
MCP-urilor ca echipamente independente? 

- Se poate utiliza orice calculator, de orice capacitate, funcţionând în regim de terminal cuplat la MCP. Acesta din 
urmă cooperează cu PC-ul numai pentru a primi şi transmite date în format digital. Aceasta este o sarcină 
uşoară chiar şi pentru cele mai modeste PC-uri. 

- Multe MCP-uri (TNC) oferă funcţiuni care nu sunt încă prezente şi disponibile pentru plăcile de sunet şi 
programele asociate. Ca exemplu căsuţe postale (mail box) şi operaţiuni de meorare automată independentă. 
Un MCP poate fi setat pentru a recepţiona şi procesa mesaje fără să fie nevoie de a fi supervizat de un 
calculator. Poate funcţiona izolat ca translator într-un nod.  

- Modurile CLOVER, G-TOR şi PACTOR II sunt valabile încă numai pe MCP-uri (Clover de la HAL 
Communication, G-TOR de la Kantronics pe echipamentele KAM Plus sau KAM98, Pactor II de la SCS PTC-
IIe). Toate aceste produse ştiu să opereze şi în modurile clasice, RTTY şi Amtor, iar SCS PTC-IIe şi în PSK31. 

 
Placa de sunet utilizată ca modem.  

Brian Beezley, K6STI, a fost primul care a folosit placa de sunet ca fiind un modem de înaltă performanţă pentru 
lucrul cu un program  de radio-teletype numit RITTY. Alţii l-au urmat rapid. Când modul PSK31 a “explodat” în scena 
undelor scurte în anii ’90, el a fost implementat în întregime utilizând placa de sunet. Pentru a opera şi celelalte moduri : 
Amtor, Pactor, Hellschreiber, Packet, MT63, MFSK16 ş.a. sunt utilizate schemele de interfaţare între cele două 
echipamente prezentate în continuare. 

Pentru comanda similară PTT, comutarea de pe emisie  pe recepţie şi invers, cu un reglaj atent se poate lucra şi 
prin activarea funcţiunii de VOX a transceiverului. In unele cazuri în care sensibilitatea VOX-ului nu este suficientă 
pentru a comuta la nivele mici, creşterea nivelului la atacul din placa de sunet către TRx este prea mare pentru intrarea 
de microfon a acestuia putând apare distorsiuni importante de supramodulaţie (în special la PSK31). 

Pentru conexiunea audio a transceiverului sunt prezentate mai multe variante: conexiunea directă, 
conexiunea cu separaţie prin transformator, conexiunea cu separaţie prin optocuplor. Se recomandă ultimele 
două ca fiind cele mai sigure din punctul de vedere al protecţiei interfeţelor audio din placa de sunet a 

calculatorului la 
eventuale 

supratensiuni 
care le pot 
distruge. 

O schemă 
mai elaborată 
pentru o interfaţă 
care permite şi un 
reglaj fin pentru 
nivelul audio la 
emisie şi la 
recepţie este 
prezentată în 
figura alăturată. 

Se observă 
că există control 
audio în difuzor, 
reglaj nivel audio  
la SB precum şi 
comandă pentru 
funcţionarea în 
modul FSK a 

echipamentului 
radio. 
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Comanda PTT prin interfata seriala COM
Comanda PTT cu audio stereo pentru

echipamente ‘handheld”

Comanda PTT prin portul paralel LPT

Comanda PTT prin portul joystick

Conexiune audio izolata galvanic

Conexiune audio directa (nerecomandata)

Comanda PTT cu DTR izolata cu optocuplor Comanda PTT cu RTS izolata cu optocuplor

Adaptor USB - RS232 COMInterfata Hamcomm
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O altă schemă interesantă care asigură fluxurile audio SB şi comanda de PTT, dar permite comutarea manuală 
imediată pe microfon pentru comunicaţii de voce, este următoarea: (realizatorul ei este EB3CN – Salvador Esteban) 

În cazurile în care transceiverul este un echipament de VHF de tipul portabil “hand-held”, la care comanda de 
PTT nu se mai face pe un releu mecanic, schema recomandată este prezentată ca exemplu în prima figură din grupaj. 
În afara schemelor ajutătoare pentru conectarea corectă a celor două echipamente: calculator PC şi transceiver, lucrurile 
la fel de importante pentru execuţia programelor sunt însă performanţele calculatorului şi ale plăcii de sunet.  

Calculatorul PC trebuie să fie cel puţin un Pentium la 133 – 200MHz, ceeace în ziua de azi este depăşit de 
performanţele noilor PC-uri, dar un astfel de echipament se găseşte destul de uşor la mâna a doua la preţuri modice.  

Programele de comunicaţii sunt scrise pentru a fi compatibile cu cele mai utilizate plăci de sunet, dar nu cu 
toate. Se recomandă echiparea cu o placă  de sunet realizată sau total compatibilă cu cele ale companiei Creative Labs, 
care este încă un standard în acest domeniu. 

Se pune întrebarea dacă pot fi utilizate echipamentele Lap-top. Răspunsul este sigur “da” dacă ele au 
capabilităţi de sunet cu borne externe de microfon şi difuzor (cască). Se recomandă chiar o astfel de configuraţie 
deoarece se realizează o diminuare a zgomotului electric prin dispariţia monitorului clasic cu tub CRT şi lucrul cu ecranul 
LCD. Cu atât mai mult aici sunt necesrae interfeţele de separare galvanică şi reglajul audio între cele două echipamente.  

Multe din fabricaţiile de laptop-uri au aderat la standardul de facto al Creative Labs pentru sistemul de 
“soundblaster” dar nu toate. Trebuie verificat dacă pe un laptop programele de comunicaţii digitale, din punctul de 
vedere al interfeţei audio, funcţionează.  

 La PC-urile moderne 
funcţiunile placii de sunet 
precum şi bornele de 
microfon, linie şi cască sunt 
conţinute de placa de bază a 
calculatorului. 
 Pentru edificare se 
prezintă felul cum arată 
ecranul calculatorului atunci 
când se utilizează programul 
de transformare al acestuia în 
terminal banal cu utilitarul 
sistemului de operare numit 
Hyperterminal. 
 Ecranul prezintă un 
mesaj postat de către 
YO4CVV pentru YO4ADL pe 
căsuţa postală a nodului 
YO4YGL-1 din Galaţi. 
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RECEPŢIA (CwGet) şi TRANSMISIA (CwType) 
TELEGRAFICĂ CU AJUTORUL CALCULATORULUI 

         
1. Codul MORSE – Standardul FCC (Federal Communication Comitee – USA) 
 1.1. Scurtă istorie 
 1.2. Timpi şi viteze în codul MORSE 
2. Recepţia – CwGet      

2.1. Conectarea plăcii de sunet la transceiver 
2.2. Utilizarea programului – parametrizare 

3. Emisia – CwType 
  3.1. Scurtă prezentare 
  3.2. Conectarea între PC şi transceiver 
  3.3. Descrierea programului 

3.4. Parametrizare şi fişierul de iniţializare  
3.5. Macrocomenzi – macrosecvenţe 

 1. Codul MORSE 
1.1. Scurtă istorie 
Radiotelegrafia prin cod Morse este metoda clasică  de modulaţie utilizată de radioamatori. Codul este 

denumit după numele inventatorului său, Samuel F.B. Morse (1791-1872), pentru promovarea comunicaţiilor telegrafice 
pe fir. Codul Morse constă în două elemente de lungime diferită. Impulsul scurt, punctul şi impulsul lung, linia. Cu aceste 
două elemente de lungime diferită, din combinaţia de linii şi de puncte se formează literele, numerele, semnele de 
punctuaţie şi semnele de procedură.  

O listă completă a acestor combinaţii şi semnificaţiile lor sunt prezentate în anexă. 
 Această listă prezintă combinaţiile de coduri pentru limbile care folosesc alfabetul latin şi include şi unele 

abrevieri cu semnificaţie specială. Lista cu toate combinaţiile de cod nu este utilizată în totalitate de către radioamatori. 
De regulă, pentru satisfacerea nevoilor curente şi pentru comunicaţiile în benzile de radioamatori trebuie obligatoriu 
învăţate cele 28 de litere, 10 numere, punctul, virgula, semnul de întrebare, bara de fracţie şi semnele AR, AS, SK, BT. 

Unele programe pot să nu funcţioneze din cauza omisiunii unor caractere valide (existente în listă) sau a unor 
combinaţii fictive inexistente rezultate din asignarea la program a unei liste incomplete. Pentru limbile care folosesc alte 
alfabete decât cel latin şi anume: Japoneza, Coreeana, Araba, Greaca şi Rusa există asignări specifice. O prezentare 
completă şi a acestor situaţii, pentru cei interesaţi, poate fi găsită în ARRL Hand Book. 

1.2.   Timpi şi viteze în codul MORSE 
Unitatea de bază a timpului 

în codul Morse este durata „punctului”. 
Durata „liniei” este de trei ori mai mare 
decât durata punctului. Termenul de 
„element” este utilizat pentru ambele 
semne atât linii cât şi puncte. 

Spaţiul între două elemente 
formând acelaşi caracter ester egal cu 
un punct. Spaţiul între două caractere 
este egal cu trei puncte sau o linie. 
Spaţiul între cuvinte sau grupe este 
egal cu 7 puncte. Aceste relaţii sunt 
ilustrate grafic în figura alăturată. 

Este de menţionat că 
lungimea caracterelor variază. Litera E 
este cea mai scurtă deoarece este cea 
mai utilizată în engleza obişnuită. 
Literele T şi I au aceeaşi lungime şi 
codul creşte în lungime pentru literele 
care sunt mai puţin frecvent utilizate. 

Analizele textelor în engleza curentă arată că lungimea cuvântului mediu (incluzând şi spaţiile între cuvinte) este de 50 
unităţi. Cuvântul PARIS are această lungime şi este utilizat pentru măsurarea cu precizie a vitezei de transmisie. De 
exemplu dacă se transmite cu 10 cuvinte pe minut (WPM – Word per minut), se reglează viteza cheii până se transmite 
cuvântul PARIS de 10 ori, într-un minut. Dacă reglaţi viteza pe etalonul PARIS şi transmiteţi mai multe grupe de litere 
stabilite aleatoriu veţi observa că grupele transmise într-un minut sunt mai puţine. Din această cauză media lungimii la 

P      A     R      I    S C        O       D     E      X

PARIS cuvant de 50 de unitati CODEX cuvant de 60 de unitati

Pauza dintre litere

Pauza dintre cuvintePunctul
Linia

Pauza dintre elemente

Sincronizarea elementelor: linii, puncte si spatii in codul morse

Nivel
de tensiune U
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grupuri de litere stabilite aleatoriu (ca de exemplu la grupele de antrenament) la care frecvenţa literelor este diferită de 
cea din limba engleză obişnuită este de 60 de unităţi şi lungimea etalon pentru grupurile aleatorii este cuvântul CODEX. 

În cazul că se transmit numai numerele 0-9 s-a stabilit prin convenţie să nu se mai transmită forma lungă a 
acestora, ci forma scurtată bine cunoscută de radioamatori, prezentată tot în anexă. 

Nu se vor mai trata în această expunere tehnicile de manipulare ale emiţătoarelor, forma semnalelor 
analogice, clics-urile, oscilatoarele de ton, lucrul în break, comutarea de pe emisie pe recepţie, monitorizarea CW ş.a., 
probleme legate de transmisia telegrafică, ci interpretăm cele expuse până acum numai din punct de vedere 
informaţional, de existenţa sau inexistenţa informaţiei pe canalul de comunicaţie. 

Transformând cu o schemă electronică adecvată, semnalul analogic audio de la ieşirea receptorului (de 
tonalitate cuprins în mod obişnuit între 1000 şi 1200 Hz), pentru puncte şi linii într-un nivel de tensiune, iar pentru spaţii 
într-o tensiune de polaritate diferită sau 0V, semnalele telegrafice, în banda de bază, pot fi prelucrate cu un echipament 
de calcul şi afişate în “clar” pe ecran. 

Putem exemplifica cu totul la întâmplare din numeroasele scheme mai simple sau mai complicate un decodor 
CW prezentat după Radio REF 3/1983 în numărul 6/7 1993 al revistei FRR – Radioamatorul -, precum şi echipamentul 
specializat, foarte la modă acum câţiva ani, TONO THETA 7000/9000 sau mai recent MCP-ul (Multicode Communication 

Procesor) al firmei Kantronics KAMPlus. 
Se vor aminti câteva probleme de care 
trebuie să ţinem seama şi anume: 

- Prelucrarea numerică a 
semnalelor la decodare CW trebuie 
să ţină seama de viteza semnalelor, 
daca nu au fost utilizati algoritmi de 
sincronizare automata. 
- Sunt prelucrabile semnalele 
venite de la bug-uri şi alte 
echipamente similare care conservă 
raportul între puncte, linii şi spaţii. 
- Este util un reglaj de viteză (sau 
adaptare) continuu pentru a putea 
sincroniza echipamentul pe viteza 
corespondentului. 

- Semnalele manuale, transmise cu chei obişnuite sunt mai greu prelucrabile, operatorii neputând păstra vitezele şi 
rapoartele riguros constante. 

1. RECEPŢIA – CwGet 
O aplicaţie modernă de prelucrarea semnalelor telegrafice recepţionate radio şi prelucrate cu ajutorul plăcii de 

sunet  a calculatoarelor PC este oferită de UA9OSV în panoplia aplicaţiilor software pentru folosul radioamatorilor. 
Continuăm în acest fel publicarea unor materiale care să uşureze accesul radioamatorilor la aspectele 

moderne ale comunicaţiilor digitale. 
1.1. Conectarea plăcii de sunet la transceiver 
Ieşirea audio a receptorului va fi conectată la intrarea de „linie” sau „microfon” a plăcii de sunet. Este foarte 

important de a evita supraîncărcarea intrării audio în placa de sunet. Este recomandat de a folosi o atenuare 
potenţiometrică externă. Placa de sunet trebuie să fie compatibilă: „mono – 16 biţi – 11025Hz”. Alegerea intrării sursei 
de semnal (linia sau microfonul) precum şi nivelul semnalului se face astfel: 

- Dublu click pe iconul de volum din bara de dreapta jos a ecranului. 
- Selectaţi apoi Option –> Properties –> Recording şi apoi LINE sau MIC şi nivelul –> OK. 
- Atenţie!  Fiţi siguri că aţi selectat opţiunea Recording şi nu Playback. 

În revista federaţiei nr. 9/2002 au fost prezentate în detaliu diversele scheme de interconectare a transceiver-ului cu 
placa de sunet. 

2.2.Prezentarea programului, utilizarea şi parametrizarea 
• Suprafaţa de lucru afişată pe ecran este compusă din 3 ferestre a căror dimensiune poate fi modificată prin 
tragerea cu mouse-ul de margini (dragging). 
• Deasupra ferestrelor de lucru sunt barele de meniu  şi bara de butoane.În fereastra superioară este vizualizat 
spectrul semnalului recepţionat (linia albastră) şi detectorul de vârf pentru componentele spectrului afişat. 
• Cu linia verticală roşie din această fereastră se alege frecvenţa activă din spectrul afişat.  Pentru a selecta o altă 
frecvenţă de lucru se face CLICK pe frecvenţa dorită, de regulă pe vârful semnalului.  
• Linia neagră scurtă este makerul frecvenţei de Tx. Ea este folosită ca ajutor pentru acordul corect pe zero-beat. 
Pentru a schimba poziţia makerului de Tx  se face CLICK dreapta cu mouse-ul pe noua frecvenţă dorită. 
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• Pentru a schimba frecvenţa centrală a spectrogramei apăsaţi tasta ALT şi faceţi CLICK pe frecvenţa dorită cu 
buton stânga. 
• Butonul „AFC” – 
auto frequency control 
- ajustează linia roşie 
(frecvenţa de lucru) 
pentru acordul pe 
maxim. Numărul din 
stânga butonului AFC 
determină viteza AFC-
ului. Un pas de acord 
are valoarea de 
aproximativ 5,4 Hz/186 
ms. 
• Butonul „Goto 
Max” sare pe vârful 
frecvenţei în banda de 
trecere. 

• Butonul „Auto GTM” realizează în mod automat modul „Goto Max”. Saltul se produce pe vârful frecvenţei 
semnalului cel mai puternic când pauza este mai mare de 8 puncte pe semnalul curent. 
•  Butonul „OnTop” pune fereastra CwGet deasupra tuturor celorlalte ferestre din ecran. 
• În fereastra de jos este oscilograma semnalului. Linia orizontală roşie reprezintă nivelul de detecţie al prezenţei 
semnalului. Acest prag se poate muta mai sus sau mai jos cu mouse-ul. De acest prag este nevoie pentru a stabili 
nivelul deasupra zgomotului. În prezenţa unui semnal puternic pragul poate fi crescut. 

Din bara de meniu vom analiza: 
 

• „Setup –> Logarithmic 
Spectogram” sau cu tastatura 
comanda ALT – Z care comută 
fereastra de spectogramă între o 
scară liniară sau una logaritmică. 
• În mod analog ”Setup -> 
Logarithmic Oscillogram” sau din 
tastatură CTRL – Z schimbă scara 
ferestrei de oscilogramă. 
• Scala logaritmică este mai 
convenabilă, dar are nevoie de 
calculatoare cu resurse calcul mai 
mari (viteză, memorie), 
recomandăm a se utiliza scara 
lineară. 
• Butonul „AutoThreshold” 
comută pe un acord automat al 
pragului pr nivelul de semnal. 

Recepţia simbolurilor se face în fereastra din mijloc. Secvenţele linie-punct care nu pot fi decodificate, care sunt greşit 
transmise sau perturbate sunt afişate pe ecran între paranteze acoladă.  

Acest lucru se întâmplă de regulă când operatorul nu respectă intervalul între caractere şi două caractere sunt 
legate într-unul singur. Ridicarea pragului de detecţie poate ajuta la o mai bună decodificare. CwGet determină în mod 
automat viteza de transmisie. 

• Butonul „SpLock” fixează viteza de transmisie Cw şi programul nu o mai determină prin calcul. Acelaşi efect îl are 
apăsarea tastelor ALT – K. 
• Opţiunea din meniu „Setup-Enghish Charset”, „Setup – Russian Charset” selectează alfabetul utilizat: latin sau 
chirilic. 

Aspectul recepţiei simbolurilor: fontul şi fondul ecranului pot fi schimbate cu „Setup –> RxWindow Font Setup” 
şi „Setup –> RxWindow Background Setup”. 

 Cu comenzile similare se schimbă aspectul ferestrelor pentru spectograme şi oscilograme. 
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Dimensiunea buffer-ului (memoria tampon) de recepţie este de aproape 20 Kbyte.  Când buffer-ul s-a umplut 
cele mai vechi caractere sunt şterse.  

Comanda din meniul „File -> ClearBuffer” şterge fereastra de recepţie a simbolurilor. Comanda „File - 
SaveBuffer” salvează conţinutul ferestrei într-un fişier. Comanda „File -> Open Buffer in Notepad” salvează buffer-ul de 
recepţie într-un fişier temporar şi acest fişier se poate deschide cu un editor de texte. Acest fişier se poate vizualiza sau 
tipări. Din tastatură această comandă este CTRL – N. 

Activarea din meniu „File –> OpenCaptureFile” deschide un fişier de captură pentru simbolurile recepţionate. 
Toate simbolurile nou recepţionate vor fi înscrise în acest fişier. 

Dacă fişierul există, noile simboluri vor fi scrise la sfârşitul celor existente deja. Comanda „File –> 
CloseCaptureFile” închide fişierul de captură. 

Comanda de on/off pentru captură se poate face şi din tastatură cu ALT – L. 
Cu „Setup -> Main Filter” se selectează o lăţime de bandă a filtrului. Dimensiunea lăţimii de bandă este bine 

să fie apropiată ca valoare sau puţin mai mare decât viteza de manipulare. 
Sunt oferite două tipuri de filtre FIR şi IIR. (Finit Impulse Response şi Infinite Impulse Response) 
Filtrul de tip FIR lucrează mai bine dar are nevoie de un timp de procesare mai mare, deci de un calculator 

mai puternic. 
Normal se foloseşte filtrul IIR pentru care nu este necesar un calculator foarte rapid.  
Meniul „Setup –> BurstFilter” selectează viteza maximă a impulsurilor (rafalelor) de zgomot scurte pentru a le 

elimina. 
Când programul detectează prezenţa semnalului perturbator, lungimea acestuia este comparată cu valoarea 

de lungime fixată prin meniu. Când semnalul este mai scurt acesta este ignorat şi rejectat. Filtrul de zgomot (burst) cu 
valoarea de “100 LPM” (litere pe minut) fixează un prag de lungimea unei jumătăţi de punct, măsurată la viteza de 20 de 
cuvinte pe minut. (A se vedea pentru aduceri aminte ce înseamnă etalonul PARIS şi valoarea de WPM – Word per 
Minut). 

Dacă placa de sunet suportă modul full-duplex se poate utiliza filtrul DSP de sunet de bandă îngustă. Deci 
CwGet poate ajuta şi la decodarea morse „cu urechile”. Lărgimea de bandă a filtrului de sunet este selectată prin: „Setup 
–> SoundOutput” din meniu. Cu CwGet poate decoda semnalele venite de la un fişier de sunet înregistrat (fişier de tip 
WAVE). 

Fişierul care se doreşte a fi decodat este selectat cu File –> DecodeFromFile. Fişierul de sunet WAVE trebuie 
să fie un fişier Windows de tip PCM  fără compresie. Este recomandat un fişier cu parametri mono, 16 biţi cu 
eşantionare la 11025 Hz. 

Opţiunile selectate ale programului sunt salvate cu „Setup – SaveSetup”. Opţiunile sunt scrise în fişierul 
CWGET.INI. programul plasează acest fişier în directorul de lucru. Dacă aveţi mai multe variante de iniţializare ca de 
exemplu una pentru QSOuri obişnuite şi alta pentru concurs trebuie să creaţi mai multe variante de CWGET.EXE în 
directori de lucru diferiţi având fişiere CWGET.INI cu parametrii de initializare specifici. 

O variantă Demo a programului CwGet versiunea 1.25 se poate descărca de pe site-ul: 
www.freddy-kruger1.norod.ru/pazdel19.htm 

sau o versiune mai veche CwGet versiunea 1.10 se poate obţine prin e-mail. 
Programul este shareware şi costă 35$ obţinut de la adresele indicate de autor pe Internet. 
În versiunile demo programul nu dispune de toate facilităţile de salvare, parametri şi fişiere, dar poate fi folosit 

pentru a se observa performanţele şi chiar a lucra. 
Versiunea cea mai recentă este CwGet 1.36 şi se poate descărca din: 

(v.1.36) www.dxsoft.com/ru/products/cwget 
(v.1.25) www.softportal.com/download/item.php?id=1459&long=ru 
Dimensiunea zip a programului este de aproximativ 700 Kb, iar numai executabilul are 663 Kb.   

3.  Emisia – CwType 
3.1. Scurtă prezentare 
Acest program este destinat telegrafiştilor şi în sinteză el reprezintă un super manipulator informatizat. 
El permite să transmiteţi în orice moment de la tastatura calculatorului sau de la o cheie de manipulare 

conectată la unul din porturile calculatorului cum ar fi: interfaţa pentru jocuri (joysick), portul serial care are 25 sau 9 pini 
sau portul paralel de imprimantă. Sunt deci 3 posibilităţi de conectare de mare performanţă, iar pentru cea de la 
tastatura PC-ului operatorul nici măcar nu trebuie să ştie să folosească un manipulator iambic (vezi manipulatorul YO – 
Maraton!), ci numai să apese pe taste în ritmul de transmisie ales. 

Dacă totuşi dorim să emitem cu un manipulator este necesar de a utiliza un manipulator cu dublu contact 
(iambic) deoarece programul memorează seria de contacte puncte sau linii şi nici una dintre ele nu poate fi analizată de 
program de o manieră simplă şi eficace dacă provine de la un manipulator simplu. 
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Comanda emiţătorului (comutarea Tx/Rx-PTT) se face prin intermediul unuia din porturile COM sau LPT. 
CwType funcţionează cu practic toate sistemele de operare Windows 95/98/NT/2000/XP. 

 
3.2. Legătura între transceiver şi calculator şi fişierul de iniţializare 
Programul este ataşat transceiverului printr-o interfaţă electronică simplă utilizând sau portul serial COM sau 

cel paralel de imprimantă LPT. 
 Schemele de interfaţă sunt prezentate în figurile alăturate şi cuprind atât circuitul de manipulare prin punerea 

la masă a semnalului KEY-IN din transceiver prin deschiderea tranzistorului 2N2222 cât şi comanda de PTT-Tx/Rx 
printr-un al doilea tranzistor. 

Schema care foloseşte portul LPT are ataşat suplimentar şi circuitul pentru conectarea manipulatorului iambic.  
Corespondenţa pinilor cu semnificaţia semnalelor din mufa de 25 pini a portului paralel este prezentată în 

tabelul alăturat, iar în schemă se văd pinii/semnalele utilizate. 
Parametrizate corespunzător, aşa cum vom vedea în continuare, ambele porturi devin pe rând active şi 

lucrează atunci când se emite de la tastatură. 
După ce descărcaţi programul din Internet de la adresa www.dxsoft.com/micwtype.htm şi îl decompresaţi într-

un director dorit de dumneavoastră, daţi dublu CLICK pe programul Setup şi CwType se instalează. 
Executabilul este cwtype.exe sau în Windows Explorer îl veţi vedea ca: cwtype/Aplicaţie de 711Kb, iar 

fişierul de iniţializare este cwtype.ini sau de tipul Configuration Settings şi are 3 Kb. 
Lansat cu dublu click programul executabil funcţionează imediat, iar sunetul semnelor telegrafice se aude în 

difuzorul calculatorului sau în cască prin placa audio dar fişierul cwtype.ini nefiind iniţializat, porturile COM sau LPT sunt 
inactive. 

!!! Esenţial !!! pentru funcţionarea schemelor şi manipularea transceiverului este necesară parametrizarea 
acestui fişier de iniţializare! 

 
Fişierul CWTYPE.INI are 7 secţiuni: [OSV_CW], [CW_mascros], [MOX], [Buttons], [Screen], [TxFont], 

[SentFont]; se deschide şi se actualizează ca un fişier text banal în Notepad. Structura în întregime a acestui fişier 
parametrizată pentru funcţionarea cu portul LPT este dată în Anexa la acest articol. 

1. Portul utilizat şi tipul de control este validat în secţiunea [OSV_CV]. Un extract din această secţiune pentru 
utilizarea portului serial este:  

[OSV_CV] 
KeyPortType = 2 
KeyPortNumber = 1 
KeyOffTxOffByte = 00 
KeyOnTxOffByte = 01 
KeyOffTxOnByte = 02 
KeyOnTxOnByte = 03 
Cuvântul KeyPortType defineşte tipul de port utilizat. 
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0 = nici un port utilizat. 
1 = utilizarea unui port COM printr-un control direct de la program. 
2 = un port COM utilizat via aplicaţia din Windows (acesta va fi folosit) 

3 = utilizarea unui port paralel LPT (acesta va fi folosit) 
Cuvântul Key Port Number precizează numărul portului utilizat.  
În cazul în care KeyPortType  = 1 valoarea lui KeyPortNumber 

poate fi de la 1 la 4 pentru COM1 la COM4. Dacă KeyPortType = 2 atunci 
valoarea poate fi de la 1 la 9 pentru COM1 la COM9. La probele de funcţionare 
efectuate valorile pentru interfaţa serială au fost: 

KeyPortType = 2 
KeyPortNumber = 1 
În cazul în care KeyPortType = 3 vom avea pentru KeyPortNumber: 
1 – pentru un port paralel la adresa 378h (LPT1) 
2 – pentru un port paralel la adresa 278h (LPT2) 
3 – pentru un port paralel la adresa 3BCh. 
În marea majoritate a cazurilor avem 1.  
 

 
Cuvintele KeyOffTxOffByte, KeyOnTxOffByte, KeyOffTxOnByte, 

KeyOnTxOnByte determină pinii din port urmând a fi utilizaţi. Acestea sunt 
valorile hexazecimale înregistrate în regiştrii de control ai COM sau în regiştrii de 
date ai porturilor LPT în timpul manipulării. 

În exemplul de configurare de mai jos, semnalul DTR (pinul 20 al 
conectorului DB25 sau pinul 4 la conectorului DB9) este utilizat pentru 
manipulare, iar semnalul CTS (respectiv pinul 4 sau 7) pentru emiterea Tx/Rx 
(PTT). Conexiunea de masă (GND) de găseşte pe pinii 7 sau 5. Avem de a face 
cu o schemă similară cu a  interfeţei HAMCOMM bine cunoscută de 
radioamatori. 

Pentru interfaţa paralelă cu adresa obişnuită LPT1 la adresa 378h 
parametrizarea fişierului CWTYPE.INI este următoarea: (sunt date şi 
parametrizările pentru LPT2) 

 
 

LPT Pinout on the 25-pin SUB-D 
Connector 

Pin Function Direction 
1 Strobe I/O 
2 Data Bit 0 I/O 
3 Data Bit 1 I/O 
4 Data Bit 2 I/O 
5 Data Bit 3 I/O 
6 Data Bit 4 I/O 
7 Data Bit 5 I/O 
8 Data Bit 6 I/O 
9 Data Bit 7 I/O 
10 Acknowledge IN 
11 Busy IN 
12 Paper End IN 
13 Select IN 
14 Autofeed OUT 
15 Error IN 
16 Init. Printer OUT 
17 Select Input OUT 

18 - 
25 

Signal 
Ground --- 
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     LPT1 at 378h              LPT2 at 278h          LPT at 3BCh 
   KeyPortType=3            KeyPortType=3       KeyPortType=3       
   KeyPortNumber=1          KeyPortNumber=2     KeyPortNumber=3 
   KeyOffTxOffByte=C0      KeyOffTxOffByte=C0  KeyOffTxOffByte=C0 
   KeyOnTxOffByte=C1       KeyOnTxOffByte=C1    KeyOnTxOffByte=C1  
   KeyOffTxOnByte=C2       KeyOffTxOnByte=C2    KeyOffTxOnByte=C2   
   KeyOnTxOnByte=C3        KeyOnTxOnByte=C3     KeyOnTxOnByte=C3 
   DotPort=379             DotPort=279          DotPort=3BD 
   DotXorMask=30           DotXorMask=30        DotXorMask=30  
   DotAndMask=20            DotAndMask=20        DotAndMask=20 
   DashPort=379             DashPort=279         DashPort=3BD 
   DashXorMask=30          DashXorMask=30       DashXorMask=30 
   DashAndMask=10          DashAndMask=10       DashAndMask=10  
Linia „Speaker Time” defineşte în Hz tonalitatea sunetului local. În mod obişnuit 1000. 
Cuvântul „Weighting” a cărui valoare obişnuită este zero stabileşte raportul de 3/1 = linie/ punct. Alte valori cu 

+ sau – măresc sau micşorează în ms valoarea liniei faţă de punct. 
Linia „ExternIniFile” defineşte numele unui fişier de configurare suplimentar şi „ExternIniSection” defineşte 

numele unei secţiuni a acestui fişier.  
Fişierul de configurare suplimentară este utilizat în macrocomenzi. Atenţie însă, dacă calea acestui fişier nu 

este definită, el va fi căutat în folderul Windows şi nu în folderul curent.  
Ca exemplu: 
Dacă utilizăm programul de înregistrare a traficului de construcţie automată a log-ului AALog, este comod de 

a specifica nici numele fişierului său de configurare (aalog.ini) şi numele secţiunii „QSO”. 
Aceasta permite de a utiliza în macrocomenzi valorile care se găsesc în câmpurile „carnet de trafic” ale QSO-

ului actual. 
„ExpertIniFile” şi „ExpertIniSection” menţionează alte fişiere .ini pentru transferul datelor între câmpurile de 

editare şi alte programe. 
Cheile CallOnClear, RSTOnClear, NameOnClear, OtherOnClear, şterg aceste câmpuri de editare pentru a 

le pune în starea lor iniţială. 
Ceilalţi parametri ai fişierului de iniţializare sunt accesibili pentru modificarea programului. 

3.3. Descrierea programului 
În fereastra 

de lucru avem cinci 
benzi  (titlul, meniuri, 
comenzi, macrouri, 
înregistrarea traficului) 
şi două rame (textul de 
transmis şi textul 
transmis). 

Butonul TX 
comută staţia în 
emisie. Textul de 
transmis care se 
găseşte în rama 
inferioară pleacă pe 
măsură ce este 
transmis câte un 
caracter în rama 

superioară. 
Caracterele emise prin 
manipulare sunt de 
asemenea afişate în 

această ramă.  
Butonul de pauză opreşte transmiterea literelor. Emiţătorul rămâne în aşteptare pe emisie şi puteţi transmite şi 

cu manipulatorul. 
În partea stângă a celei de-a doua benzi se găsesc 3 casete parametrizabile cu care se alege viteza de 

manipulare, raportul duratei punctelor şi liniilor şi spaţiul între ele. 
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Dacă acest spaţiu este reglat mai mic decât durata unei linii atunci el va fi automat redefinit în funcţie de 
raportul punct/linie. 

Viteza de transmisie rezultată este afişată în bara de stare la baza ferestrei de lucru în LPM (litere pe minut) şi 
în WPM (cuvinte pe minut). 

Această viteză este stabilită în funcţie de cuvântul etalon PARIS. 
Comenzile de la tastatură pentru reglajul de viteză sunt: 
AltGr + sau Ctrl + pentru creştere sau 
AltGr – sau Ctrl – pentru scădere. 
Butonul „OnTop” permite de a menţine fereastra CwType tot timpul în primul plan al ecranului. 
Butonul „Iamb” validează modul de manipulare iambic (dublu contact) şi memorează secvenţele caracterelor 

punct şi linie provenind de la manipulator. În colţul superior dreapta se găseşte un întrerupător având un difuzor ca icon. 
El serveşte la ascultarea locală a semnalelor morse. Frecvenţa tonalităţii se poate regla prin precizarea valorii în Hz în 
linia „SpeakerTone” a fişierului CWTYPE.INI. 

Comanda MoxOn impune modul de funcţionare MOX (trecerea din Emisie în Recepţie automată) atunci când 
funcţionarea este configurată în MoxSetup şi sub meniul acestuia.Atunci când „PauseOnPaddlePress” este selectată 
va fi activată funcţia de „Pauză” pentru manipulator la prima atingere de activare a cheii. 

Atunci când opţiunea „PauseOffatTxoff” este selectată oprirea emisiei şi dezactivează şi modul „Pauză”. 
Butoanele „F1” la „F12” de pe ecran (ca şi tastatura F1 la F12) sunt utilizate pentru a transmite texte sau 

comenzi predefinite (macrouri). 
Se dispune de asemenea de comanda ESC şi de combinaţiile Ctrl – F1 la Ctrl – F12 şi Alt – F1 la Alt – F12. 

ESC şterge tot şi opreşte TX. Macrourile sunt înserate sau adăugate în rama de intrare (text de transmis) acolo unde 
găseşte cursorul. 

Cele trei comenzi din meniul Setup şi anume: OneMacroButtonRow, TwoMacroButtonRow, 
ThreeMacroButtonRow permite afişarea unuia, a două sau a trei rânduri de butoane conţinând texte în partea de sus a 
ferestrei.  

Comanda 
„EditMacro” deschide 
o fereastră unde sunt 
afişate macro-urile 
existente şi unde puteţi 
edita texte în câmpurile 
libere. Sunt posibile în 
total 36 de macrouri 
sau pot fi modificate 
oricare din cele care 
sunt deja active. 

Macrourile 
având comenzi 
specificate vor conţine 
şiruri de caractere 
predefinite (aşa cum se 
va vedea în paragraful 
de asociere a 
Macrosevenţelor) sau o 
serie de macrouri 
unanim recunoscute. 

În particular 
macrosecvenţele pot 
servi la editarea 
câmpurilor „Call”, 
„Name”, „RST” şi 
„Other” situate 

deasupra ramei care conţine caracterele efectiv transmise.  
Butonul „Clear” (ştergere) pune câmpurile la valoarea lor iniţială care este definită aşa cum deja am văzut în 

fişierul CWTYPE.INI prin cuvinte rezervate. În plus este posibil de a transmite fişiere de texte întregi, conţinând şi 
secvenţe de macrouri, prin intermediul comenzii „File –> Send Text File” care face să apară fereastra de selecţie de 
fişier din Windows.  Opţiunile „EnglishCharSet”, „RussianCharSet”, „SwedishCharSet”, UserDefinedCharSet” 
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determină utilizarea alfabetului latin, cyrilic sau suedez sau orice alfabet definit de utilizator. În acest caz definirea 
caracterelor este făcută într-un simplu fişier text, văzând exemplu conţinut  în fişierul SAMPLE.CWT. 

Culorile de fond şi de afişare pot fi adesea din submeniul „TxWindowsFontSetup”. 
Programul poate transfera datele către caietul de trafic AALog (versiunea 1.0.3 şi următoarele). Aceste date 

sunt mutate în câmpurile de editare „Call”, „RST”, „Name”. 
De altfel câmpurile „Call şi „Name” pot de asemenea recepţiona date ale programului de decodare CwGet. 

Toate aceste opţiuni de configurare pot fi salvate cu comanda „SaveSetup”. 
Ele sunt deci scrise şi fixate în fişierul CWTYPE.INI. Programul caută acest fişier numai în folderul unde se 

află şi executabilul. Astfel pot fi mai multe variante de iniţializare a acestui program pentru diferiţi utilizatori ca de 
exemplu pentru o utilizare obişnuită sau pentru un concurs. Va fi suficient de a crea „short-cut”-uri (comenzi scurte) de la 
tastatura proprie la fiecare folder unde se găseşte o configuraţie particulară a lui CWTYPE.EXE. 

Bineînţeles cea mai mare parte a butoanelor de pe ecran au corespondenţă în clapele tastaturii.  
S-a văzut în această expunere că CwType se poate lega cu log-urile informatizate prin intermediul fişierelor 

de iniţializare şi casetelor de dialog din Windows. Dacă cineva din radioamatorii informaticieni YO sunt dornici de a 
colabora pentru dezvoltarea unor programe de log combinate cu CwType şi CwGet puteţi cere autorului UA90SV detalii 
pentru colaborare. 

3.5. Descrierea Macro-secvenţelor 
Macrosecvenţele încep prin două simboluri: 

~[ (tildă şi paranteză dreaptă deschisă) sau `[ (accent grav şi paranteză dreaptă deschisă) şi se termină cu 
] (paranteză dreaptă închisă) 

Lista macrosecvenţelor este următoarea: 
~[mNN] sau `[mNN]     - înserarea unei macro de la tastatură având numărul NN 
~[fnameFile] sau `[fnameFile]   - înserarea conţinutului fişierului cu numele nameFile, nameFile poate fi 
orice nume ales de utilizator 
~[iField] sau `[iField]    - înserarea valorii câmpului „Field” a fişierului de iniţializare suplimentar 
definit în CWTYPE.INI. În mod obişnuit se referă la fişierul de iniţializare al programului AALog.ini al lui RZ4AG. 
www.aalog.com 
~[ec] sau `[ec]    - înserarea valorii câmpului „Call”, indicativ. 
~[er] sau `[er]    - înserarea câmpului „RST”, control. 
~[en] sau `[en]     - înserarea valorii câmpului „Name”, nume. 
~[eo] sau `[eo]    - înserarea vaorii câmpului „other”, alte informaţii. 
~[esr] sau `[esr]    -înserarea valorii câmpului RST şi înlocuirea a ST a cifrelor de 9 şi 0 prin n 
sau t. 

Macrosecvenţe similare sunt disponibile şi pentru celelalte câmpuri. 
~[esc], ~[esn], ~[eso] sau `[esc], `[esn], `[eso]  
~[cl]     - ştergerea tamponului de intrare 
`[pa]     - activează comanda „pauză” 
~[tx]     - activează emiţătorul şi dezactivează comanda „pauză” 
`[rx]     - dezactivează emiţătorul. Este posibil de a înlocui această secvenţă cu 
caracterul } (paranteză acoladă). Pentru a introduce mai rapid macroul [rx] în fraza ce trebuie transmisă se poate utiliza 
combinaţia de taste Alt - ] sau Ctrl - ]. 
~[csnt] sau `[csnt]   - ştergerea ferestrei de emisia simbolurilor 
~[ce] sau `[ce]    - ştergerea câmpurilor editate şi înlocuirea acestora cu valorile stantard 
~[nic] sau `[nic]    - incrementarea unui număr în câmpul de editare „Call” 
~[nir] sau `[nir]    - incrementarea unui număr în câmpul de editare „RST” 
~[nin] sau `[nin]    - incrementarea unui număr în câmpul de editare „Name” 
~[nio] sau `[nio]    - incrementarea unui număr în câmpul de editare „Other” 
~[bon] sau `[bon]   - comutare în modul „beacon” activ 
~[boff] sau `[boff]   - comutare în dezactivare mod „beacon” 
~[IsN] sau `[IsN]    - setarea spaţiului inter-litere cu N puncte. N este un număr cuprins între 3 
şi 99. 
~[su] sau`[su]    - creşterea vitezei cu un pas 
~[sd] sau `[sd]    - descreşterea vitezei cu un pas 
~[spNNN] sau `[spNNN]   - setează viteza la NNN litere pe minut 
~[ss] sau `[ss]    - salvarea vitezei curente în memorie 
~[sr] sau `[sr]    - restaurarea vitezei din memorie 

Lista macrosecvenţelor pentru log-ul de control al legăturilor 
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~[lgc] sau `[lgc]    - şterge toate câmpurile „Date”, „Band”, „Mode”, pentru  „NewQSO” din 
AAlog 
~[lgt] sau `[lgt]    - setează timpul şi data curentă 
~[lgs] sau `[lgs]    - salvează QSO-ul în log 
~[lgts] sau `[lgts]   - setează timpul curent şi data şi salvează în QSO 

4. Epilog 
Îmi cer scuze dacă articolul meu va deranja unii radioamatori telegrafişti de mare performanţă care prin 

calităţile native şi antrenamente asidue au atins perfecţiunea de transmitere sau recepţie la viteze foarte mari şi cu multă 
acurateţe. Probabil că ei vor refuza performanţele acestor maşini miraculoase care se numesc „calculatoare” şi vor 
spune că încălcăm tradiţiile telegrafiei pure. Mie mi se pare însă că este o treaptă similară de evoluţie ca aceea de la 
manipulatorul clasic la bugul cu memorie, iar în plus verstilitatea şi performanţele au crescut şi modul de operare s-a 
diversificat.  

Schemele şi programele, combinate cu texte adecvate pot fi folosite atât în QSO-uri obişnuite cât şi în 
concursuri, precum şi în condiţii de cursuri, examene sau antrenamente de telegrafie. Punctul meu de vedere este că 
sistemele de comunicaţii asistate de calculator vor câştiga din ce în ce mai mult teren în special în rândul tinerilor cu 
pasiune şi o minimă educaţie tehnică privind lucrul cu un calculator, educaţie care acum şi în special în viitorul apropiat 
va fi primită în mod natural în toate şcolile. În fond ceea ce ne uneşte este „MESAJUL”, contactul de prietenie şi 
consideraţie transmis partenerilor de aproape sau de peste mări şi ţări şi nu neapărat modul în care este realizată din 
punct de vedere tehnologic comunicarea. Este bine să fie curată şi fără greşeli. 

Omul oboseşte, maşina nu! Încercaţi şi nu veţi regreta. Colaborarea om-maşină este de multe ori chiar 
pasionantă. 

 
Anexa 1. Fişierul CWTYPE.INI (pentru o parametrizare a portului paralel LPT1) este compactat pe 4 coloane 

din motive de spatiu tipografic. In calculator listat cu Notepad se prezintă pe o singură coloană. Principalii parametrii şi 
frazele care trebuie modificate şi adaptate conform nevoilor fiecaruia sunt prezentate cu caractere italice. Modificările se 
fac direct în fişierul Notepad CWTYPE.INI şi apoi acesta se salvează. Macrourile de la 1 la 36 pot fi încărcate cu orice 
text se doreşte. La fel butoanele Name1 la Name36. Aici este dat numai un exemplu cu câteva mesaje tipice. Cu ajutorul 
macro secvanţelor descrise la capitolul 3.5. se pot concepe şi aloca mesaje oricât de complicate. Cu ajutorul macro 
comenzii ~[fNumeFisier] se pot transmite fişiere de text oricât de mari, exemplu fiind Macro10 care transmie fişierul 
INFO.txt care are conţinutul: ~[ec] de yo4uq = my rig is ts830 power 100 watts = my antenna is horizontal loop 83m `[ec] 
de yo4uq pse k `[rx]. Mesajele se pot concatena, se pot transmite în continuare apăsând pe mai multe tase la rând şi 
având macrosecvenţele adecvate. Orice mesaj se poate introduce şi emite direct de la tastatură apăsând în prealabil pe 
butonul Tx. Oprirea emisiei se poate face apăsând pe butonul Tx şi se poate relua apăsând din nou. Cu Namex se 
denumesc butoanele. 

După ce parametrizaţi în capitolul Osv_Cw primele linii italice, puteţi verifica cu un multimetru (Ucc) dacă 
interfaţa LPT1 funcţionează măsurând tensiunile (cca 5V cc) între pinii 2 şi 18, precum şi 3 şi 18, transmiţând automat 
un mesaj sau tastând de pe keyboard. Macro0 este tasta ESC şi are ca efect ştergerea mesajului în curs de transmitere 
şi trecerea din Tx în Rx. După ce aţi terminat QSO-ul apăsaţi butonul CLEAR din bara 3 şi casetele C:, R:, N:, şi O: se 
vor şterge.  

În câmpul Other se poate introduce pentru lucrul în SPLIT la Dx mesajul ~[tx] tu tks ur 5nn de yo4uq bk `[rx]. 
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[Osv_Cw] 
KeyPortType=3 
KeyPortNumber=1 
KeyOffTxOffByte=C0 
KeyOnTxOffByte=C1 
KeyOffTxOnByte=C2 
KeyOnTxOnByte=C3 
DotPort=379 
DotXorMask=30 
DotAndMask=20 
DashPort=379 
DashXorMask=30 
DashAndMask=10 
UseSpeaker=1 
SpeakerTone=1000 
Speed=100 
ExternIniFile=aalog.ini 
ExternIniSection=QSO 
ExportIniFile=loginput.ini 
ExportIniSection=QSO 
IsYamb=1 
OnTop=0 
DashDotRatio=300 
Weighting=0 
CallOnClear="" 
RSTOnClear="599" 
NameOnClear="om" 
OtherOnClear="" 
InterLettersSpace=3 
Charset=0 
UserCharsetFile="" 
IsBeacon=0 
BeaconPeriod=60 
BeaconOffAtPaddle=1 
ExCanal=1 
UseOther=0 
 
[Cw_Macros] 
Macro0="~[boff]~[cl]`[rx]" 
Macro1="~[tx] cq cq de yo4uq 
yo4uq yo4uq cq cq de yo4uq 
yo4uq yo4uq pse k`[rx]" 
Macro2="~[tx] qrz? qrz? de 
yo4uq yo4uq pse k `[rx]" 
Macro3="~[ec] de ~[m4]" 
Macro4="yo4uq" 
Macro5="~[tx] yo4uq `[rx] " 
Macro6="~[boff]~[iCall] de 
yo4uq = ga dr om ~[iName] = 
tnx fer ur call = ur rst is 
~[isRprtSent] ~[isRprtSent] 
~[iRprtSent] =  " 
Macro7="~[boff]~[ec] de yo4uq 
= ga dr ~[en] = tnx fer ur call = 
ur rst is ~[esr] ~[esr] ~[er] =  " 
Macro8="MY NAME IS cristy 
cristy cristy = MY QTH IS braila 
braila braila = HW? ~[ec] de 
~[m4] pse k `[rx]" 

Macro9="MY NAME IS Ńĺđăĺé  
Ńĺđăĺé Ńĺđăĺé = MY QTH IS 
Íîâîńčáčđńę Íîâîńčáčđńę 
Íîâîńčáčđńę = HW? " 
Macro10="~[fInfo.txt]" 
Macro11="~[eo] " 
Macro12="~[cl]`[rx]" 
Macro13="Macro13" 
Macro14="Macro14" 
Macro15="Macro15" 
Macro16="Macro16" 
Macro17="Macro17" 
Macro18="Macro18" 
Macro19="Macro19" 
Macro20="Macro20" 
Macro21="Macro21" 
Macro22="Macro22" 
Macro23="Macro23" 
Macro24="Macro24" 
Macro25="Macro25" 
Macro26="Macro26" 
Macro27="Macro27" 
Macro28="Macro28" 
Macro29="Macro29" 
Macro30="Macro30" 
Macro31="Macro31" 
Macro32="Macro32" 
Macro33="Macro33" 
Macro34="Macro34" 
Macro35="Macro35" 
Macro36="Macro36" 
 
[MOX] 
MoxOn=0 
TxAtKeyboard=1 
RxAtFreeBuffer=0 
RxAtSilence=1 
SilenceLen=8 
TxAtPaddle=1 
PaddleDelay=10 
PauseAtPaddle=0 
PauseOffAtRx=0 
TxAtKeyNum=2 
 
[Buttons] 
FontName="MS Sans Serif" 
Charset=1 
Color=-2147483640 
Height=-11 
Pitch=0 
Size=8 
Style=0 
Name1="CQ" 
Name2="QRZ" 
Name3="MSG" 
Name4="myCALL" 
Name5="SPLIT" 
Name6="AAlog" 
Name7="QSO1" 

Name8="QSO2" 
Name9="RUS" 
Name10="FIS" 
Name11="Oth" 
Name12="STERG" 
Name13="cF1" 
Name14="cF2" 
Name15="cF3" 
Name16="cF4" 
Name17="cF5" 
Name18="cF6" 
Name19="cF7" 
Name20="cF8" 
Name21="cF9" 
Name22="cF10" 
Name23="cF11" 
Name24="cF12" 
Name25="aF1" 
Name26="aF2" 
Name27="aF3" 
Name28="aF4" 
Name29="aF5" 
Name30="aF6" 
Name31="aF7" 
Name32="aF8" 
Name33="aF9" 
Name34="aF10" 
Name35="aF11" 
Name36="aF12" 
[Screen] 
Left=301 
Top=142 
Height=303 
Width=499 
MacroLeft=245 
MacroTop=144 
MacroHeight=385 
MacroWidth=555 
ButtonsRows=1 
ButtonsColumns=12 
ButtonsHeight=22 
[TxFont] 
Name="MS Sans Serif" 
Charset=204 
Color=-2147483640 
Height=-13 
Pitch=0 
Size=10 
Style=1 
BkgColor=-2147483643 
[SentFont] 
Name="Courier New" 
Charset=204 
Color=8421504 
Height=-12 
Pitch=0 
Size=9 
Style=0 
BkgColor=-2147483643
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RADIOTELETYPE sau Telegrafie cu scriere directă de bandă îngustă. 
 
 Echipamentele RTTY pentru comunicaţiile radio scrise au prefixul R de la radio şi TTY abrevierea obişnuită de 
la "tele type writer". RTTY-ul clasic constă în trei moduri principale de operare: Baudot, AMTOR şi ASCII. Semnalul 
Baudot este direct compatibil cu maşinile mecanice telex. AMTOR este o extensie a modului de operare Baudot care 
face utilizabilă detecţia şi corecţia erorilor, cu ajutorul unor sporuri de "computerizare". ASCII - RTTY foloseşte direct 
codul numeric utilizat în calculatoare pentru comunicaţii, dar nu prea este utilizat în benzile de radioamatori.  
 În general RTTY face referinţă la semnale radio care sunt transmise pentru a fi tipărite direct pe hârtie de către 
maşini mecanice. În acest sens se înţelege termenul de - direct printing -. 

Evoluţia tehnică a făcut ca operatorii să utilizeze un videoterminal (display) pentru a vizualiza datele pentru care 
semnalele originale de intrare sunt identice cu cele ale maşinilor mecanice. Se realizează practic o conversie Baudot - 
ASCII. Prin definiţie pentru FCC şi ITU, RTTY includ numai transmisiile AMTOR şi Baudot. De asemenea este inclus şi 
ASCII atunci când este utilizat un sistem de transmisie asincronă cu impulsuri de start şi stop ataşate fiecărui caracter. 
ASCII - codul calculatoarelor este mai mult utilizat ca parte a sistemelor Packet Radio care vor fi tratate într-un capitol 
separat. 
  
 Radio - Teleprinting - Baudot. (RTTY).  
 Surplusul de echipamente comerciale şi militare de tip telex TTY a fost utilizat iniţial de radioamatori pentru 
emisiunile RTTY. În continuare în lume mai sunt în funcţiune astfel de echipamente dar locul lor este ocupat  din ce în ce 
mal mult de calculatoare. În multe cazuri noile echipamente, calculatoarele sau terminalele, includ modurile RTTY şi CW 
ca sisteme multimod. În alte cazuri amatorii au adaptat calculatoarele personale pentru operarea emisiunilor în cod 
Baudot module convertoare de cod sau MCP-urile multimode. Ca un corolar al tehnologiilor de eşantionare pe interfeţele 
seriale sau a tehnicilor DSP realizate cu ajutorul plăcilor de sunet din calculatorele PC, emisiunile RTTY au fost asimilate 
în totalitate de programe specializate deosebit de peformante cum ar fi, HamComm, MMTTY, ş.a. 
 
 Codul telegrafic Baudot. 
 Regulamentul FCC identifică codul Baudot cu Alfabetul Telegrafic Internaţional nr.2 (ITA2). Acest cod este 
recunoscut de către ITU-T şi permite variaţii naţionale pentru adaptarea lui la diferite alfabete ale Iimbilor. Setul de 
caractere al ITA2 este prezentat în anexă. Variantă a acestui cod recunoscută de FCC şi specificată de către ITU-T în 
recomandările 476 şi 825 este de asemenea prezentat în anexă. Acest cod este utilizat pentru comunicaţiile AMTOR. 
 Fiecare acţiune a telexului cum ar fi: tipărirea unei litere, activarea semnalului sonor sau avansul hârtiei este 
determinată de către un grup de impulsuri specifice. Figura alăturată prezintă grafic un astfel de tren de impulsuri aranjat 

în ordine de la stânga la dreapta aşa cum 
poate fi observat la un osciloscop. Trenul de 
impulsuri reprezintă litera D. 

În cod Baudot, fiecare tren de 
impulsuri este compus din 7 elemente de 
timp. Pentru cele mai multe teleprintere 
Baudot, rata de transmisie a semnalului este 
în jurul a 45 bauds, fiecare impuls având 
durata de 22 ms. Ultimul element de timp 
poate fi de la 1 la 1,5 mai lung decât 
celelalte. Primul element este denumit şi 

impuls de start deoarece indică startul trenului de impulsuri. 
 Conform convenţiilor iniţiale receptorul TTY detectează acest impuls de început prin lipsa curentului în circuit şi 
porneşte mecanic, lucru ce determină eşantionarea, citirea şi a următoarelor  elemente ale trenului de impulsuri. După 
impulsul de start emiţătorul TTY transmite următoarele 5 elemente ale informaţiei prin existenţa sau nonexistenţa 
curentului (on–off)  pe durata impulsurilor care formează caracterul. Când nu există curent condiţia se numeşte SPACE 
iar în condiţiile când curentul trece prin circuit starea se numeşte MARK. 
 Deoarece acest cod are numai 5 elemente iar ele pot lua cele două valori (M & S) sunt posibile număr limitat de 
combinaţii. După cele 5 elemente variabile apare un impulsul de stop care poate dura atâta timp cât circulă curent. În 
limbaj binar, SPACE şi MARK sau 0 şi 1. Puterea lexicografică de exprimare a codului este de 25 = 32 de condiţii diferite 
posibile. Deoarece este necesar de a aloca 28 de caractere pentru litere, 10 pentru cifre şi în plus pentru semne 
punctuaţie, rezultă că cele 32 de combinaţii de cod nu suficiente. Problema este rezolvată prin utilizare de codări: una 
pentru aşa numite LITERE ( LTRS ) şi ce a doua pentru FIGURI ( FIGS ). 
 Sistemul este echivalent cu schimbarea carului de la maşinile de scris, aşa numita operaţie car sus şi car jos 
dela literele mici la literele mari şi invers, sau tasta de lock de la telex sau tastaturile de calculator care permit comutarea 
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de la literele mari la cele mici, pentru selecţia caracterelor imprimate în partea de sus a tastei care au înscrise pe acelaşi 
buton două caractere. 
 Prin comutarea de pe LTRS pe FIGS şi invers apăsând pe aceiaşi tastă se generează coduri diferite. Controlul 
funcţiunilor şi anume: LTRS, FIGS, CR carriage return (retur de car), LF - Iine feed (avans linie), SP – spaţiu şi BK - 
blank, sunt asignate ambelor categorii LTRS şi FIGS şi ocupă ultimele 6 coduri din cele 32 disponibile. Rămân astfel 26 
de caractere care prin LTRS şi FIGS se dublează Ia 52. Acest tip de comunicaţii care utilizează impuls de start şi de stop 
pentru controlul transmisiei se numeşte comunicaţie asincronă start/stop. Se numeşte asincronă deoarece receptorul 
TTY nu este sincronizat cu emiţătorul TTY între două blocuri de biţi transmise. În schimb, receptorul TTY măsoară timpul 
relativ al primului impuls din fiecare bloc şi utilizează această informaţie pentru a determina când s-au terminat 
elementele specifice pentru numărul de biţi pe bloc, şi durata fiecărui element din cadrul blocului, dar nu poate spune 
nimic despre erori şi caractere eronate. 
 

TELEPRINTERE BAUDOT. 
Echipamentele teleprinter mecanice sunt realizate din următoarele componente: 
• Imprimatorul - alimentat cu hârtie continuă în role sau în topuri, liste cu lăţimea apropiată de hârtia obişnuită A4,  
• Tastatura - utilizată de operator pentru generarea mesajului dorit. 

Multe din tastaturile mecanice au încorporate la ieşirea de emisie, în corpul caracterului, secvenţa caracteristic 
asincronă de impulsuri de start şi de stop. Un teleprinter cu tastatură şi printer mai este cunoscut şi sub numele de KSR 
care are semnificaţia de Keyboard Send Recieve terminal. 
 

Terminale Baudot bazate pe calculatoare. 
 Terminalul Baudot electronic este similar ca funcţiuni cu partea de numărare mecanică a unităţilor de 
teleprinter. Aceste unităţi sunt compuse în general din două subansamble de bază şi sunt complet dedicate ca terminale 
RTTY, cu tastaturi şi ecran display. 
 Legătura extemă este realizată de un modem (modulator/demodulator) într-un ansamblu cu un calculator 
personal. Dacă modem-ul extern este un controler de date multimod MCP şi de obicei el are inclus şi TNC-ul (Terminal 
Node Controler) pentru comunicaţiile packet radio iar programele codifică şi decodifică semnalul RTTY chiar în modem. 
Dacă modemul este mai simplu, funcţia de codare decodare a semnalelor RTTY este realizată de către calculator. 
 Structura calculatorului care intră în configuraţie este clasică. Alte unităţi care pot intra in configuraţii sunt 
considerate ca periferice faţă de partea de bază a calculatorului. Tastatura uzuală generează cod ASCII pe o ieşire 
serială, USB sau mai nou chiar în wireless. Un monitor - Video Display Terminal - este dispozitivul de afişare cu tub 
catodic dar sunt şi display-uri pentru afişarea caracterelor cu ecran plat LCD - Liquid Crystal Display - cu cristale lichide. 
Imprimantele uzuale ataşate sistemului pot fi cu caractere, cu ace numite şi matriciale, cu laser sau inkJET, fiind utilizate 
la copierea pe hârtie a mesajelor interesante. Imprimanta ataşată sistemului pentru copiere ON-LINE se mai numeşte şi 
hard-copy. 
 Dispozitivele disc (disc drive) sunt adăugate sistemelor pentru memorarea de texte şi programe pe diskete 
flexibile - floppy - sau discuri fixe numite şi hard discuri. Memoriile externe de mare capacitate pentru depozitarea 
datelor, programelor sau fişierelor multimedia voce şi video, sunt suporţii CD – compact disc, cu scriere şi citire pe 
echipamente CD Writer. Se poate semnala apariţia în forţă a echipamentelor de stocare externă de tip DVD cu 
funcţionalitate multiplă: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW şi capacităţi de până la 4 GB pe un singur suport. 
Gama echipamentelor periferice multifuncţionale pentru echipamentele PC este în continuă dezvoltare şi diversificare. 
 

Vitezele Baudot şi rata semnalelor 
 Viteza de operare pentru maşinile mecanice este determinată de viteza motorului şi generarea tactului sau 

circuitelor de timp electronice, 
programabile.  

Vitezele obişnuite sunt 
de 60, 67, 75 şi 100 cuvinte pe 
minut. Se poate vedea în 
tabela alăturată relaţia între 
viteză, rata semnalelor şi 
durata impulsului. Viteza este 
dată cu aproximaţie de grupuri 
de câte 5 litere şi spaţiile 
aferente transmise în secvenţă 
continuă în formatul start-stop 
pentru un interval de un minut. 
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 Unitatea standard acceptată azi - b a u d - este definită ca viteza egală cu un impuls pe secundă. 
Dacă dorim să definim rata în baud se împarte o secundă la lungimea impulsului. Dacă avem impulsuri de lungimi 
diferite (vezi impulsul de stop) luăm ca referinţă şi transformăm totul la impulsul de date care este cel mai scurt. 
Exemplu: 1/0,022 s = 1/22 ms = 45,45 bauds, abreviat in mod obişnuit la denumirea de 45 bauds. 
 

MODEM - uri RTTY. 
 Termenul de MODEM provine de la contracţia cuvintelor MODulator - DEModulator. Un radioamator care 
utilizează o unitate de terminal TU - Terminal Unit - are nevoie de un modem pentru o emisiune completă Rx/Tx sau cel 
puţin de un demodulator pentru recepţie. Secţiunea de modulator a modem-ului face conversia datelor numerice 
(digitale) provenite sub formă de impulsuri din TTY sau calculator în informaţii analogice capabile de a fi transmise de un 
emiţător. Produsul final al conversiei este o frecvenţă audio. 

Secţiunea de demodulator realizează operaţiunea de conversie inversă. Informaţia analogică primită Ia intrare 
(o frecvenţă audio) este convertită în date numerice (digitale), impulsurile sunt utilizate la intrarea în TTY-uri sau 
calculatoare. 
Sunt două metode uzuale de a modula emiţătorul:  

• FSK - Frequency Shift Keying ; 
• AFSK – Audio Frequency Shift Keying 

Primul modem RTTY pentru comunicaţiile de radioamator în YO a fost realizat şi prezentat de către YO3BEJ 
(YO3NP) Paulian Nicoară în anul 1979. (Colecţia Tehnium) 

 
FSK - FREQUENCY SHIFT KEYING. 

 Cu o modulaţie FSK purtătoarea de radio frecvenţă are putere constantă la ieşire pe toată durata transmisiei. 
Frecvenţa purtătoare poate lua în acest caz una sau alta dintre două valori. Una din valori, de regulă cea mai mare a 
radio frecvenţei, indică prin convenţie MARK sau altfel spus, curent în circuit. Cealaltă valoare, radio frecvenţa mai mică 
indică SPACE sau altfel zis, Iipsa curentului în circuit, pentru a păstra analogia cu TTY-ul mecanic. 
Diferenţa dintre cele două frecvenţe se numeşte SHIFT.  

  Pentru ilustrare sistemul este schematizat în 
figurile alăturate. La început sistemele FSK utilizau un 
SHIFT de 850 Hz deoarece era mai bine tolerat de 
alunecările de frecvenţă ale emiţătoarelor şi receptoarelor 
cu tuburi (cu stabilitate de frecvenţă mai mică). Odată cu 
evoluţia echipamentelor Rx/Tx tranzistorizate şi cu CI, shift-
ul a scăzut la 425, 200, 170 Hz. Astăzi cei mai mulţi 
radioamatori utilizează shiftul de 170 Hz pentru a ajuta la 
micşorarea lărgimii de bandă a emisiunilor în scopul 
economiei de spectru. 
 La emiţătoarele HF manipularea directă a shiftului 
de frecvenţă este posibilă utilizând o diodă şi un 
condensator reglabil sau o diodă varactor (varicap), cu 
capacitate variabilă funcţie de tensiunea aplicată, în circuitul de VFO al emiţătorului. Toate echipamentele comerciale 
Rx/Tx (transceivere) care utilizează FSK sunt echipate cu un astfel de circuit. Codul alocat de FCC acestui tip de 
emisiuni numite direct FSK este F1B. 
 Există şi alte metode de a produce semnal FSK utilizând un oscilator de ton audio care include un circuit de 
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schimbarea frecvenţei. Circuite integrate ca de exemplu EXAR XR 2206 realizează foarte bine această funcţie. Semnalul 
audio este injectat la Jack-ul de microfon cu care ocazie se reglează nivelul astfel încât să nu se depăşească valorile 
admisibile pentru SSB în regim de funcţionare continuă. Ceea ce rezultă este un semnal identic cu cel generat de modul 
direct FSK. Acest procedeu are o frecvenţă variabilă audio care modulează emiţătorul prin calea normală audio şi se 
numeşte AFSK. La fel vor lucra sistemele moderne cu placa de sunet. 
 

AFSK - AUDIO FREQUENCY SHIFT KEYING. 
 Peste 50 MHz sunt utilizate emisiunile cu codul A2B şi F2B în care AFSK este metoda de modulaţie obişnuită. 
Primele emisiuni din USA au folosit modulaţia AFSK cu 2125 Hz / Mark şi 2975 Hz / Space iar shiftul de 850 Hz. După 
reducerea shiftului la 170 Hz şi în VHF tonul obişnuit pentru SPACE s-a schimbat la 2295 Hz.  
 

Data 
TTY 

Bucla 
de 

curent 

Hârtie 
perforată 

Starea 
numerică Volţi TTL 

Volţi 
RS232 

Volţi mil 
standard 

Starea 
AMTOR

Mark On Gaura 1 > + 3,5V < - 5V +  6V B 
Space Off Plin 0 < + 0,7V > +5V -  6V Y 

     Comparaţie de notare standarde RTTY 
 

Data TTY Tonuri 
înalte 

Tonuri 
joase 

Tonuri 
navale 

Modem 
103 org 

Modem 
103 ras 

Mudem 
202 

Mark 2125 1275 1615 1270 2225 1200 
Space 2295 1445 1785 1070 2025 2200 

Frecvenţele audio (Hz) ale demodulatoarelor RTTY 
AFSK - ul în transmisiunile SSB. 

 Multe staţii RTTY simple introduc tonul AFSK la intrarea de microfon a emiţătorului sau transceiverului. Codul 
FCC al emisiunii de acest tip este J2B. Când acest tip de emisiune este corect reglată, acest tip de modulaţie nu se 
poate distinge, la recepţie, de modul FSK (F1B). Atenţiune !... deoarece în cursul unei emisiuni RTTY emiţătorul este în 
regim continuu de funcţionare puterea de ieşire trebuie să fie redusă cu 25 - 50 % faţă de nivelul utilizat în operarea CW. 
Sistemul este sigur, robust şi simplu de operat, transmisia şi recepţia făcându-se pe aceiaşi frecvenţă. 
 Dezavantajele AFSK apar la imperfecţiunea filtrelor de bandă la emisie, care pot permite trecerea armonicelor 
atunci când generatorul de audio produce semnal distorsionat sau frecvenţa este în afara celei prescrise şi pe care 
funcţionează filtrul. Emiţătoarele SSB creează dificultăţi Ia shiftul de 850 Hz şi tonurile de 2125 Hz şi 2975 Hz din cauza 
benzii limitate a filtrelor SSB cu cristale. 
 Radioamatorii din regiunea 1 (Europa şi Africa) utilizează tonurile joase 1275 şi 1445 Hz pentru a opera mai 
mult în centrul filtrului de SSB. După cum ştim filtrele cu cristale (de ex. XF1B), au banda între 300 şi 2800 - 3000 Hz iar 
atunci când shiftul se reduce la 170 Hz tonurile utilizate devin 1275 Hz pentru MARK şi 1445 Hz pentru SPACE. 
 Ambele tonuri, jos şi înalt, pot fi utilizate interschimbabil în benzile de HF (prin comutarea Normal şi Revers) 
deoarece importantă este numai existenţa ambelor frecvenţe precum şi shiftul. Dacă se comută de pe BLS pe BLI 
(Banda Laterală Superioară / Banda Laterală Inferioară) sau invers, în emisiunile RTTY realizate cu emiţătoare SSB, 
atunci şi corespondentul trebuie să comute de aceiaşi manieră pentru ca emisiunile să poată fi coerente din punctul de 
vedere al parametrilor de comunicaţie. 
 Diferenţe mici de frecvenţe între echipamente, în lucrul practic în eter sunt nesemnificative deoarece 
emiţătoarele şi receptoarele vor fi acordate pentru cele mai bune rezultate.  
 De exemplu dacă se lucrează în 14.083 kHz şi este utilizată frecvenţa AFSK de MARK / 2125 Hz, la 
echipamentul radio SSB (purtătoarea suprimată) frecvenţa afişată trebuie să fie : 14.083 + 2,125 = 14.085,125 kHz. În 
HF frecvenţa de lucru pe MARK este frecvenţa înaltă, dar modem-urile AFSK folosesc pentru MARK frecvenţa joasă, 
deoarece acesta este modul de lucru în bandă utilizat de echipamentele SSB în RTTY. 
 Să vedem relaţiile între frecvenţele de MARK şi SPACE în emisiunile SSB corelate cu BLI şi BLS. Cunoaştem 
convenţia de funcţionare în SSB, ca până la 10 MHz să se transmită banda laterală inferioară iar la frecvenţe mai mari 
banda laterală superioară. În aceste condiţii, funcţie de BLI sau BLS, frecvenţele de MARK şi SPACE se inversează 
între ele. Trebuie să existe posibilitatea de comutare a benzii pe care se lucrează. Dacă nu se utilizează corect banda de 
transmisie, semnalul de SPACE va fi emis pe frecvenţa înaltă şi ceilalţi operatori nu vor putea copia corect emisiunea. 
Unele controlere sunt capabile de a semnala sau chiar de a comuta echipamentul astfel încât să se realizeze condiţia - 
banda corectă sus . 
 Corelarea benzii laterale cu cea a corespondentului se poate face atât din programul utilizat pentru recepţia 
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RTTY cât şi din comutatorul transceiverului cu care se selectează banda laterală dorită la un moment dat. 
MODULATOARE AFSK. 

 Tonul audio produs de un modulator AFSK trebuie să fie cât mai aproape de sinusoidal. O formă de undă 
nesinusoidală conţine armonici ale frecvenţei fundamentale. Dacă tonul de joasă 1275 Hz utilizat pentru ieşirea audio 
este deformat atunci pot apare şi armonicele de 2550 Hz şi 3825 Hz. Depinde de emiţătorul SSB dacă reuşeşte să taie 
cu filtrele de ieşire armonica 3825 Hz, dar în mod sigur nu poate elimina 2550 Hz care intră direct în plaja filtrului. 
 În particular, când se utilizează tonurile joase (Regiunea I-a) distorsiunile armonice ale acestora trebuie să fie 
cât mai mici posibil. Este de menţionat că în general tonurile audio sunt în mod obişnuit generate de un circuit integrat . 
Cum am mai amintit, Exar XR-2206 este un generator monolitic capabil să producă şi să accepte semnale de undă 
sinusoidale şi este deseori utilizat în modulatoarele AFSK.  
 

DEMODULATORE FSK. 
 Recepţia FSK este realizată în doi paşi. Primul este conversia semnalului FSK de RF în semnal audio AFSK. 
Aceasta se realizează chiar în receptorul SSB la reintroducerea purtătoarei. Se ilustrează cu un exemplu. Dacă 
semnalul de MARK şi SPACE sunt 14070,085 şi 14069,915 kHz şi receptorul SSB este  LSB (BLI) - Low Single Band - 
Banda Laterală Inferioară cu frecvenţa purtătoare la 140072,210, atunci frecvenţa de MARK poate fi convertită la 2125 
Hz iar cea de SPACE la 2295 Hz; 
 14.072,210 - 14.070,085 = 2125 Hz / MARK  
 14.072,210 - 14.070,085 = 2295 Hz / SPACE  
Aceste semnale audio sunt trimise către demodulator şi în acest fel avem din nou semnal AFSK, iar demodulatorul va 
putea fi utilizat cu un sistem RTTY. 
 

DEMODULATOARE AFSK. 
 În demodulatoarele AFSK se lucrează cu cele două tonuri, despărţite prin intervalul denumit SHIFT, obţinute 
dela ieşirea audio a RX - ului, iar ca urmare a demodulării se obţin impulsurile acceptate de echipamentul de calcul sau 
combinaţia TNC Multimod cu terminal VDT banal (Video Display Terminal). 
 Multe demodulatoare AFSK sunt de tipul FM. Circuitele PLL - Phase Locked Loop - pot fi utilizate cu succes în 
demodularea semnalelor dar multe  demodulatoare FM existente utilizează filtre cu elemente active şi pasive şi 
discriminator. Filtrul demodulator tipic este compus din cinci blocuri funcţionale principale prezentate alăturat . Prima 
secţiune este un filtru de bandă care acceptă tonurile de mark şi space şi rejectează semnalele mai mari sau mai mici 
decât aceste frecvenţe. Ieşirea din acest filtru intră într-un modul de limitare, care măreşte diferenţa între semnalele 
puternice dorite şi unele semnale slabe nedorite şi de asemenea reduce variaţia de amplitudine a semnalului util. La 
ieşire dispozitivul de limitare este un discriminator acordat care decide dacă semnalul audio reprezintă frecvenţa de 
MARK sau SPACE. 

  Dioda care urmează produce pentru filtrul de MARK impulsuri pozitive şi cea care urmează filtrului de SPACE 
produce impulsuri negative. Lărgimea de bandă a semnalului de la discriminator este mai mare decât celelalte şi filtrul 
trece jos taie frecvenţa la limita ratei de transmisie. 
Semnalul este adus la nivelul dorit de către un limitator sau comparator atât cât trebuie buclei magnetului de selectare 
pentru TTY-ul mecanic sau la nivelul de semnal pentru sistemele de calcul cu display. Alte sisteme de demodulator 
utilizează detectoare de modulaţie în amplitudine AM în locul discriminatorului sau circuitului PLL. Aceste tipuri de 
demodulatoare permit copierea uniformă continuă până când frecvenţele de MARK şi SPACE sunt pe cale de dispariţie 
completă, adică la nivele mici. 

La shift-ul de 170 Hz, oricum frecvenţele de MARK şi SPACE tind de a slăbi în acelaşi timp şi nu pot fi 
independente. Cu alte cuvinte ambele slăbesc în acelaşi timp şi pentru acest motiv demodulatoarele AM şi FM la shift-ul 
de 170 Hz sunt comparabile. 

Pentru alte valori ale shift-ului (425 sau mai mare) compensarea fadingului între MARK şi SPACE necesită 
demodulatoare mai performante capabile de a realiza acest lucru. Conservarea şi minimizarea spectrului emisiunii este 
posibilă la shift-ul de 170 Hz şi rata semnalelor de 45 bauds. La viteze mai mari de transmisie este necesară o lărgime 
de bandă mai mare şi în consecinţă şi amplificarea corespunzătoare într-o bandă mai largă.  

Filtru trece
bandă Limitator Filtru trece jos

Filtru trece
bandă
2125Hz

Filtru trece
bandă
2295Hz

+

- Ieşire
digitală

Intrare audio

Circuitul demodulator / filtru AFSK pentru semnalele de Mark şi Space
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 În practica curentă au intervenit în ultimii câţiva ani metode performante de prelucrarea semnalelor şi tratarea 
emisunilor RTTY. În benzile de amatori emisiunile RTTY au renăscut fiind printre cele mai utilizate emisiuni digitale. 
Reapitulând pe scurt evoluţia tehnologică care a susţinut acest tip de emisiune putem consemna: 

• RTTY cu echipamente electromecanice tip TELEX 
• RTTY cu echipamente modem şi terminale video display VDT 
• RTTY cu echipamente MCP – Multimode Communication Procesor (KAM Plus, MFJ1278B, ş.a.) şi VDT sau PC 
pe post de terminal (vezi programul HyperTerminal din Accesories din Windows) 
• RTTY cu calculator PC, pe interfaţa serială RS232, interfaţă tip modem şi programul HamComm 
• RTTY cu tehnologii DSP – Digital Signal Procesing realizată cu placa de sunet (soundblaster) a unui PC, MMTTY. 

Dacă principiile de bază ale emisiunii: codul Baudot, transmisia asincronă, vitezele, frecvenţale de MARK şi 
SPACE, etc. nu s-au schimbat, celelalte elemente legate de prelucrarea semnalului, filtrare, modul de prezentare pe 
ecran, parametrizare dinamică, memorarea, lucrul în concursuri, construcţie de log, ş.a. au suferit îmbunătăţiri 
substanţiale. 

Unul din programele din acestă ultimă generaţie, unul din cele mai versatile, frumos prezentate şi utilizate cu 
mult succes de numeroşi radioamatori este MMTTY, elaborat de JE3HHT – Makoto (Mako) Mori. Cu sprijinul unui număr 
important de radioamatori din lume i s-a întocmit o amplă documentaţie (help) şi a fost pus gratuit la dispoziţia 
comunităţii mondiale a radioamatorilor (www.qsl.net/mmhamsoft/mmtty/) 

Cele mai importante aspecte funcţionale şi de operare vor fi prezentate în continuare. Documentaţia originală 
este extrem de detaliată, însumând peste 100 de pagiani. 
 

Despre MMTTY 
 MMTTY este un program pentru comunicaţii de tip RTTY – Radio teletype care utilizează placa de sunet a unui 
calculator PC. El are următoarele funcţiuni: 

• Este un modulator / demodulator AFSK folosind placa de sunet. 
• El poate genera transmisiile de date AFSK şi semnal de comanda PTT prin portul COM al PC-ului. 
• Dispune de 16 butoane pentru mesaje prefabricate şi personalizate de către utilizator numite “macrouri”. 
• Poate memora până la 64 de mesaje de transmis, care sunt toate personalizabile de către utilizator. 
• Progarmul se încarcă şi porneşte extrem de simplu. 
• Are implementate multiple scheme de demodulare cu parametrii aleşi convenabil de utilizator. 
• Are pe ecran un osciloscop digital care ajută la acord. 
• Poate înregistra emisiunea corespondentului care mai apoi poate fi retransmisă acestuia. 
• Sunt prevăzute comenzi scurte, aşa numitele “short-cut key”, toate programabile de utilizator. 

Resursele necesare. 
Sistemul de operare Windows98 sau superior, monitor color cu minim 640x480 pixeli sau mai bun. 
Placa de sunet, soundblaster de 16 biţi (11052 Hz, 16 biţi). MMTTY este compatibil şi poate lucra cu multe 

tipuri de plăci de sunet. Foloseşte rutine de nivel de bază din Windows, dar este totuşi posibil să nu fie compatibil cu 
unele plăci de sunet. Dacă apar cumva unele probleme este recomandat să analizaţi cu atenţie capitolul din 
documentaţia detaliată privind opţiunile pentru placa de sunet. 

Procesarea semnalului digital se face prin calcule complexe în virgulă mobilă de către unitatea centrală CPU. 
Ca exemplu minimal acceptat se poate da funcţionarea pe un PC Notebook cu un procesor Pentium de 133 MHz sau 
chiar un PC Desktop cu un Pentium de 100 MHz dar nu poate lucra pe o configuraţie mai slabă. 

Dezinstalarea MMTTY. 
 Dacă nu mai doriţi să lucraţi cu acest software se pot şterge pur şi simplu programele sau directorul în care a 
fost generat. 

Instalarea unei noi versiuni de program.  
 Pentru a insatala o nouă versiune, prin generare instalarea se produce prin scrierea peste cea veche. Nu este 
necesar să ştergeţi versiunea veche înainte de regenerare şi nu trebuie să ştergeţi fişierul MMTTY.INI. Dacă îl ştergeţi 
pierdeţi toate macrourile, mesajele şi celelalte parametrizări, care vor trebui refăcute. 

Placa de sunet şi semnalul audio AFSK. 
 Se face conectarea ieşirii audio de la radio la intrarea de microfon sau linie a plăcii de sunet. De asemeni se 
legă ieşirea plăcii de sunet cu microfonul sau la unele transceivere evoluate cu “intrarea de date”. Schemele de 
conectare au fost descrise în capitolul “Interfeţe”. Se pot lua măsuri pentru evitarea unor interferenţe de radiofrecvenţă în 
circuitele audio prin înserarea unor toruri de ferită, cabluri ecranate şi decuplări capacitive. 
 Pentru comanda trecerii de pe recepţie pe emisie se foloseşte comanda de PTT printr-unul din porturile seriale 
COM1 sau COM2 ale PC-ului, semnalele RTS sau DTR, sau pur şi simplu comanda prin VOX reglată corespunzător. 
 De la început se poate face selectarea codării alfabetului Option > Setup MMTTY > Decode. 
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 Recepţia. 
 Pentru început se face setarea transceiverului pe banda laterală inferioară LSB. Dacă TRx-ul funcţionează 
numai în USB apăsaţi click cu mouse-ul pe butonul REV din meniul principal. Se caută un semnal RTTY în jurul 
frecvenţelor de 14080 – 14090 kHz sau 21080 – 21095 kHz. Emisiunile RTTY au un tril muzical pe două tonuri. Se 
acordă fin recepţia până când cele două tonuri ale semnalului se suprapun peste cele două linii galbene verticale ale 
osciloscopului realizat printr-o prelucrare FTT (Fast Fourier Transform). Se poate seta frecvenţa de MARK făcând click 
pe butonul din stânga în fereastra osciloscopului FFT sau în fereastra de spectru (waterfall window) aşezată imediat sub 
cel două linii verticale. Este cel mai simplu mod de a ajusta frecvenţa în modul AFSK. Activarea butonului AFC ajustează 
automat frecvenţa pe cel mai corect acord audio. Ca alternativă pentru ajustarea frecvenţei se poate utiliza şi 
osciloscopul XY dacă a fost activat din meniul View.  
 Caracterele recepţionate sunt afişate în fereastra centrală a ecranului principal. Făcând un click buton dreapta 
pe cuvintele din fereastra de recepţie ele pot fi reafişate cu shift-ul invers. În meniul Option dimensiunea buffer-ului plăcii 
de sunet poate fi schimbată. Se pune o valoare mai mică. O valoare prea mare conduce la un răspuns lent şi un reglaj 
de frecvenţă dificil. Dacă însă performanţele PC-ului sunt bune puteţi creşte valoarea buffer-ului. 

Emisia 
Pentru a transmite se apasă butonul Tx sau tasta F9. În josul ecranului este fereastra de transmisie unde se 

introduce textul. Caracterele care au fost transmise îşi schimbă culoarea în roşu. În timp ce se recepţionează semnal se 
poate introduce text în ferestra de emisie. Cu tasta de backspace se pot şterge caraterele care în că nu au fost 
transmise. Corecţia textului nu se mai poate face după ce caracterul s-a emis aşa cum vom vedea că este posibil în 
PSK31. Pentru a edita şi transmite o frază, MMTTY are opţiunile “WORD OUT” şi “LINE OUT” selectabile din meniul 
Option > Way to send. Când este selectat “WORD OUT” caracterele nu se emit până când cuvântul nu este complet, 
urmat de un spaţiu. O linie completă se poate şterge apăsând pe Ctrl+BS. Cu un click în butonul “Tx” începe transmisia 
care se opreşte după ce toate caracterele din fereastră au fost transmise. Pentru oprirea imediată se apasă “Tx Off” sau 
tasta F8. Nu se activează niciodată compresorul de dinamică audio. Amplificarea de AF (mic gain) nu trebuie să activeze 
ALC-ul care trebuie să rămână nemişcat. 

Butoanele (cele 16=4x4) sunt utilizate pentru a defini mesaje utilizate în mod obişnuit în QSO-uri. Se pot utiliza 
toate, iar frazele conţinute sunt la dispoziţia utilizatorului. Pentru a edita numele fiecărui buton şi conţinutul frazei se 
foloseşte meniul Edit. Unele caractere speciale sunt utilizate pentru a ajuta la redactarea frazelor standard (macro-uri) şi 
anume: 

Comanda Semnificaţie 
\ La începutul mesajului şterge fereastra de transmisie 
\ La sfârşitul mesajului trace sistemul în Rx 

%c Indicativul corespondentului 
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%r RST-ul, poate include şi numărul de concurs 
%R numai partea de RST a controlului 
%N numai partea de număr de concurs 
%n numele corespondentului 
%q QTH-ul corespondentului 
%m indicativul propriu 
%s controlul propriu 
%g salutul de început (GOOD MORNING, GOOD AFTERNOON, GOOD EVENING) 
%f GM, GA, GE 
%L  forţarea transmisiei de litere (LTR code) 
%F forţarea transmisiei de semne şi cifre (FIG code) 
%E sfârşit de definire 
^ aştepatre pentru o secundă 
_ tramsmite MARK 
~ stop transmisie MARK (stop purtătoare) 
] activează transmisie de pauze (idle) 
[ dezactivează transmisia de pauze 

%D data UTC 
%T timpul UTC (ex: 12:53) 
%t timpul UTC (ex: 1253) 

 
Conţinutul pentru %g şi %f depinde de ora locală, iar MMTTY selectează automat unul din saluturile GM, GA sau GE. 
Cu aceste abrevieri, plus cuvintele în “clar” se construiesc macro-urile din cele 16 butoane principale şi cele 64 de 
mesaje. Mesajele prefabricate, dar care se pot modifica după dorinţă, se pot deschide pentru editare cu Edit din bara de 
meniu şi apoi cu Edit Message se alege Short-cut (accesul scurt prin apăsarea unei taste sau combinaţii de taste) şi 
Name, se editează mesajul şi se dă OK. 
 Lansarea mesajelor, aranjate întotdeauna în ordine alfabetică, se face şi din bara de meniu a ferestrei Tx, din 
butonul cu un triunghi cu vârful în jos ; se alege şi se face click pe eticheta mesajului, mesajul se încarcă în fereastra 

de Tx şi apoi se apasă click pe butonul de Tx sau pe tasta F9. Mesjul este emis. 
 Pentru etichetarea conţinutului butoanelor principale (cele 16) se face click dreapta pe ele, se editează 
conţinutul şi se alocă o etichetă butonului şi un shortcut (de obicei Ctrl+un număr). Editarea macro-urilor din tastele 
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principale precum şi a mesajelor este una din operaţiunile cele mai importante care vă vor scuti de manevrarea în direct 
a tastaturii în timpul QSO-urilor. Studiul exemplelor pentru pentru macro-urile şi mesajele existente iniţial încă de la 
generare sunt extrem de instructive. 
 

Afişarea caracterelor (font) şi culorilor. 
 Se pot alege după dorinţă tipul de literă (fontul) şi culorile din meniul Option > Setup MMTTY > Font/Window. 
Această alegere este aplicată ambelor ferestre Rx şi Tx. Pentru a schimba font-ul se apasă pe butonul Ref din fereastra 
Font / Window. Se mai pot alege şi alţi parametrii de lăţime, înălţime, culoarea ferestrelor, a ecranelor de osciloscop, etc. 
Setările iniţiale sunt de obicei convenabile dar pot fi schimbate la dorinţa utilizatorului. 
 

Înregistrarea şi redarea sunetului emisiunilor. 
 MMTTY are un înregistrator de sunet. Înregistrarea se produce prin selectarea din File meniu a “Rec wave file”. 
Redarea sunetului se face prin selectarea “Play wave file”. Fişierele de sunet sunt în format special incompatibile cu 
formatul windows standard – wave. Dimensiunea fişierelor de sunet poate fi foarte mare şi poate ocupa un spaţiu mare 
pe disc. La înregistrare în colţul din stânga sus a ferestrei de FFT apare abrevierea “Rec”. La redare apare în dreapta 
“Play”. Înregistrarea se opreşte când discul este plin sau cu comanda Close (Play/Record). La redare oprirea se face 
automat la sfârşitul fişierului. 
 

Demodulatorul şi parametrii săi. 
Pentru demodulare MMTTY este dotat cu trei algoritmi software: 
1. Un discriminator de frecvenţă folosind un filtru IIR (Infinite Impulse Response). 
2. Un discriminator de frecvenţă folosind un filtru FIR (Finite Impulse Response). 
3. Un discriminator cu buclă PLL. 
Alegerea se face din Option > Setup MMTTY > Demodulator > Type. Funcţiunile filtrelor discriminatoare IIR şi FIR 

sunt cele de a determina şi decide semnificaţia tonurilor de 0 şi 1 din semnalul audio. Caracteristica filtrului IIR este 
similară cu a unui circuit rezonant LC. Pe de altă parte caracteristica unui FIR este aceea de a determina dacă 
linearitatea fazei semnalului se menţine. Principiul de funcţionare se poate rezuma astfel: 
 

Sunet
Limitator
de nivel

Normal/DX

Rezonator
pentru SPACE

Rezonator
pentru MARK Detector

Detector

Comparator 0 sau 1

 
Bucla PLL lucrează astfel: 
 

Sunet
Limitator
de nivel

Normal/DX VCO

Decodor de
faza

Bucla
LPF

Out LPF Integrator

 
Selectând pe rând IIR sau FIR-BPF (Band Pass Filter) se alege soluţia cea mai bună din fereastra de 

osciloscop. La ieşire, semnalele detectate de rezonatori şi care trec prin filtrele IIR sau FIR sunt comparate şi se ia 
decizia dacă sunt 0 sau 1. Valorile obişnuite pentru parametrii filtrelor şi buclei PLL sunt: 

- Type: selectarea tipului de demodulator – IIR 
- Mark: 1445 Hz 
- Shift: 170 Hz 
- Rev: activ în fereastra principală pe mod USB 
- Net: ON în fereastra principală pe mod USB 
- AFC: ON în fereastra principală pe mod USB 
- BPF: OFF 
- LMS: OFF 
- SQ: butonul de squelch care apăsat activează bara nivelului de semnal de sub el (squelch threshold). 
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Pentru a regla nivelul semnalelor rejectate  se face click în bara de sub butonul SQ şi firul reticular se poziţionează pe 
nivelul ales. Nivelul se măsoară de la stânga (mic) la dreapta (mare). Semanlele la stânga de fir nu sunt decodificate, 
cele de la dreapta se decodifică şi se afişează. Cu SQ se scapă de afişarea pe ecran a zgomotului. 

- HAM: la apăsarea butonului frecvenţa de MARK, shiftul şi decodorul sunt aduse la valorile presetate, iniţiale. 
Parametrii obişnuiţi ai discriminatorului de frecvenţă (IIR şi FIR) sunt: 

- BW: lărgimea de bandă a rezonatorului IIR –  60 Hz 
- Tap: numărul de intercepţii ale FIR BPF – 72 
- AV: frecvenţa pentru integratorul FIR – 70 Hz 
- LPF: frecvenţa de tăiere pentru filtrul IIR – 40 Hz 

În modul PLL sunt valabili următorii parametrii: 
- VCO: amplificarea VCO este 3. 
- Loop: frecvenţa de tăiere de buclei LPF – 250 Hz. 

Alţi parametrii: 
- Frecvenţa pentru SPACE este egală cu frecvenţa de MARK plus valoarea shift-ului. 
- MMTTY consideră că receptorul este în LSB. 
- În concordanţă cu frecvenţa de eşantionare, frecvenţa Nyquist este 2756 Hz şi frecvenţa de SPACE este limitată 
la 2600 Hz. 
- BW reprezintă lărgimea de bandă a filtrului IIR. O lărgime de bandă mai mică asigură un Q mai mare. 
- Prin apăsarea butonului “Show” din meniul Discriminator se poate vedea imaginea grafică a performanţelor 
filtrelor IIR şi FIR BPF. 
- Când butonul NET este off, frecvenţele de MARK şi SPACE se schimbă în cele predefinite de valorile setate în 
HAM. Când NET este on frecvenţele de MARK şi SPACE care sunt recepţionate sunt folosite şi la emisie. 
- Lărgime de bandă prestabilită a rezonatorului IIR este de 50 Hz (Q=40). În modul PLL parametrii pentru 
amplificarea VCO şi bucla LPF (Low Pass Filter) are un efect puternic în operaţia de demodulare. Filtrul LPF al buclei 
are unul, două sau trei grade. El produce un efect suficient din cauză că două LPF-uri sunt echipate în afara buclei 
PLL. Frecvenţa de tăiere a buclei LPF trebuie să fie mai mare decât lărgimea shiftului. Dacă se activează “Over 
samppling” din meniul “Limit Amp” al ferestrei “Demodulator” (Option > Setup MMTTY) distorsiunile de fază pot fi 
reduse. 

 
Osciloscopul. 
Cu osciloscopul inclus în aplicaţie se pot vedea atât undele audio cât şi semnalele rezultate. Pentru a porni 

osciloscopul se selectează: View > Scope şi apăsaţi pe butonul Trigger. Osciloscopul prezintă frecvenţele de Mark şi 
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Space, ieşirea din comparator şi decodează impulsurile de sincronizare. Sursele frecvenţei semnalelor de MARK şi 
SPACE sunt selecate astfel: 

• Pentru modurile IIR şi FIR 
- Ieşirea de la rezonatorul IIR sau BPF al FIR 
- Ieşirea de la detector 
- Ieşirea de la integrator 
• Pentru modulul PLL 
- Ieşirea de la rezonatorul IIR 
- Ieşirea de la bucla LPF 
- Ieşirea de la integrator 
• Impulsurile de sincronizare sunt colorate după cum urmează: 
- Galben – detectează bitul de start 
- Alb – biţii de date 
- Albastru – determină bitul de stop 

 

 
Dacă bitul de stop este detectat  corect sunt afişate două impulsuri albastre consecutive. Dacă bitul de stop nu 

a fost detectat din cauza unei erori, este afişat numai un impuls albastru. Cel de al doilea impuls albastru este plasat 
înaintea poziţiei bitului de stop. Impulsurile de sincronizare trebuie să fie plasate în mod constant în centrul biţilor de 
date. În Option > Setup MMTTY > Decode > Majority Logic nu trebuie să fie selectat. Dacă este selectat, impulsurile de 
sincronizare apar în poziţiile tranziţiilor de semnal. În acest caz două impulsuri galbene indică biţii de start, sunt afişate 
punctele de start ale datelor. Utilizarea osciloscopului este extrem de interesantă pentru analiza unor emisiuni. În pagina 
DECODE din Setup MMTTY se pot schimba parametrii baud rate, numărul de biţi, bitul de stop şi paritatea. În cazul 
emisiunilor RTTY utilizate de amatori în mod curent valorile standard ce trebuie setate sunt: baud rate=45,45, numărul 
de biţi=5, biţii de stop=1 sau 1,42, pariate=none. Trebuie notat că lungimea bitului de stop la emisie este întotdeauna de 
1,5 biţi. 
 

Controlul Automat al Frecvenţei (AFC). 
Deoarece discriminatorul are un filtru trece bandă foarte îngust, el nu mai poate decodifica semnalele RTTY cu  

deviaţii de frecvenţă relativ mici. Pentru acest motiv, MMTTY are realizat un control automat al frecvenţei. Analiza şi 
reducerea alunecării de frecvenţă se face pe baza FFT – Fast Fourier Transform. Sistemul AFC determină cele două 
vârfuri de semnal în cca 300 ms. Ajustările incrementale de frecvenţă de fac prin calculul diferenţei între frecvenţa reală 
şi frecvenţa calculată. Parametrii AFC se aleg din meniul Option > Setup MMTTY > AFC/ATC/PLL astfel: Shift=Fixed, 
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Time=8, SQ=32, şi Sweep=1. Dacă nivelul de squelch (SQ) este foarte mic sistemul de AFC poate fi influenţat negativ 
de zgomotul de bandă. Pentru o funcţionare corectă frecvenţa de MARK trebuie să fie mai mare de 800 Hz iar cea de 
SPACE mai mică de 2700 Hz. 
 

Pre Filtre. 
MMTTY are două filtre: un BPF – Band Pass Filter şi un LMS – Least Mean Square (Notch filter), fiecare dintre 

ele putând fi actiavte sau dezactivate independent. Parametrii acestor filtre pot fi setaţi din fereastra Demodulator. 
Modificarea curbelor de filtrare la modificarea parametrilor se vede în mod concret apăsând pe butonul Show.  

 
Emisia.  
Se pot definii diferiţi parametrii la emisie: 

- Diddle: codul de pauză 
- Tx UOS: Adaugă la FIG un cod de shift între spaţiu şi următoarea FIG 
- Double shift: Emite codul shift dublu 
- Local Echo: Afişarea caracterelor transmise direct în fereastra de recepţie (setat pe ON) 
- Tx BPF: Filtru trece bandă la emisie pentru a ameliora armonicele (IMD) 
- Tx LPF: Filtru trece jos pentru a diminua armonicele superioare 
- PTT: Selectarea portului PTT (COMx) şi a polarităţii 

Se pot utiliza ambele semnale ale COM, DTR şi RTS pentru controlul PTT. Sistemul PTT este utilizat şi pentru celelalte 
emisiuni digitale. Emisia caracterelor se face astfel: Codare > Tx LPF (ON/OFF) > Digital VCO (ON/OFF) > Tx BPF > 
Sound OUT. 
 

Short-cut key. 
Semnifică o comndă scurtă prin emiterea unui mesaj la apăsarea unei taste. MMTTY admite ca utilizatorul să-şi 

încarce mesaje prestabilite pe care să le emită mai apoi prin apăsarea uneia sau cel mult două taste ale PC-ului. Pentru 
personalizarea tastelor se aplează meniul Edit > Assign Short Cut Keys. Lista tastelor şi a combinaţiilor de 2 taste (care 
se apasă simultan) posibil a fi utilizate ca “short-cut”  este: 

• Tastele   F1 ÷ F12, Săgeţile, PgUp, PgDn, Home, End, Insert 
• Combinaţiile  Shift+F1 ÷ Shift+Insert (adică Shift plus toate tastele de mai sus) 

Ctrl+F1 ÷ Ctrl+Insert, Ctrl+1 ÷ Ctrl+0, Ctrl+A ÷ Ctrl+Z 
Alt+F1 ÷ Alt+Insert, Alt+1 ÷ Alt+0, Alt+A ÷ Alt+Z 

 Procedura de creerea unui short-cut şi a unui mesaj ataşat acestuia este următoarea: 
A – Crearea Short-cut 
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• Edit > Assign short-cut 
• Se alege o linie de mesaj liberă, de exemplu M12 
• Din câmpul barei de jos se alege cu simbolul ▼şi scrool o tastă sau o combinaţie; de exemplu Alt+W 
• Se verifică dacă combinaţia este dublă cu CheckDupe. Dacă este dublă se schimbă. Dacă nu, totul este OK. 
• Close şi avem alocată o combinaţie de taste pentru construcţia unui mesaj. 

B – Crearea mesajului 
• Edit > Edit Message > Clear 
• Se caută cu ▼în fereastra Short-cut combinaţia Alt+W 
• Se alocă un nume cu New Name 
• Se scrie textul şi comenzile în fereastra principală 
• Assign (Yes) > Close 

Pentru multe alte detalii de parametrizare şi optimizare se recomandă a se studia Help-ul deosebit de detaliat al 
programului.  

Una din funcţiunile remarcabile ale programului MMTTY este automatizarea lucrului în concursuri. Este unul din 
cele mai performante segmente ale programului care vom încerca să-l prezentăm în continuare. 
 

Operarea în concursuri – Contest mode. 
Modul concurs face foarte uşoară şi productivă operarea cu MMTTY în concursuri. Programul are două moduri 

de operare, “Running mode” şi “Search and Pounce (S&P) mode”. Câştigul special oferit de MMTTY se numeşte “Auto 
Macro operation”. Cu această funcţiune putem să memorăm texte şi macro comenzi în câmpuri macro speciale. Astfel 
când apăsăm butonul de QSO (primul din bara de log) prima dată, apelăm cu primul macro staţia corespondentă în mod 
automat. La a doua apăsare informaţiile din QSO se memorează în log şi se emite al doilea macro. Indicativul 
corespondentului şi controlul primit se transferă automat în casetele lor prin 2xClick pe ele în fereastra de recepţie. 

În continuare se vor prezenta operaţiunile de  pregătirea logului de concurs, personalizarea programului 
MMTTY pentru fiecare mod şi cum se utilizează fiecare mod în timpul concursului. Conest ON şi HisRST 599+001. 

 
• Pregătirea logului pentru concurs 

În primul rând trebuie creat un nou fişier log pentru concurs. Se apelează din meniu File > OpenLogDatafile > 
se deschide o fereasta > se scrie numele fişierului de log pentru concurs > Open > se confirmă cu Yes crearea noului 
fişier (exemplu de nume YO_RTTY). Din acest moment toate legăturile se vor memora în acest nou fişier. 
Se continuă cu Option > Setup Logging > Input Tab pentru a specifica cum dorim să emitem sau să recepţionăm datele: 

- Se specifică formatul pentru controlul schimbat HisRST (de obicei un control incrementabil începând cu 001) 



Radiocomunicaţii digitale 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 55

- La titlul ”Copy Band or Freq” se face selecţia Band pentru a se memora în log (atenţie la schimbarea benzii!) 
- Se specifică ora UTC a zonei din care se lucrează 
- În câmpul de MyRST la dreapta selectaţi Contest pentru a salva şi a emite indicativele şi numerele de control. 

Pentru selecţia HisRST 599+001 numărul serial se incrementează automat. Pentru concursurile la care se se schimbă 
indicative şi controale neobişnuite, speciale, aceste trebuie introduse manual în casetele din bara de log. După ce 
închideţi MMTTY, la o nouă deschidere el se va iniţializa cu ultimul fişier de log utilizat. Dacă vreţi altul se alege cu 
OpenLogDatafile. Logul deschis şi selectat (Edit > Select All) se poate salva ca un fişier text şi poate fi prelucrat ulterior. 

• Modul concurs – Contest Mode 
Sunt utilizabile două moduri de lucru în concurs şi anume: “Running Mode” şi “S&P Mode”. Folosirea modului 

Running se face atunci când se lansează CQ şi se aşteaptă ca staţia proprie să fie chemată de corespondenţi. Modul 
S&P este cel când recepţionăm un CQ şi răspundem la el. Când comutăm într-unul din aceste moduri cu butonul Auto 
Macro modul de concurs apare afişat în partea de sus a ecranului, în prima linie (cu roşu), lângă numărul versiunii 
programului MMTTY. Option > Setup Loggin > QSO Button > Auto Macro (Contest mode) > se bifează cu un Click în 
căsuţă. Pentru comuntarea între modurile Running şi S&P, care trebuie să se facă operativ, se face un Click pe cuvântul 
Call din apropierea ferestrei de indicativ  din bara de log. La comutare el se colorează în roşu pentru modul Running. Se 
mai poate comuta din Option > Running mode cu bifă sau în modul S&P, Running mode este debifat. 

 
• Running mode – pregătirea pentru concurs 

Selectăm butonul QSO Button din fereastra de Setup Loggin în care introducem controalele cu care MMTTY 
poate opera în mod automat şi poate loga legăturile. Se bifează toate casetele: Auto Macro, Check SameBand, 1st, 2st, 
Dupe (din caseta de Running), 1st, 2st din casta S&P. Se apasă Click pe rând pe butoanele de Set şi se introduc textele 
prefabricate pentru concurs (exemplu): 

- 1st > Set are textul: %c UR %r %N %N DE %m BK (tradus este: call UR rst nr nr DE mycall BK) 
- 2st > Set are textul: QSL Tnx QRZ? DE %m %m K (tradus este: QSL Tnx QRZ? DE mycall mycall K)  
- Dupe (tradus dublă) > are textul: %c SRI QSO B4 QRZ ? de %m %m K care în traducere în clar are următoarea 
semnificaţie: indicativ corespondent, regret QSO anterior (before) QRZ? de indicativ propriu K. 

Mesajul de la 1st se transmite automat la prima apăsare a butonului QSO din bara de log. Mesajul de la 2st la a 
doua apăsare. Mesajul de la Dupe se transmite dacă programul găseşte o dublă în aceiaşi bandă, care este detectată în 
mod automat. 

După ce s-au făcut toate acestea vă întoarceţi în ecranul principal şi vă asiguraţi că aveţi un macro ataşat unui 
buton din cele 16, eventual şi un short-cut (tastă) la îndemână pentru a lansa CQ sau alte mesaje speciale: QRZ, please 
repeat, etc. 
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Cum se lucrează în concurs în modul Running? 
- Lansaţi CQ cu butonul de macro CQ (sau o tastă short-cut ataşată). 
- Când o staţie vă chemă faceţi Click pe indicativ şi acesta se va încărca în fereastra de Callsign. 
- Apăsaţi butonul QSO şi MMTTY emite ca răspuns la apel conţinutul primul macro (1st) din fereastra Running. 
- Când staţia răspunde cu raportul şi numărul de control faceţi Click pe acesta şi el va ajunge automat în câmpul 
myRST din bara de log. 
- Apăsaţi a doua oară butonul QSO şi se vor întâmpla următoarele evenimente: se descarcă legătura în log, se 
emite mesajul de sfârşit al legăturii, se pregăteşte o nouă execuţie cu un apel QRZ? 
- Dacă legătura este dublă indicativul va fi afişat în roşu. Dacă doriţi să fiţi siguri apăsaţi pe butonul Data din bara 
de log 
- Dacă MMTTY a detectat o dublă va emite conţinutul macroului imediat după ce a transmis conţinutul primului 
macro (1st) dar nu şterge QSO-ul. Pentru al şterge din bara de log se apasă Init. 

Pentru lucrul în concurs AFC-ul trebuie dezactivat (off) pentru ca frecvenţa să nu alunece pe semnale mai puternice. În 
modul alternativ dacă selctaţi AFC-ul pe Fixed, puneţi AFC pe ON, NET pe OFF şi tot timpul veţi transmite pe aceiaşi 
frecvenţă cu cea recepţionată. Frecvenţa de MARK se poate schimba dacă v-aţi acordat decalat pe staţia 
corespondentă. În acest caz apăsaţi pe butonul HAM după fiecare QSO pentru a reveni la frecvenţa MARK de bază. 

Cum se lucrează în concurs în modul S&P – Search and Pounce – Caută şi prinde? 
Modul S&P se foloseşte când copiem un CQ şi dorim să-i rspundem. Modul S&P are două macrouri 1st şi 2 st 

în care prin apăsarea pe butoanele Set se încarcă mesajele. Primul conţine chemarea “call call de mycall mycall” iar cel 
de al doilea confirmarea controlului şi a numărului primit şi transmiterea numărului dat. Verificaţi dacă sunt selectate 
căsuţele 1st, 2st şi Auto Macro. 

Unii radioamatori nu folosesc primul macro din cauză că el se înlănţuie automat cu al doilea iar corespondentul 
poate că nu răspunde de la prima chemare. Pentru chemare se foloseşte în acesată variană un buton extern iar pentru 
transmiterea controlului şi log mesajul din 2st, confirmarea şi controlul se transmite prin apăsarea de 2 ori la interval de 
câteva secunde a butonului QSO. Prin folosirea cu pricepere a comenzilor de progarmare şi memorare, se pot imagina 
şi alte sisteme de lucru în concursuri. 
Pentru lucrul în concurs procedăm astfel: 

- Click pe Option şi debifare Running mode sau Click pe butonul Call care se face negru 
- Click pe indicativul pe care vrem să-l lucrăm care apare în fereastra de recepţie şi care se duce în fereastra de  
Call din bara de log. 
- Verificăm dacă nu cumva este o dublă prin apăsarea butonului Find şi vedem informaţiile din log. 
- Dacă-i dublă abandonăm cu Init. 
- Dacă folosim funcţiile butonului QSO la prima apăsare se activează primul macro, apelul către staţia 
corespondentă 
- După răspuns facem un Click pe controlul primit pentru al încărca în myRST 
- Click pe QSO pentru transmiterea controlului şi salvarea în log 
- Dacă este nevoie să apelăm staţia de mai multe ori nu folosim primul macro ci un buton alocat pentru apel. 

Prin debifarea câmpului Auto Macro (Contest mode) funcţionarea în modul concurs este dezactivată. 
Repetarea automată a apelului CQ, utilă în concursuri se face alocând un buton pentru mesajul de CQ. În fereastra de 
Assign Macro care apare când facem Click dreapta pe butonul ales, în josul ferestrei găsim câmpul Repeat gradat în 
zecimi de secundă. O valoare de ordinul zecilor, de exemplu 80 înseamnă 8 secunde. După ce încărcăm textul de CQ şi 
de repetare dăm OK. Apăsând cu Click pe buton sau pe tasta de short-cut alocată mesjul de CQ se repetă automat la 
intervalul stabilit. Oprirea procesului se face cu un Click dreapta în fereastra de recepţie. 

Activarea tuturor acestor funcţiuni precum şi deprinderea îndemânărilor necesare operării cu eficienţă a 
programului nu se poate face decât cu programul generat pe calculatorul PC în faţă şi testând pe rând funcţiunile din 
meniu şi cu puţin studiu în caz de nevoie a documentaţiei detaliate publicată în Help-ul programului. 
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AMTOR - AMateur Teleprinting Over Radio  
 
  Generalităţi. 

 
 AMTOR este o formă specializată de RTTY care reduce numărul de erori în comparaţie cu sistemele 
convenţionale de RTTY. Emisiunile RTTY sunt confruntate cu probleme de fading şi zgomote neexistând nici o metodă 
care să diminueze efectele negative. 
 Diversele tehnici convenţionale de ameliorarea semnalelor RTTY cum ar fi sisteme de polarizare, recepţia cu 
mai multe aparate şi alegerea celui mai bun dintre semnale (unde decizia de selectare este ajutată de filtre analogice 
sau de micro calculatore) pot ameliora numai în mică măsură scăderea numărului de erori. Un sistem de detectare şi 
corectare a erorilor în sistemele telegrafice cu tipărire directă RTTY, este prezentat în recomandările CCIR - Comitetul 
Consultativ International Radio (actual ITU-R). Aceste recomandări au evoluat prin revizuiri şi modificări până la sistemul 
AMTOR actual. 
 Radioamatorii americani conform regulilor FCC Federal Communication Comitee au utilizat succesiv 
recomandările 478-2 (1978) 478-3 (1982), 478-4 (1888), 825 (1988). Recomandările ITU-R 625-1 (1990) sunt cele mai 
recent elaborate şi asigură compatibilitatea între diferitele implementări ale AMTOR, acestea având caracter de 
generalizare. 
 AMTOR este un sistem DISTRIBUIT ÎN TIMP (Time Diversity). Un astfel de sistem creează mai mult decât o 
singură împrejurare favorabilă semnalelor transmise, prin distribuţia lor în timp. Acelaşi semnal emis la timpi diferiţi, cu 
acelaşi conţinut informaţional poate avea condiţii diferite de zgomot şi de fading ceea ce oferă şansa ca cel puţin unul să 
fie bun. AMTOR se recomandă ca emisiune distribuită în timp la comunicaţiile prevăzute a avea mai puţine erori decât 
emisiunile RTTY - Baudot convenţionale. 
 AMTOR prevede două moduri majore de comunicaţie: ARQ şi FEC - care fac posibilă distribuţia în timp. 
Abrevierea ARQ are semnificaţia Automatic Repeat Request sau în traducere Cerere Automată de Repetare. În modul 
ARQ, staţia emiţătoare transmite un bloc de trei caractere şi staţia de recepţie răspunde cu un caracter de ACK 
(Acknowledgement) - confirmă OK recepţia blocului sau NAK (Negative ACK ) - a fost pierdut ultimul bloc emiteţi de la 
început. Datorită schimbului de mesaje ACK / NAK, numai două staţii pot fi într-un QSO ARQ. Alte staţii pot numai 
monitoriza, vizualiza, QSO-ul în ascultare, dar nu pot beneficia de reducerea erorilor. Când se lucrează în sistemul ARQ, 
termenii de staţie de emisie şi recepţie pot fi confundaţi deoarece staţiile de radio în legătură sunt permanent comutate 
dela recepţie la emisie şi invers. Când se ascultă (audio) o transmisie ARQ în eter sună ca un ciripit frumos de păsărele 
din cauza "emisiei de bloc", "recepţiei de bloc" şi a sistemului on / off al transmisiei în succesiune permanentă. 
 Pentru FEC iniţialele semnifică Forward Error Corection. În sistemul FEC fiecare caracter este transmis de 
două ori, dar a doua transmisie este decalată în timp faţă de prima cu 350 ms. 
 De notat că atât modul ARQ cât şi modul FEC utilizează distribuţia în timp. În sistemul ARQ dacă staţiunea de 
recepţie nu recepţionează corect cele trei caractere cere staţiei de emisie să repete blocul. Aceasta face ca plasarea în 
timp să fie decalată faţă de primul pachet, ceea ce de fapt conferă caracterul distribuit în timp al emisiunilor ARQ. Pentru 
FEC, cea de a doua copiere a unui caracter la 350ms după prima transmisie, conferă şi acestui tip de emisiune 
caracterul de distribuţie în timp. 
 

Moduri AMTOR. 
 ARQ şi FEC sunt principalele moduri de operare AMTOR dar cu toate acestea există şi două moduri secundare 
de lucru SELFEC şi LISTEN. SELFEC - ul este foarte similar cu sistemul normal FEC, cu excepţia că SELFEC emite 
SELCAL (indicativ scurtat de recunoaştere) la începutul fiecărei transmisiuni. Acest sistem are o singură staţie care 
emite şi o singură staţie sau grup selecţionat de staţii care recepţionează şi vizualizează mesajul (tipărit sau pe ecran).  
 Modul LISTEN este un sistem numai de monitorizare (Rx) atunci când se utilizează un monitor pentru recepţia 
comunicaţiilor ARQ. 
 Recomandările ITU-R oferă nume specifice pentru ARQ, FEC, SELFEC. Aceste denumiri proprii sunt utilizate 
în documentaţia ITU-R indiferent dacă este vorba de serviciul de amator sau serviciile comerciale. Astfel ITU-R 
stipulează: 

• ARQ este numit - MODUL A  
• FEC este numit - MODUL B Collective  
• SELFEC este numit - MODUL B Selective  

Documentaţia AMTOR oficială nu specifică nimic despre modul LISTEN care este un mod de utilizare specific numai 
radioamatorilor. 
 
 Originile AMTOR. 
AMTOR a fost popularizat pentru radioamatori de către Peter Martinez G3PLX, care a conceput şi construit primul 
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convertor AMTOR de preţ redus. Protocolul AMTOR este acelaşi cu protocolul comercial SITOR care este utilizat pentru 
MF / HF în aplicaţiile telex. Singura diferenţă între AMTOR şi SITOR este aceea că AMTOR include şi modul LISTEN 
pentru a monitoriza QSO - urile ARQ. 

Conţinutul recomandărilor ITU-R 625 este acelaşi cu ITU-R 476, dar prevede printre definiţii că protocolul poate 
opera şi are posibilitatea de a utiliza apeluri SELCAL lungi. Prevederea adiţională la ITU-R 625 este aceea că indicativul 
de apel al staţiei este identificat automat în timpul conectării şi reconectării staţiilor. ITU-R 625 este un supraset a 
protocolului original ITU-R 476. 
 

Mecanismul de detecţie al erorilor. 
Codul cu cei 7 biţi ai sistemului AMTOR este bazat pe codul ITA 2 (Baudot) la care se adaugă câte 2 biţi pentru 

fiecare caracter. Cei doi biţi sunt alocaţi valoric de asemenea manieră încât totalul numărului de biţi de 1 în cei 7 biţi este 
egal cu 4. Pentru toate caracterele, valorile trebuie reglate astfel încât raportul celor două, elemente să fie de 4 de unu 
şi 3 de zero. Corespondenţa între codurile ITA2 (5bit) şi AMTOR (7bit) este biunivocă pentru toate cele 32 de combinaţii 
ale codului de 5 unităţi, după cum se vede în tabelul din anexă. În mod obişnuit, un cod de 7 unităţi are puterea 
lexicografică 27=128 de combinaţii, dar pentru AMTOR numai unele combinaţii care respectă şi condiţia de a avea 4 biţi 
de 1 şi 3 biţi de 0 sunt utilizate.  

Datorită acestei caracteristici codul AMTOR se mai numeşte şi cod cu raport constant. Dacă la recepţionarea 
unui caracter nu se regăseşte acest raport constant, staţia de recepţie recunoaşte aceasta ca o eroare. Erorile de acest 
fel se pot număra şi realiza o statistică utilă analizei canalului de comunicaţie MF/HF . Din cele 128 de combinaţii 
posibile formate cu un cod de 7 biţi, numai 35 de combinaţii au  4 de 1 şi 3 de 0  aşa numitul cod de raport constant. În 
acest fel 32 de combinaţii sunt echivalente cu codul ITA 2 (32), celelalte 3 rămânând ca semnale de informare şi service 
şi sunt prezentate în tabela alăturată. Aceste combinaţii unice sunt numite: 

 
• semnal inactiv alfa α.  
• semnal inactiv beta β. 
• repeat request RQ - repetarea cererii.  

Suplimentar la aceste semnale de 
serviciu şi informare, alte trei (CS1, CS2 şi CS3) 
care nu sunt unice fiind împrumutate din cele 32 
de combinaţii ale alfabetului ITA 2 (la care ITU-R 
625 a mai adăugat CS4 şi CS5 la protocolul 
AMTOR). Acestea totuşi nu pot fi confundate cu 
caracterele de mesaj deoarece se emit numai în 
direcţia inversă, de la postul receptor către postul 
emiţător. 

 
Modul ARQ. 
În principiu este un sistem sincron, transmiţând un bloc de trei caractere de la ISS > Information Sending 

Station (Staţia de emisie a informaţiei), către IRS > Information Receving Station (Staţia de recepţie a informaţiei). 
Ambele staţii transmit semnale de control de fiecare dată când un bloc este transferat. Termenii de ISS şi IRS descriu 
respectiv: staţia care emite informaţia (ISS) şi primeşte ca răspuns ACK / NAK dela staţia care recepţionează informaţia 

(IRS). Staţia care iniţiază QSO-ul este cunoscută ca staţie 
master (MS) şi staţia care recepţionează apelul este 
cunoscută drept staţie slave (SS). MS-ul emite prima, 
caracterele de apel selectiv (SELCAL) către staţia chemată în 
blocuri de câte trei caractere, ascultând printre blocuri. 

Recomandările ITU-R 478 utilizează chemări 
(indicative) formate din 4 caractere repartizate în două blocuri 
iar ITU-R 825 utilizează indicative de chemare de până la 7 
caractere acoperind 3 blocuri. SELCAL–urile sunt grupuri 
arbitrare de caractere care sunt utilizate numai pentru a iniţia 
un apel ARQ. Patru litere SELCAL sunt utilizate pentru 
varianta ITU-R 476 AMTOR şi sunt normal derivate din primul 
şi ultimele 3 litere ale indicativului staţiei (de ex: YO4UQ este 
YOUQ sau W1AW este WWAW iar YO3ABC este YABC). 
Când staţia slave (SS) recunoaşte acest SELCAL, răspunde 
că este pregătită - ready. După ce contactul este stabilit, ISS-

7 bit "R"

1 bit 10ms

7 bit 70ms 1 caracter

21 bit 210ms 3 caractere  1 salva AMTOR ARQ

210ms semnal ISS 240ms raspuns
IRS 210ms semnal ISS

1 cadru  450 ms

R         Y        R R         Y        RCS1
CS2

Salva de 3 caractere in modul ARQ AMTOR

Codul si modul ARQ AMTOR - distributia în timp

1      2      3      4      5      6     7

7 bit "R"7 bit "Y"

1      2      3      4      5      6     7 1      2      3      4      5      6     7
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ul emite mesaje în grupuri de câte trei caractere cu pauze între grupe pentru a primi răspunsurile de la IRS. Fiecare 
caracter este emis la o viteză de 100 bauds, sau 210 ms  pentru un bloc de 3 caractere de informaţie şi 70 ms pentru un 
caracter de confirmare ACK / NAK. 

Ciclul de repetiţie pe bloc este de 450ms, intervalul permis pentru confirmare durând 240ms pe fiecare ciclu 
atunci când ISS nu este în emisie. În această perioadă de 240ms sunt incluşi următorii timpi: 

• timpul de propagare de la ISS la IRS. 
• regimul tranzitoriu de comutare Rx / Tx. 
• 70 ms pentru ca IRS să emită semnalul său de informaţie de serviciu. 
• timpul de propagare de răspuns de la IRS la ISS. 

  
Ciclul sau timpul de comutare 

asociaţi modem-ului, emiţătorului şi 
receptorului este necesar să se 
încadreze în intervalul de 240ms. Un 
timp tranzitoriu de comutare de pe 
recepţie pe emisie (în jurul a 20ms) este 
de dorit. Când o staţie ISS pregătită 
pentru emisie doreşte să cedeze 
controlul ea poate autoriza o altă staţie 
să devină ISS prin emiterea unei 
secvenţe speciale de 3 caractere (+ ? =) 
CR care echivalează pe poziţia FIGS cu 
(Z B V) CR. 

O staţie poate termina o 
legătură prin emiterea unui semnal de 

sfârşit de comunicaţie care constă din trei semnale inactive α alfa aşa numitele Idle Signal Alfaa (1111000) de 3 ori. În 
eter AMTOR modul A are ca sunet caracteristica de cip-cirip. Din cauza alternării timpilor de 210ms / 240ms de on / off , 
emiţătoarele pot fi utilizate la întreaga putere, nivel maxim în AMTOR modul A, ARQ. 
 

Modul FEC, modul B - lucrul colectiv. 
Când transmite mai mult de o staţie (de exemplu când se lansează apel CQ, emiterea buletinelor informative 

sau participarea într-un NET), aceasta presupune că trebuie să existe o staţie IRS activă pentru a emite ACK / NAK în 
direcţie inversă. Se poate ca o staţie abilitată pentru recepţie să constate o eroare care poate fi nereprezentativă pentru 
alte staţii care au recepţionat corect acelaşi semnal şi să emită inoportun un semnal NAK dacă ar lucra în AMTOR ARQ. 
În astfel de condiţii când nu se mai lucrează punct la punct se utilizează ca tehnică un simplu Forward Error Corection 
(FEC) emiţând acelaşi caracter de două ori. 

Dacă repetarea caracterului s-ar efectua imediat, atunci 
un parazit (zgomot perturbator) sau un fading scurt ar strica 
ambele caractere. Perturbaţiile pot fi virtual eliminate întârziind 
repetiţia pentru un timp, care să depăşească statistic, durata cea 
mai mare a unui parazit. În FEC, prima transmisie a unui caracter 
este urmată de o pauză egală cu timpul a 4 caractere, după care 
urmează retransmisia primului caracter. Dacă lungimea unui 
caracter are 70 ms adică 10 ms pe fiecare bit din cei 7 ai 
caracterului, distanţa între sfârşitul primei transmisii şi începutul 
celei de a doua este de 280ms. Perioada întreagă a semnalului şi 
a pauzei are lungimea de 350 ms. 

În FEC, la staţia de recepţie se testează pentru fiecare 
caracter recepţionat raportul de 4/3 de cod constant. Caracterele cu raportul 4/3 sunt tipărite atunci când ambele sunt 
recepţionate identic. Dacă între prima şi cea de a doua transmisie apare o diferenţă datorită perturbaţiilor şi alterării 
unuia din cele două caractere, în locul acestuia se tipăreşte un simbol de eroare (tipic linie de subliniere sau spaţiu 
blanc). Emisia fiind continuă se recomandă reducerea, la mesaje mai lungi, a nivelului de putere al etajului final pentru 
protejarea la depăşirea disipaţiei. 
 

Operare AMTOR. 
Datorită apariţiei industriale a controlerelor multi-mode (MCP) mulţi radioamatori sunt capabili de a lucra 

AMTOR, mulţi dintre aceştia fiind definitiv activi AMTOR. În practica obişnuită shift-ul este de 170 Hz şi rata semnalelor 

Tx ON

Tx OFF
70ms

280ms

350ms

YRR

Caracter RepetareCaracterRepetare

700ms 700ms
700ms

YY RRR

Modul FEC AMTOR

Tx ON

Tx OFF
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de 100 bauds cu protocoalele ITU-R 476/625. Operaţiunile AMTOR obişnuite sunt printre ultimele din categoria 
emisiunilor RTTY în benzile HF. Pentru informare, în banda de 20 m emisiunile AMTOR BBS Buletin Board System - 
adică în traducere o cutie poştală radio se desfăşoară mai jos de 14.075 kHz iar legăturile ARQ de la staţie la staţie se 
desfăşoară mai sus de 14.075 kHz. 
În planul de lucru al benzilor de radioamatori de unde scurte ecarturile de lucru pentru RTTY se prezintă astfel: 

• 1,8 MHz(180 m)  >  1838 - 1842 kHz  
• 3,5 MHz(80 m)  >   3580 - 3620 kHz  
• 7 MHz   (40 m)  >   7035 - 7045 kHz 
• 10 MHz (30 m)     > 10140 - 10150 kHz  
• 14 MHz (20 m)     > 14070 - 14099 kHz  
• 18 MHz (16 m)     > 18100 - 18110 kHz  
• 21 MHz (15 m)     > 21080 - 21120 kHz  
• 24 MHz (12 m)     > 24920 - 24930 kHZ  
• 28 MHz (10 m)     > 28050 - 28150 kHz  

iar pentru undele ultrascurte este propus ultimul plan de lucru elaborat de IARU la 
conferinţa de la San Marino 2002.  

În modurile de lucru FEC pentru a verifica dacă frecvenţa de lucru este liberă sau dacă se doreşte a se atrage 
atenţia asupra prezenţei în frecvenţă se transmit semnale inactive, idle-uri, timp de 15 la 45 de secunde. Ritmul creat de 
semnalele inactive atrage atenţia la fel ca şi şirurile de RYRYRYRY..... din Baudot. În acest fel semnalate de 
recunoaştere (Idle-urile) vor permite altor staţii să se sincronizeze cu uşurinţă pe transmisiunea efectuată. 

După emisia caracterelor de sincronizare urmează emisia unui număr minim de linii de CQ urmate de o linie cu 
indicativul propriu SELCAL, necesar pentru a fi selectată staţia. La acest tip de apel o altă staţie poate chema utilizând 
oricare din cele două moduri FEC sau ARQ pe frecvenţa pe care s-a lansat apelul. 
 

AMTOR - Mail Box – Cutie Poştală (CP) 
O trăsătură interesantă pentru AMTOR este aceea de a fi fost adaptat să lucreze în regim de căsuţă poştală 

(mail box). După cum vom vedea şi în capitolele următoare când vom prezenta şi studia packet-radio, în emisiunile 
AMTOR, prelucrarea semnalelor digitale nu se mai poate face decât cu echipamente electronice specializate sau cu 
calculatoare PC, fiind vorba de o emisiune sincronă cu protocoale relativ complicate în comparaţie cu transmisiunea 
asincronă RTTY Baudot. 

Căsuţa poştală sau mail-box-ul nu poate fi decât dispozitivul de memorie externă a unui calculator PC, de 
regulă discul flexibil (floppy - discul) sau discul dur (hard - discul). Sistemul de mail box permite schimbul de mesaje în 
afara unor legături directe între staţii realizate în acelaşi moment şi în aceeaşi frecvenţă. Mesajele se pot depune şi 
accesa într-o căsuţă poştală AMTOR ele aşteptând acolo corespondenţii. Mesajele se transmit practic fără erori, folosind 
frecvenţele HF la distanţe de mii de km. Oricum metoda presupune realizarea traficului cu un efort şi un consum de timp 
mai mic. 

Cel mai popular sistem de CP AMTOR este sistemul denumit APLINK. EI funcţionează pe un IBM - PC 
compatibil şi utilizează cele două porturi seriale, existente în mod obişnuit, pe un astfel de calculator. Un port pentru o 
comunicaţie AMTOR HF iar celălalt conectat eventual la reţeaua de packet-radio VHF pentru distribuţia locală. 

Acest sistem permite transferul prin acelaşi calculator a pachetelor primite prin VHF de la un utilizator local 
către reţeaua HF şi utilizatorii de la distanţă care pot contacta mail-box-ul (CP) în HF utilizând AMTOR şi a regăsi 
mesajele pentru ei. Deci mesajele pot veni şi pleca de la staţiile de la distanţă pe calea AMTOR HF iar de la cele 
apropiate sau staţiile din reţeaua locală utilizând sistemul packet-radio VHF. 
 

TEX / AMTEX / NAVTEX. 
TEX este un termen utilizat pentru a se referi la transmiterea unor buletine de interes general şi care pot fi 

utilizate în AMTOR - FEC cu ajutorul unor etichete speciale. Etichetele speciale permit echipamentului de recepţie să 
identifice şi să ignore mesajele care au fost recepţionate cu erori. AMTEX - sistem TEX specific utilizat de W1AW pentru 
a transmite buletinele informative pentru radioamatori. 
NAVTEX - sistem utilizat în sistemele de navigaţie pentru transmiterea buletinelor de navigaţie în apropierea ţărmului de 
frecvenţa de 518 kHz. Eticheta de început în TEX este : ZCZCXYnn. 

- ZCZC = începutul mesajului 
- XYnn = identificator de caracteristici ale mesajului  
- X = sursa mesajului ( ARRL, AMSAT, etc ) 
- Y = tipul mesajului (buletin de propagare, buletin de satelit, etc) 
- nn = două poziţii ale numărului de secvenţă  
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- Eticheta de sfârşit a mesajului este NN  
Eticheta de informaţie poate fi folosită pentru regăsirea unor buletine deja recepţionate. Repetările unor buletine 

vor fi ignorate atunci când mesajul are o aceiaşi etichetă cu unul deja recepţionat. 
În deceniile trecute comunicaţiile privind traficul de informaţii comerciale în RTTY au prezentat un interes 

deosebit. O mare parte din informaţiile de utilizare sunt rapoartele de presă, buletinele meteo, ş.a. au migrat pe canalele 
de satelit iar cele rămase sunt criptate. Unele agenţii de presă au mai rămas să fie văzute în modul ARQ precum şi 
traficul marinei de coastă. Previziunile mai pot fi găsite pe frecvenţele 4343kHz, 6416kHz, 8051,5kHz, 8087kHz, 
8514kHz, 12886kHz, 17021kHz şi 22487kHz şi de asemeni în benzile de radioamatori. 

Deşi pentru modurile moderne de prelucrare cu tehnologiile DSP (placa de sunet) nu s-a creat un program 
special pentru modul Amtor, atât majoritatea MCP-urilor cât şi programul unificator pentru modurile DSP de unde scurte 
(a se vedea MixW2.x prezentat în acest volum) includ AMTOR printre modurile de operare acceptate. 

 
 Modul sugestiv de funcţionare în timp şi formele spectrului audio pentru câteva emisiuni digitale. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Structura ecranului principal pentru programul MMTTY 

Bara de log

Fereastra
de receptie

Fereastra
de emisie

Osciloscop XY
Fereastra
de spectru Fereastra FFT

16 butoane cu
macro mesaje

Bara de meniu

Afisare mod concurs
Running sau S&P

Blocul
 control TX

Comutare mod concurs
CLICK Running / S&P

Salvare QSO in
LOG CLICK

Nume / QTH

Blocul de parametrii demodulator
si selectia optiunilor de lucru

Duble contest
Date legatura

curenta

Bara de mesaje
(short-cut)

Editare si selectie
mesaje

Grup de mesaje curente

Sterge legatura
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H C    CSD1   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   D8 100 Baud

H C CSD1   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  ..  .. D20 200 Baud

H=Header S=Status D1 .. Dn=Information C=CRC

Figura 1 - Formatul pachetului de date în modul Pactor

PACTOR 
 
 Pactor este o emisiune radio de unde scurte inventată de radioamatorii germani DL6MAA şi DF4KV. Sistemul 
combină soluţiile cele mai bune din cele două sisteme AMTOR şi Packet Radio rezultând un sistem superior ambelor. 
Pactor este mai rapid decât Amtor folosind însă sistemul de corecţia erorilor din Amtor. El lucrează bine în condiţii de 
semnal slab şi condiţii grele de zgomot. Staţiile BBS din Pactor/Amtor sunt utilizate de radioamatorii din toata lumea. 
BBS-urile răspund automat atât la indicativele Pactor cât şi Amtor. Emisiunile Pactor de date binare pot transfera fişiere 
binare în cod ASCII sau chiar alte seturi de simboluri. Procedeul de CRC – Cyclic Redundance Checks, cu câte 2 alocări 
de 16 biţi pe fiecare pachet şi “ARQ Memory” asigură reconstrucţia pachetelor defecte şi reduce repetările de pachete şi 
durata de transmisie. Pentru adresare Pactor utilizează indicativul complet. Convenţia de MARK şi SPACE nu este 
necesară. Shiftul este obişnuit de 170Hz la 100 baud. 
  Formatele transmise. 
 Blocurile de informaţii 

 Toate pachetele au structura 
de bază prezentată în figura1 iar 
timpii de transmisie în Tabela1. 

- Header: conţine un câmp 
“standard” de bit pentru a simplifica 
cererile de repetare, sincronizare şi 
monitorizare. Header-ul este de 
asemenea important pentru funcţia 
de “Memory ARQ”. În fiecare 

pachet care poartă informaţie nouă câmpul “standard” de bit este inversat.  
- Date: orice informaţie binară. Formatul este specificat în cuvântul de stare. Alegerea codului curent este de ASCII 
8 biţi sau ASCII 7 biţi (cu codare Huffman). Caracterul RS (1E în hexazecimal) este utilizat drept caracter de pauză 
(Idle) în ambele formate de cod. 
- Cuvântul de stare şi valorile sale sunt prezentate în tabela alăturată. 
- CRC-ul: Cyclic Redundance Checks – este calculat în concordanţă cu standardul ITU-T (CCITT) pentru date, stări 
şi CRC. 

 Semnalele de control (ACK). 
 Semnalele de control pentru Pactor sunt similare cu cele utilizate de 
Amtor, excepţie face CS4. Fiecare semnal are o lungime de 12 biţi. Caracterele 
se deosebesc în perechi de 8 biţi (Hamming offset) reducând astfel situaţiile 
confuze. Una din cauzele cele mai comune de erori în Amtor este aceea a 
codurilor Hamming prea mici cu un offset de numai 4 biţi. Dacă CS nu este 
recepţionat corect, Tx-ul reacţionează prin repetarea ultimului packet. Starea de 
cerere poate fi recunoscută în mod unic prin 2 biţi ai numărului de pachet. 
 

   
Timpii. 

 Pauza de recepţie între două blocuri este de 0,29 secunde. După scăderea lungimii semnalului CS de 0,17 
secunde rămâne la fel ca în Amtor pentru comutare şi întârzierile de propagare ceeace trebuie ca rezervă pentru o 

legătură DX. 
  Fluxul legăturii 

- Ascultarea: în modul ascultare (listen), 
receptorul scanează orice pachet pentru 
controlul CRC. Acestă metodă foloseşte o 
parte din resursele de calcul ale procesorului. 
- CQ Apelul: staţia care caută un 

Cuvântul de stare
Semnalele de control Pactor
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corespondent transmite pachete de CQ în modul FEC, fără pauze pentru confirmare (ACK) între pachete. Durata de 
transmisie şi numărul de repetări sunt la alegerea operatorului. Acet mod este indicat când se transmit buletine 
informative pentru grupuri de staţii. De îndată ce o staţie a recepţionat apelul (indicativul), receptorul îşi asumă rolul de 
a iniţia o legătură. În acel moment staţia care a lansat apelul iniţial intră în rolul staţiei de recepţie. Legătura începe să 
se desfăşoare conform protocolului pentru contactul iniţial după cum urmează: 
- Staţia MASER care iniţiază contactul transmite conform tabel: 

- Staţia SLVE răspunde: Staţia care recepţionează 
indicativul propriu, determină polaritatea de Mark / 
Space, decodează indicativul la vitezele de 100 şi 200 
baud. Utilizează cele două indicative pentru a deteremina 

dacă este într-adevăr apelată precum şi calitatea semnalului de comunicaţie. 
Răspunsurile posibile sunt: 

- Primul indicativ nu este al staţiei din frecvenţă. Atunci staţia SLAVE pur şi simplu nu răspunde. 
- Numai primul indicativ din apel este identic cu al staţiei SLAVE. Staţia MASTER a apelat într-adevăr pe SLAVE 
dar condiţiile de comunicaţie sunt proaste. Staţia SLVE răspunde cu un CS1. 
- Ambele indicative la 100 şi 200 baud sunt corect recepţionate de către SLAVE.Circuitul este bun şi se cere 
conectare la 200 baud. Staţia SLAVE răspunde cu CS4. 

Schimbarea vitezelor. În condiţii bune Pactor semnalizează ca rată normală viteza de 200 baud pentru o 
lărgime de bandă de 600Hz. Sistemul comută automat de la 200 la 100 de baud şi mai jos dacă condiţiile se schimbă. 
Suplimentar codarea Huffman trebuie să crească debitul net cu un factor de 1,7 ori. Acestă schimbare se face fără 
pierderea sincronizării. Numai un singur pachet este retransmis. Când staţia la recepţie primeşte un pachet stricat la 200 
baud ea trebuie să răspundă cu CS4. 
 Emiţătorul reasamblează imediat pachetul în formatul pentru 100 baud şi îl retransmite. Astfel numai un pachet 
este repetat în schimbarea de viteză de la 200 la 100 baud. Rx-ul trebuie să răspundă la un pachet corect la 100 baud 
cu un CS4. Tx-ul comută imediat la 200 baud şi emite următorul pachet. Acesta nu este un pachet de repetare ci unul de 
viteză sporită. 
  Schimbarea de direcţie 
 Staţia Rx trebuie să se înţeleagă cu staţia Tx care a emis un pachet de schimb special că este un pachet valid. 
Rx-ul emite un CS3 la prima schimbare de pachete. Atunci imediat staţia Tx se schimbă în modul Rx pentru a “citi” 
pachetul de date şi răspunde cu un CS1 şi CS3 (la confirmare ACK) sau cu un CS2 la un pachet rejectat. 
  Sfârşitul legăturii 
 Pactor asigură o procedură sigură de închiere a legăturii prin emiterea unui pachet special cu un bit setat 
pentru QRT în cuvântul de stare iar staţia Rx răspunde cu indicativul cu octeţii aranjaţi în ordine inversă la viteza de 100 
baud. Staţia Rx răspunde cu un CS final. 
  Cracteristici specifice. 
 În sistemele de transmisie discontinuă , mod “burst”, cum ar fi Amtor sau Packet, blocurile de date trebuie să fie 
repetate de atâtea ori până când informaţia este livrată fără erori. De aici rezultă comunicaţii lente în condiţii proaste de 
propagare. Pactor încearcă să repare erorile pe o cale interesantă. Fiecare bloc este emis şi confirmat cu un semnal 
ACK dacă este recepţionat intact. Dacă părţi ale semnalului sunt alterate de un fading sau o interferenţă este emis un 
NAK şi blocul este repetat . Niciodată noul semnal nu va veni pe aceiaşi cale şi în aceleaşi condiţii ca primul. Marile 
diferenţe între cele două vor fi memorate. Când controlerul Pactor recepţionează un bloc deformat el îl analizează pe 
părţi şi memorează acele informaţii care în mod aparent sunt fără erori. Dacă noul bloc este şi el parţial deteriorat, 
controlerul compară rapid noile fragmente de date cu cele care au fost memorate (figura alăturată). Baleiază “pauzele” şi 
dacă este nevoie cere o nouă repetare. Eventual controlerul analizează fragmentele şi încearcă să reconstruiască blocul 
în care caz nu mai cere retransmisie. Mecanismul de “Memory ARQ” asigură o reducere substanţială a nevoii de 
repetare a transmisiilor în cazul alterării datelor. Acest lucru se traduce prin creşterea debitului pe canal. 
 Pactor este capabil să comunice la viteze diferite adaptându-se la condiţiile din bandă. La condiţii bune poate 
accelera până la 200 baud. De asemeni debitul informaţional net este crescut prin utilizarea codării Huffman care reduce 
lungimea caracterului şi ameliorează eficienţa. 
 În tabelul Anexa3 este prezentat alfabetul Huffman comparat echivalent cu fiecare carcter ASCII, utilizat în 
Pactor, în care cel mai puţin semnificativ bit (din dreapta) este transmis primul. Lungimea caracterelor individuale variază 
de la 2 la 15 biţi, cele mai utilizate caractere fiind cele mai scurte. De aici rezultă o lungime medie de caracter de 4 la 5 
biţi pentru textele în Engleză faţă de 8 biţi cerute de ASCII normal. 
  Formatul pachetului de date Pactor. 
 Un pachet de date Pactor are o lungime de 96 de biţi cu emisia la 100 baud sau 192 biţi cu emisia la 200 baud, 
rata de transmisie depinzând de condiţiile de trafic. Fiecare pachet este construit dintr-un octet header, un câmp de date 
şi un octet de stare, urmat de un câmp CRC din doi octeţi. Octetul header este compus din 8 biţi de 1 (55 în hex) şi este 

Lungimea (byte) 1 8 6 
Conţinut Header Indicativ 

chemat 
Indicativ 
chemat 

Viteza (baud) 100 100 200 
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utilizat pentru sincronizare, mecanismul de “Memory ARQ” şi modul asculatare. Câmpul de date conţine 64 de biţi la 100 
baud sau 160 de biţi la emisia cu 200 baud. El este format în mod normal din caractere Huffman, compresat ASCII sau 
ca alternativă din caractere ASCII convenţionale de 8 biţi.  
 Octetul de stare asigură contorul de pachete, formatul de date (Huffman sau ASCII), cerere de oprire sau bit-ul 
de QRT pentru un total de 8 biţi. CRC-ul ete calculat cu algoritmul standard reconandat de ITU-T cu polinomul x16+ 
x12+x5+1 . CRC-ul este calculat pentru tot pachetul începând cu câmpul de date, fără header şi constă în 16 biţi. 
  Cu ce se lucrează în Pactor? 
 Realizarea unui ansamblu Pactor este foarte simplă. Sunt necesare următoarele echipamente: 

- Un transceiver SSB. Pactor foloseşte sistemul cu două tonuri Mark şi Space similar cu cel din RTTY. Transmisia 
se poate face AFSK cu semnalul audio aplicat la intrarea de microfon sau la jack-ul auxiliar special. Se poate opera 
FSK atunci când shift-ul de frecvenţă generat de Mark şi Space se face chiar în transceiver. Dacă se operează în 
AFSK nu este important ce bandă laterală utilizăm, superioară sau inferioară. 
- Un terminal de date (VDT – VT100) sau un calculator PC lucrînd în modul terminal (vezi programul Hyperterminal 
din Windows, Accsesories). 
- Un MCP – Multimode Communication Processor cu capabilităţi Pactor. Aproape toate MCP-urile fabricate azi 
include modul Pactor. Conectarea echipamentelor între ele este clasică prin interfeţele seriale şi ieşirile MCP-ului către 
microfon şi cască la transceiver. Trebuie menţionată evoluţia ca probabil şi emisiunile Pactor să fie preluate de 
tehnologiile DSP şi placa de sunet a PC-ului. Programul complex MixW din acesată categorie realizează momentan 
numai recepţie Pactor. 

Utilizare. 
 Sistemele Pactor sunt puţin utilizate pentru legăturile conversaţionale “live”, radioamatorii preferând sistemele 
non-ARQ din clasa RTTY şi PSK31. Pactor a evoluat însă pentru sistemele de conectare automată a căsuţelor poştale  
automate “mail-boxes” şi a sistemelor BBS (Buletin Board System). Multe din BBS-urile Pactor funcţionează în unde 
scurte ca punţi (gateway) între reţelele de packet radio insularizate din VHF (WinLink 2000 HF e-mail Connection). 
 De asemeni unele BBS-uri Pactor au evoluat către gateway-uri către serviciul de e-mail din Internet. Pentru 
gateway-urile către Internet funcţionează de asemanea cu succes sistemele Cover şi Pactor II. 
  
 Scurtă prezentare a sistemului PACTOR II 

Acest nou protocol vine cu evoluţii semnificative faţă de Pactor, fiind însă total deosebit de acesta.  
Pactor II foloseşte o modulaţie de fază 16PSK pentru a transfera cu o rată de 100 baud un flux cu un BW de 

500Hz. Este mai rapid şi mai robust decât Clover. Pactor II utilizează tehnici DSP cu formă de undă Nayquist, compresie 
Huffman şi Markov şi un puternic sistem de decodare Viterbi care creşte rata de transfer şi sensibilitatea la un nivel 
ridicat de zgomot în canalul de comunicaţie. Rata de transfer efectivă este de 1200bps (bit pe secundă) pentru text. 
Pactor II este capabil să menţină legătura în condiţiile unui raport semnal/zgomot (S/N) de –18dB. Practic semnalele 
care sunt transportate pot fi virtual inaudibile!!! Transferul de date în Pactor II este aproape de 6 ori mai rapid decât in 
Pactor. Câteva din performanţele suplimentare: 

- Ajustarea automată a acordului pe semnal cu ± 100Hz. 
- Un program puternic de reconstrucţie a datelor care presupune un PC puternic şi peste 2 MBy de memorie 

disponibilă. 
- Corelaţie încrucişată aplicată analog funcţiunii de “Memory ARQ”.  
- Decizii software de IA – Inteligenţă Artificială, în analiza informaţiei 
digitale recepţionate şi determinarea validităţii acesteia. 
- Extinderea lungimii blocului de date pentru transferul fişierelor mari în 
bune condiţiuni. 
- Recunoaşterea automată a emisiunilor Pactor I şi Pactor II şi 
comutarea automată. 
- Produsele de intermodulaţie sunt eliminate prin modul de codare. 
- Două moduri de lucru pa “long-path” extinde timpul pachetelor pentru 
legături de lungă distanţă terestre sau prin satelit. 

 
Acest mod este rapid, robust, poate cel mai puternic al benzilor de radio 

de unde scurte pentru amatori. Are o codare execelentă, confirmă fiecare 
bloc de date recpţionat. Pactor II foloseşte intensiv software-ul pentru o 

corectă recepţie a datelor şi reasamblarea blocurilor defecte în înregistrări bune. Reduce numărul de retransmisii şi 
creşte debitul net de date. 
 Echipamentul pentru Pactor II este similar cu cel pentru Pactor: un transceiver SSB, un calculator sau terminal de 
date şi un echipament procesor (un MCP) specializat PTC-II sau PTC-Ie. 

S1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

S2

Sistemul de corecţie "Memory ARQ" în Pactor
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Char ASCII
Huffman

(LSB [sent first]
on left)

space 32 10
e 101 011
n 10 0101
i 105 1101
r 114 1110
t 116 00000
s 115 00100
d 100 00111
a 97 01000
u 117 11111
l 108 000010
h 104 000100
g 103 000111
m 109 001011
<CR> 13 001100
<LF> 10 001101
o 111 010010
c 99 010011
b 98 0000110
f 102 0000111
w 119 0001100
D 68 0001101
k 107 0010101
z 122 1100010
. 46 1100100
, 44 1100101
S 83 1111011
A 65 00101001
E 69 11000000
P 112 11000010
v 118 11000011
O 48 11000111
F 70 11001100
B 66 11001111
C 67 11110001
I 73 11110010
T 84 11110100
O 79 000101000
P 80 000101100
1 49 001010000
R 82 110000010
( 40 110011011
) 41 110011100
L 76 110011101

y 121 0001010110
2 50 0001011010
3 51 0001011011
4 52 0001011100
6 54 0001011101
7 55 0001011110
8 56 0001011111
H 72 0010100010
J 74 1100000110
U 85 1100000111
V 86 1100011000
<FS> 28 1100011001
x 120 1100011010
K 75 1100110100
? 63 1100110101
= 61 1111000010
q 113 1111010110
Q 81 1111010111
j 106 00010100110
G 71 00010100111
- 45 00010101111
: 58 00101000111
! 33 11110011101
/ 47 11110011110
* 42 001010001100

34 110001101100
% 37 110001101101

39 110001101110
95 111100001100

& 38 111100111001
+ 43 111100111110
> 62 111100111111
@ 64 0001010111000
$ 36 0001010111001
< 60 0001010111010
X 88 0001010111011
# 35 0010100011011
Y 89 00101000110101
; 59 11110000110100
\ 92 11110000110101
[ 91 001010001101000
] 93 001010001101000
<DEL> 127 110001101111000
~ 126 110001101111001
} 125 110001101111010
| 124 110001101111011
{ 123 110001101111100

<EM> 25 111100001101110
<CAN> 24 111100001101111
<ETB> 23 111100001110000
<SYN> 22 111100001110001
<NAK> 21 111100001110010
<DC4> 20 111100001110011
<DC3> 19 111100001110100
<DC2> 18 111100001110101
<DC1> 17 111100001110110
<DLE> 16 111100001110111
<RS> 30 111100001111000
<Sl> 15 111100001111001
<SO> 14 111100001111010
<FF> 12 111100001111011
<VT> 11 111100001111100
<HT> 9 111100001111101
<BS> 8 111100001111110
<BEL> 7 111100001111111
<ACK> 6 111100111000000
<ENQ> 5 111100111000001
<EOT> 4 111100111000010
<ETX> 3 111100111000011
<STX> 2 111100111000100
<SOH> 1 111100111000101
<NUL> 0 111100111000110
<SUB> 26 111100111000111

Tabloul codificărili caracterelor ASCII - Huffman
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G-TOR 
 
 La fel ca şi emisiunile Clover şi Pactor II, G-TOR este un mod digital “proprietar”. Compania Kantronics a 
dezvoltat sistemul care este valabil numai pe MCP-urile fabricate de ea: KAM Plus şi KAM98. Denumirea de G-TOR 
este acronimul de la Golay coded Teleprinting Over Radio. Codarea Golay este un sistem de corectarea erorilor creeat 
de M.J.Golay şi utilizat în comunicaţiile expediţiei interplanetare Voyager. Transmisia a miliarde de octeţi dealungul 
sistemului solar cerea o schemă care să asigure că informaţiile au putut fi recuperate fără erori cauzate de interferenţe, 
zgomote sau alte evenimente. Dacă codarea Golay a fost valabilă pentru acestă expediţie inginerii de la Kantronics sau 
gândit că sistemul poate fi aplicat şi comunicaţiilor de unde scurte la fel de bine. 
 Pentru crearea G-tor, Kantronics a combinat sistemul de codare Golay cu întreţeserea (interleaving) totală a 
datelor din pachete, la cerere compresia Huffman, o rată variabilă de transmisie (100 la 300 bps) şi detecţia erorilor 
printr-un CRC de 16 biţi. G-tor are un sistem de ceas (clock timing) nerestrictiv, care permite comunicaţii la mare 
distanţă. Forma de undă pentru G-tor este de tip continuu cu două faze (BFSK) spaţiate la 200Hz respectiv 
Mark=1600Hz, Space=1800Hz. 
 Pentru transmisiile la 300bps spaţierea normală este de 300Hz. Lărgimea de bandă a fost păstrată la 500Hz. 
Una din cauzele de reducerea debitului efectiv la semnalele sincrone în sistemele ARQ aşa cum sunt utilizate şi în 
Pactor sunt erorile în semnalul de confirmare ACK. Pentru a reduce transmisiile inutile datorate ACK-urilor greşite, G-tor 
foloseşte ACK-urile fuzzy. Acest sistem admite recepţia tolerând un mic număr de erori în semnalul ACK. Cu aceste 
inovaţii, G-tor reuşeşte să elimine efectul zgomotului, fadingului şi interferenţelor. Este capabil să transmită informaţia de 
2-3 ori mai rapid decât PACTOR. În aceleaşi condiţii performanţele sunt comparabile cu CLOVER şi Pactor II. 
 Protocolul G-TOR 

Unul din obiectivele acestui protocol a fost acela de a funcţiona pe echipamente MCP existente în care 
modulaţia este realizată cu o pereche de tonuri (FSK) operând la 300, 200 sau 100 baud depinzând de condiţiile de 
canal. G-tor iniţiază contacte şi emite ACK numai la 100 baud. Fiecare transmisiune constă dintr-un pachet sincron ARQ 
de 1,92 secunde şi 0,48 secunde intervalul pentru propagare şi ACK. Un ciclu are 2,4 secunde. Operarea sincronă 
măreşte debitul net pe durata fenomenelor de fading. 

Structura pachetului 
În figura alăturată este prezentată 

structura pachetului sistemului G-TOR 
înainte de întreţesere (interleaving). 
structura de bază a pachetului G-TOR 
utilizează cuvinte multiplu de 24 de biţi 
(triplu Byte) pentru compatibilizarea cu 
sistemul de codare Golay. Pachetul de 
date se compune din 72 byte la viteza de 
300 de baud, 48 de byte la 200 de baud şi 
24 la 100 de baud, funcţie de condiţiile de propagare. Un singur byte înainte de câmpul de CRC foloseşte pentru 
comandă şi informaţii de stare. 
- biţii de stare 7 şi 6 sunt comenzi: 

00 – date 
01 – întoarcerea cererii 
10 – deconectare 
11 – conectare 

- biţii de stare 5 şi 4 neutilizaţi 
00 – rezervă 

- biţii de stare 3 şi 2 compresie 
00 – fără compresie 
01 – Huffman (A) 
10 – Huffman (B) 
11 – rezervati 

- biţii de stare 1 şi 0 sunt identificator (ID) număr de pachet 
Codul detector de erori transmis la fiecare pachet este CRC-ul 
de 2 byte similar cu cel utilizat în AX25. 

Blocul ACK 
Pachetul ACK din G-tor nu este întreţesut şi nu conţine biţii de corecţie de eroare, de paritate. Sunt recunoscute 

5 pachete ACK diferite: 
• Pachet recepţionat corect (emite următorul pachet) 
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• Pachet cu eroare detectată (rog repetaţi transmisia) 
• Creşte viteza 
• Micşorează viteza 
• Comutator (changeover) 

Codurile ACK sunt compuse din shift-uri ciclice multiple compuse dintr-o secvenţă de zgomot pseudoaleator de 15 
biţi plus un extra bit de 0 (zero) – PN – Pseudorandom Noise. Secvenţa PN are puternica proprietate de a uşura 
identificarea semnificaţiei celui mai apropiat cod ACK chiar în prezenţa zgomotelor şi a interferenţei. Aici este concepţia 
de “fuzzy” ACK, care este tolerant pentru 3 biţi eronaţi la recepţia unui pachet ACK. Comutatorul pachetelor, 
“changeover frames” este un pachet de date esenţial în care primii 16 biţi reprezintă codul PN. 
 Compresia de date. 
 Se face pentru a creşte debitul şi a micşora timpul de transmisie. G-TOR foloseşte compresia codului în 
lungimea pachetului şi două tipuri de codare Huffman în timpul transmisiei normale a textului. Compresia în lungime 
(run-length coding) se foloseşte atunci când trebuie transmise mai mult de două secvenţe de biţi identice. Exemplu: de n 
ori a=aaaaaa…aa se transmite na. Compresia Huffman A se foloseşte când se transmite text amestecat, litere mici, mari 
şi semne. Compresia Huffman B se foloseşte numai pentru texte cu litere mari. În unele situaţii se renunţă la orice 
compresie şi se transmit mesaje în cod ASCII normal. 
 Codarea Golay 
 Puterea reală a sistemului G-TOR rezidă în proprietăţile codului corector de erori Golay extins (24,12) care 
permite corecţia a mai mult de 3 erori aleatoare în trei byte (octeţi) recepţionaţi. Codul Golay extins (24,12) este un cod 
corector de erori cu jumătate de rată: fiecare 12 biţi de date sunt translataţi în alţi 12 biţi de paritate adiţionali, adică un  
total de 24 de biţi. În plus, codul poate fi implementat pentru a genera în mod separat pachete cu datele de intrare şi 
pachete cu biţi de paritate. Codul Golay extins este utilizat în emisunile G-tor deoarece codificatorul şi decodificatorul 
sunt relativ simplu de implementat software. De asemeni codul Golay are proprietăţi matematice care îl fac o alegere 
ideală pentru ciclurile scurte de comunicaţii sincrone. Mai multe detalii despre codul Golay şi performanţele sale se pot 
găsi în multitudinea de articole de specialitate publicate pe Internet. 
 Interleaving – Întreţesere 
 Procedura de întreţesere, răspândirea biţilor de informaţie într-o matrice după o anumită regulă, este ultima 
executată de program înainte de emisie şi prima executată după recepţie. Întreţeserea constă din rearanjarea biţilor de 
informaţie într-o ordine întâmplătoare pentru a diminua efectele perturbaţiilor în rafale de lungă durată. Procesul de 
întreţesere citeşte la intrare cuvinte de 12 biţi în regiştrii pe coloane şi citeşte la ieşire cuvinte de câte 48 de biţi pe 
rânduri. Revenirea se face la recepţie inversînd procesul. Dacă o rafală de zgomot afectează pachetul de 48 de biţi (în 
mod aleator pe o durată de 10 biţi) în care sunt distribuiţi şi cei 12 biţi ai cuvântului de transmis, probabilitatea de 
alterare a biţilor semnificativi este mai mică. Aplicând şi corecţiile de eroare este posibil ca efectul rafalei de zgomot să 
fie anulat. Procesul de întreţesere se aplică atât pachetelor de date cât şi celor de paritate. 
 Performanţele G-TOR 
 Au fost realizate teste comparative între emisiunile AMTOR şi G-TOR în diverse situaţii de lucru pentru 
transmiteri de fişiere. Debitul net a fost mai mult decât dublu. Sistemul este însă relativ puţin folosit fiind legat de 
echipamente specializate. 
 

CLOVER II 
 
 Dorinţa unui transfer de date la viteze mari via radio în unde scurte precum şi problemele întâlnite când s-a 
utilizat protocolul de packet radio AX25 au determinat specialiştii să dezvolte un sistem de modulaţie şi un protocol de 
transfer nou şi performant numit CLOVER II. Modulaţia sistemului CLOVER este caracterizată prin următorii parametrii: 

• O rată de simbol foarte scăzută de 31,25 simbol pe secundă 
• Secvenţa de timp şi forma amplitudinii 

impulsului asigură un spectru foarte 
îngust. Ocupă o lărgime de bandă de 
500Hz la – 50dB pentru nivelul de 
ieşire. 

• Modulaţie diferenţială între impulsuri. 
• Modulaţie multinivel. 
Rata de simbol foarte joasă este foarte 

rezistentă la distorsiunile semnalelor venite pe 
mai multe căi “multipath” din cauza timpului 
între tranziţiile de modulaţie care este mai lung 
decît cea mai rea situaţie cauzată de însumarea semnalelor multicale. 

Tabela1
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Forma de undă în CLOVER 
Tonul multinivel, modulaţia de fază şi amplitudine acordă pentru CLOVER o paletă largă a modurilor de 

transmisie care pot fi utilizate (tabela1). 
 Modul ARQ adaptiv la care CLOVER este sensibil în condiţiile propagării ionosferice face posibilă ajustarea automată a 
felului de modulaţie pentru a produce un maximum de debit. Când setarea de bază se face pe modul “Fast”, debitul net 
ARQ variază de la 16 byte/sec (1,7 ori Amtor) la 70 byte/sec (10,5 ori Amtor). 

Forma de undă pentru CLOVER II foloseşte patru pulsuri de ton care sunt decalate în frecvenţă cu 125Hz. 
Caracteristicile modulaţiei în domeniul timp / 
frecvenţă sunt prezentate în figurile alăturate. 
Aspectul domeniului timp pentru fiecare puls de 
ton este format special pentru a produce un 
spectru de frecvenţă foarte compact. Cele patru 
impulsuri de ton distribuite în timp se combină şi 
produc ieşirea compusă din figură. Spre 
deosebire de alte scheme de modulaţie spectrul 
modulaţiei CLOVER este acelaşi pentru toate 
felurile de modulaţie. 
 

Modulaţia. 
Datele sunt modulate într-un semnal 

CLOVER II prin modificarea fazei şi / sau 
amplitudinii pulsurilor de ton. În plus toate datele 
sunt modulate diferenţial în acelaşi puls de ton. 
Datele sunt reprezentate printr-o diferenţă de 
fază sau de amplitudine de la un puls la 
următorul. De exemplu, când este utilizată o 
modulaţie de fază binară, o dată care se 
schimbă de la 0 la 1 poat fi reprezentetă prin 
schimbarea fazei pulsului de ton de 1 cu 180° 
între prima şi cea de a doua apariţie a pulsului. 
Mai mult starea fazei se va schimba numai în 
timp ce amplitudinea pulsului este zero. În 
consecinţă, este evitat un spectru de frecvenţe 
larg care în mod normal este asociat cu 

modulaţiile PSK ale unei purtătoare continue. Acest lucru este adevărat pentru toate formatele de modulaţie ale 
sistemului CLOVER II. Termenul de “phase-shift modulation” (PSM) este folosit atunci când sunt descrise modurile 
CLOVER şi se doreşte accentuarea acestei deosebiri. 

 
Alegerea unei codări eficiente. 
CLOVER II are patru opţiuni pentru codare eficientă 60%, 75%, 90%, 

100% (prin eficienţă se înţelege raportul aproximativ al numărului real de octeţi utili 
transmişi din totalul octeţilor transmişi). O eficienţă de 60% ne arată un număr 
mare de corecţii şi un debit informaţional net mai mic. O eficienţă de 100% arată un 
debit mare şi un canal lipsit de erori. În consecinţă este o balanţă între debitul brut 
de date şi numărul de erori care trebuie corectate fără a recurge la retransmisia 
întregului bloc de date. Dacă numărul de octeţi este mare şi viteza de transmisie 
pe un bloc depăşeşte 750bps se reduce eficienţa transmisiilor CLOVER. 

Codarea FEC setată eficient şi protocoalele alese pentru modurile FEC şi 
ARQ îmbunătăţesc transmisia. Tabelele 2 şi 3 prezintă relaţia între lungimea 
blocului, eficienţa codării, octeţii de date pe bloc şi numărul de octeţi corectabili pe 
bloc. 

 
CLOVER FEC – Forward Error Correction 
Toate modurile CLOVER II folosesc pentru FEC codarea Reed-Solomon 

care permite staţiei receptoare de a corecta erorile fără a recurge la repetarea transmisiei. Aceasta este una din tehnicile 
foarte puternice de corectarea erorilor care nu sunt disponibile în transmisiunile  din unde scurte cum ar fi AX25 Packet 
Radio sau Amtor-ARQ. 

Graficul Amplitudine-Timp pentru CLOVER II cu 4 tonuri
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CLOVER ARQ 
Codarea Reed-Solomon a datelor este metoda primară de corecţia erorilor în sistemul CLOVER FEC denumit 

şi “broadcast mode”. În modul ARQ, Clover II foloseşte o strategie în 3 paşi pentru combaterea erorilor.  
În primul sunt măsuraţi parametrii canalului şi formatul de modulaţie este corectat pentru a minimiza numărul de 

erori şi a maximiza debitul net. În al doilea, codarea Reed-Solomon este folosită pentru a corecta un număr limitat de 
octeţi eronaţi pe fiecare bloc transmis. În final numai 
acele blocuri în care erorile depăşesc capacitatea de 
corecţie a decodorului Reed-Solomon sunt repetate 
(procedeul selectiv de repetarea blocurilor). 

Cu şapte formate de modulaţie diferite, 
pentru lungimi de blocuri (17, 51, 85 sau 255 octeţi) 
şi patru eficienţe de codare Reed-Solomon (60%, 
75%, 90% şi 100%) sunt deci 112 (7x4x4) forme de 
undă diferite care pot fi folosite pentru emisie de date 
CLOVER. 

Odată determinate toate variantele, 
domeniul de folosire se reduce de fapt la numai 8 
combinaţii de formă de undă folosite curent pentru 
modurile FEC şi ARQ. În figura alăturată sunt 
prezentate performanţele CLOVER II funcţie de 
parametrii şi condiţiile S/N. O comparaţie cu 
sistemele Amtor şi Packet Radio în unde scurte 

arată performanţele superioare ale sistemului CLOVER II. Lărgimea de bandă 500Hz faţă de 1000Hz sau respectiv 
2000Hz. Utilizează alfabetul ASCII complet faţa de Amtor care are un alfabet diminuat. Corecţie de erori adaptivă şi 
debit mare în US. 
CLOVER 2000 

O evoluţie pentru creşterea capacităţii comunicaţionale în unde scurte a fost realizată prin sistemul COVER 
2000 care aduce funcţionarea în cadrul unor noi parametrii: lărgime de bandă 2kHz, lucrul cu 8 tonuri, debit iniţial de 

62,5 simboluri pe secundă, rata de date de 
3000bps (bit/sec). Echipamentele şi software-ul 
pentru ambele sisteme sunt asociate companiei 
HAL Communication din SUA. Echipamentele 
poartă două indicative:  

• PCI-4100/2k – sub forma unei plăci de 
calculator care se interfaţează cu un 
singur cablu cu bornele de microfon, 
cască şi PTT ale transceiverului SSB. 

• DSP-4100/2k – sub forma unui 
echipament care se montează între 
interfaţa RS232 a calculatorului şi 
transceiverul SSB. 

Ambele sunt echipamente specializate şi 
utilizate de o comunitate restrânsă, 
performanţele apropiindu-se de cele militare şi 
comercial industriale pentru această clasă de 
echipamente. 
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CODUL ASCII. 

American National Standard Code for Information Interchange. 
 

Originile codului. 
ASCII este un set de codificarea caracterelor pentru sistemele de prelucrarea informaţiei (calcul) pentru 

sistemele de comunicaţii precum şi pentru alte echipamente. Regulamentele curente ale FCC prevăd ca amatorii să 
utilizeze codul ASClI aşa cum este definit de ANSI (American National Standards Institute).  

Pe plan internaţional, în contrapartidă, este definit de către ISO (International Standards Organization) alfabetul 
internaţional No.5 (ITA5) specificat şi în recomandările ITU-T V.3. 

ASCII utilizează pentru codificare 7 biţi cu care se pot reprezenta literele, cifrele, semnele de punctuaţie, 
simbolurile şi caracterele de control. ASCII nu presupune ca în alfabetul ITA2 (Baudot) comanda car sus, car jos pentru 
codificarea caracterelor, ci le cuprinde pe toate. Codarea caracterelor ASCII prezentată în tabela din anexă. Biţii din 
tabelă sunt aranjaţi ca reprezentarea binară standard de la b6 la b0. ( b6, b5, b4, b3, b2, b1, b0 ). 

În conformitate cu standardul internaţional sunt modificate numai două semnificaţii: în mod obişnuit simbolul 
lirei sterline este înlocuit cu semnul # (numeric) şi pentru $ s-a introdus simbolul curent ¤ (monedă). Unele dintre 
terminale video-display şi imprimante au de regulă implantate literele mari. În mod uzual multe terminale afişează literele 
mari chiar atunci când sunt recepţionate coduri ale literelor mici. La echipamente terminale moderne şi PC-uri problema 
afişării tuturor tipurilor de caractere este rezolvată, iar la emisie au în configuraţia tastaturii şi tasta Caps Lock comutarea 
afişării pe litere mici şi mari precum utilizarea tastei shift pentru a comuta şi afişa la dorinţă literă mare sau mică. CAPS 
LOCK setează toată tastatura, iar SHIFT setează numai caracterul tastat. 
 

Caracterele de control. 
ASCII are 32 de caractere de control plus caractere speciale pentru spaţiu - (blanc) SP şi ştergere - (delete) 

DEL. Cele cinci grupe ale caracterelor de control: controlul logic de comunicaţie, comunicaţia fizică, controlul 
echipamentului, separatorii de informaţie şi extensia de cod sunt prezentate în tabelul din anexă. Sunt date toate 
explicaţiile la fiecare caracter de control. 
 

Paritatea. 
Este o parte neobligatorie în codul ASCII (conform prevederilor ANSI X3.4) cel de al 8-lea bit de paritate, care 

poate fi adăugat pentru controlul parităţii fiecărui caracter. Reglementările FCC permit utilizarea optimală a bitului de 
paritate. În aplicarea standardului USA - ANSI X3.16-1976 şi a standardului internaţional CITT Rec. V4 se recomandă o 
paritate impară pe comunicaţiile de date asincrone şi o paritate pară pe comunicaţiile de date sincrone. În principiu, în 
industria calculatoarelor nu este impusă o standardizare fermă fiind acceptate 5 situaţii: 

• ( 1 ) - fără paritate 
• ( 2 ) - peste tot 1 (mark)  
• ( 3 ) - peste tot 0 (space)  
• ( 4 ) - paritate pară 
• ( 5 ) - paritate impară 

 
Extensia de cod. 
Prin specificarea funcţiunii bitului de paritate, cel de al optulea bit poate fi utilizat pentru extensia codului ASCII 

128 de caractere la unul având 256 de posibilităţi. Există un nou standard internaţional cu un set extins de caractere 
codate pentru comunicaţii de texte care să prevadă seturi suplimentare de caractere grafice. Utilizarea setului de 
caractere extins este permisă radioamatorilor numai în frecvenţe de peste 50 MHz. Sub 50 MHz sunt specificate numai 
codurile Baudot, AMTOR şi ASCII 128 conform regulamentelor FCC. 
 

Transmisia ASCII serială. 
Transmisia ASCII serială este acoperită de standardele ANSI X 3.15 şi X 3.16 şi recomandările ITU-T V4 şi X4. 

Acestea specifică că viteza de transmisie a biţilor pentru transmisia serială a unui caracter ASCII va fi făcută cu cel mai 
puţin semnificativ bit, adică de la b0 la b6 (plus bit-ul de paritate P atunci când se utilizează): 

 
 primul    b0  b1  b2  b3  b4  b5  b6  P   ultimul  
         sensul de transmitere  

 
Transmisia serială poate fi una din cele două, sincronă sau asincronă. În transmisia sincronă numai biţii de 

informaţie (şi opţional bitul de paritate) sunt emişi fără biţii de start şi stop. În transmisia serială asincronă (start-stop) se 
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adaugă impulsul de start la început şi impulsul de stop la sfârşitul caracterului. Acesta din urmă poate fi un impuls de 
lungimea unuia sau a doi biţi. Prin convenţie impulsul de stop este unul singur, cu excepţia vitezei de 110 bauds când 
lungimea acestuia este de doi biţi şi se referă în special la maşinile cu imprimare mecanică, de mică viteză. 
 

Rata datelor ASCII. 
Calculatoarele personale PC sunt construite în mod obişnuit pentru ratele de emisie ASCII de la 110 la 19200 

bit/sec, aşa cum sunt prezentate în tabela alăturată. Rata semnalelor în canalul de comunicaţie, transferul datelor, 
depinde în mare măsură de mediul în care acestea se propagă (radio, fir, coaxial, fibră optică) şi de echipamentele 

utilizate. Multe standarde naţionale şi 
internaţionale recomandă rate de transmisie 
diferite.  

Cele mai utilizate rate sunt în 
progresie de 2/1 de la 300 la 9600 biţi pe 
secundă (bps) şi pentru rate foarte mari de 
la 8000 bps cu incrementare la 160000 bps. 
Pentru transmisiile de radioamatori ratele 
agreate sunt: 75, 110, 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600, 16000, 19200 şi 56000 
bps. 

 
VITEZA - bit pe secunda , baud. 
Termenul de baud semnifică 

unitatea egală cu o condiţie discretă sau un 
eveniment pe secundă. Într-un canal unic de 
transmisie, conform prescripţiilor FCC în 
transmisiile Baudot, rata semnalelor în 
bauds este egală cu rata datelor în biţi pe 
secundă. În sistemele de modulaţie 
moderne de amplitudine şi fază (QPSK, 
QAM) pentru care cu un eveniment pot fi 
codificaţi 2 sau mai mulţi biţi, viteza în canal 
poate fi mai mică decât debitul 
informaţional. De exemplu: un debit 
informaţional de 9600 bps poate fi transmis 
în canal numai cu 2400 bauds. Avantajele 

noilor sisteme de modulaţie se traduc prin bandă mai îngustă precum şi 
folosirea unor canale de performanţe mai mici pentru transmiterea unor debite 
informaţionale mari. 

FCC specifică numai ratele de transmisie în bauds, amatorii putând 
transmite rate de informaţie mai înalte utilizând sisteme de modulaţie digitale. 
Aceste noi tehnologii sunt deschise experimentării radioamatorilor. Nu trebuie 
uitate în aceste eforturi de a mări cantităţile de informaţie transmise pe canal 
tehnicile de la capetele acestuia care se referă la compresarea prealabilă a 
informaţiei ce trebuie transmisă şi decompresarea la recepţie. Tehnicile sunt 
cunoscute în lumea calculatoarelor sub denumiri ca: ZIP-are, ARJ-are, etc. şi 
constă în aplicarea de programe specializate care realizează operaţiunile de 
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compresie - decompresie. (WinAce, WinRAR, WinZip, ş.a.). Compresia mesajelor se foloseşte în mod curent pentru 
transmiterea acestora pe canale radio în modul Packet Radio în unde scurte între nodurile situate la mare distanţă. 

 
Operarea RTTY în cod ASCII de către radioamatori. 
În anul 1980 FCC a permis primele experimentări de transmisiuni ASCII pentru radioamatori. Puţini 

radioamatori din SUA au renunţat la transmisiile Baudot în favoarea transmisiilor asincrone ASCII. O serie de 
considerente practice şi teoretice au făcut ca transmisiile ASCII asincrone să nu aibă succes. Fără a intra în amănunte, 
vom aminti unele din aceste considerente: 

• Filtrele modem-urilor trebuiau să fie mai performante pentru 110 şi 300 bauds. 
• În benzile de HF odată cu mărirea vitezei au apărut interferenţe intersimboluri. 
• Vitezele mari solicitau pentru emisiuni o bandă mai largă şi implicit scădea raportul semnal / zgomot. 

A rezultat că succesul nu se putea realiza decât în benzile înalte VHF şi cu modem-uri performante. Elementele 
necesare detecţiei şi corecţiei erorilor în transmisia ASCII asincronă conduceau la tehnici similare cu cele utilizate în 
AMTOR. În aceste condiţii transmisia ASCII asincronă a fost practic abandonată evoluţia făcându-se către tehnicile de 
transmisie sincronă acoperită de sistemul packet-radio, de care ne vom ocupa în acest capitol şi care după cum se vede 
a căpătat o largă acceptare şi utilizare. 
 

CONVERSIA CODURILOR.  
Generalităţi. 
Conversia între codul Morse Internaţional, Baudot şi ASCII este o operaţiune delicată şi complicată. De fapt 

este practic imposibil de a realiza a conversie perfectă  între două coduri din cele trei şi chiar mai greu între toate trei. 
Se vor prezenta unele din cauzele care confirmă acest lucru. Cauza principală este că fiecare cod are un set de 
caractere diferit. Toate trei au în comun caracterele numerice ( 0 – 9 ), spaţiul, unele semne de punctuaţie şi alfabetul 
latin. Dacă un text original conţine în ASCII litere mari şi litere mici, conversia acestora în Baudot sau Morse nu poate fi 
făcută în litere mari. Unele informaţii de caractere speciale nu pot fi regăsite.  

O altă problemă este imposibilitatea realizării conversiei bilaterale complete. Aceasta reprezintă faptul că o 
conversie de la codul A la B se poate face în mod diferit decât de la B la A funcţie de necesităţile şi posibilităţile 
concrete. Diferenţele între implementările naţionale şi internaţionale ale codului Baudot adaugă alte complicaţii. Unul din 
exemplele de necorespondenţă de acest fel se poate constata prin comparaţie între Baudot USA şi ITA 2 sau între 
ASCII (ITA 5) versiunea internaţională şi caracterele speciale ASCII asignate la diferite caractere grafice în diferite ţări. 
Multe limbi au caractere (litere) accentuate. Numai în limba română putem enumera literele diacritice: Ă, Â, Î, Ş, Ţ, ca să 
nu mai vorbim de cehă, germană, franceză, ş.a. Codul Morse posedă şi el numeroase particularităţi. 

Importanţa conversiei de coduri a apărut odată cu introducerea calculatoarelor personale şi a interfeţelor 
electronice de conversie, atunci când recepţia şi emisia diferitelor tipuri de emisiuni numerice se poate face cu ajutorul 
unor programe sau dispozitive adecvate. Se lucrează Morse de la tastatura calculatoarelor şi de asemeni se 
recepţionează prin convertirea în ASCII a diverselor tipuri de emisiuni tip telex - Baudot. Limitarea conversiei de coduri la 
simpla şi directa echivalenţă nu este cea mai bună soluţie şi nu satisface pretenţiile actuale ale radioamatorilor. 
 

Standardele conversiei de coduri.  
Standardele internaţionale, lSO / DIS 6936 şi ITU-T Rec. S18 există pentru conversia de la ITA2 la ASCII şi 

invers. Acestea includ conversia directă pentru toate caracterele comune şi schimbă literele mari şi mici din ASCII în 
litere mari în ITA 2. La conversia din ITA 2 în ASCII, pentru caracterele ITA 2 care nu au corespondent în ASCII, acestea 
sunt translatate în caracterul SUB - substitute - care are drept simbol grafic un semn de întrebare în oglindă  ¿  şi se 
pune în locul caracterului care nu are corespondent. Standardul este limitat şi nu satisface cerinţele radioamatorilor. 
Comunicaţiile de radioamatori constituie un segment aparte ale cărei probleme de conversie nu se întâlnesc în 
comunicaţiile comerciale, industriale şi de transport, în care fiecare reţea este coerentă şi nediversificată ca moduri, 
receptorii şi emiţătorii utilizând de regulă acelaşi cod şi mod de operare. Exemple de acest gen pot continua, dar 
necesitatea unei echivalenţe cât mai complete apare pertinentă numai în practica radioamatorilor. 
 

Tabele de conversie coduri. 
Tabelele din anexă sunt bazate pe translatarea directă caracter cu caracter între codurile Morse, Baudot şi 

ASCII. Conversia este conservativă şi nu este în conflict cu standardele internaţionale. Tabelele au spaţiu în locurile 
unde nu există o echivalenţă exactă cu celălalt cod. Ordinea caracterelor în fiecare tabel este crescătoare funcţie de 
valoarea (ponderea) codului care se converteşte. 

Tabelele de conversie sunt agreate de IARU şi se recomandă în construirea unor programe specializate de 
comunicaţie digitală pentru radioamatori. Ele vor contribui substanţial la creşterea acurateţei comunicaţiilor efectuate de 
radioamatori cu ajutorul calculatoarelor în diverse moduri numerice: Morse , Baudot , ASCII, AMTOR. 
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 Codarea ASCII 128 şi extinsă 256 – conversia decimal, hexazecimal, octal, html şi semnificaţia caracter. 
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PACKET RADIO. 
 

Comutarea de pachete este o formă modernă a comunicaţiilor de date în medii larg distribuite (Wide Area 
Network), în care transferul de date se face prin divizarea mesajului in pachete, iar PACKET RADIO semnifică faptul că 
se utilizează drept canal şi mijloc de comunicaţie undele radio. 

Acest sistem de comunicaţie se realizează practic între două calculatoare operaţiunile legate de protocol: 
conectare, transmisie, deconectare, aparţin în totalitate programului, operatorului uman revenindu-i practic numai 
sarcina de a concepe şi introduce de la tastatură mesajul dorit care să fie şi transmis. Alfabetul utilizat la construcţia 
pachetelor de date şi de control ale “conversaţiei” între calculatoare este ASCII.  

Standardul X25 pentru folosirea în sistemele publice de comunicaţii a fost aprobat în anul 1976 de către CCITT 
(actual ITU-T). El a devenit, pentru un timp, unul din cele mai populare sisteme standardizate pentru reţelele cu 
comutaţie de pachete. În modelul de referinţă OSI – Open System Interconnection, la care ne vom mai referi şi în 
continuare, X25 este definit în straturile 1, 2 şi 3 (OSI Layer). Plecând de la acest standard radioamatorii canadieni şi 
americani au elaborat varianta pentru utilizarea în benzile de HF şi VHF numită AX25. 

Scurt istoric, noţiuni introductive, evoluţie. 
Packet Radio îşi are originile în insulele Haway, atunci când la Universitatea din Haway a fost conceput şi s-a 

utilizat un sistem de transmisie a datelor prin radio. Realizarea a fost făcută în anii '70 şi a rămas cunoscută sub 
denumirea de ALOHA, apărând ca o replică necesară la poziţia dispersată a insulelor din arhipelag.  

Sistemele packet radio pentru amatori au debutat în Canada după ce Departamentul Canadian al 
Comunicaţiilor a permis amatorilor să utilizeze acest sistem în 1978. În 1980 FCC-ul americanilor a procedat  similar. 

După o evoluţie experimentală lentă în prima jumătate a decadei anilor '80, numărul staţiilor packet radio a 
crescut tot mai mult, radioamatorii fiind atraşi de avantajele potenţiale deosebite ale acestui sistem. Dintre acestea 
putem menţiona: 

• transferul unor cantităţi mari de informaţie scrisă într-un timp foarte scurt. 
• siguranţa transmiterii fără erori. 
• creşterea randamentului şi eficienţei folosirii canalului de comunicaţie de către mai mulţi utilizatori. 
• transmiterea de telegrame cu destinaţie precisă şi folosirea cutiilor poştale electronice - mail box. 
• accesul amatorilor la tehnicile de calcul şi informatice cu efecte benefice. 

Azi packet radio-ul este unul din cele mai populare moduri de comunicaţie digitală pentru radioamatori 
deoarece a devenit unul din cele mai eficiente mijloace de comunicaţie. Indiferent de celelalte moduri de comunicaţie, 
care probabil vor rămâne, comunicaţiile digitale prin radio vor domina practic comunicaţiile noului mileniu. Practic sunt 
prevăzute şi realizate comunicaţii fără erori. Staţiile de recepţie acceptă informaţia exact cum a fost transmisă de staţiile 
de emisie, sistemul fiind capabil ca într-un timp foarte scurt să-şi corecteze erorile datorită interferenţelor sau schimbării 
condiţiilor de propagare. Şi timpul este utilizat eficient, sistemul buletinelor de interes general permite memorarea 
informaţiilor transmise pe memoriile externe (discuri) ale calculatoarelor, şi pot fi utilizate sau retransmise ulterior către 
alţi amatori. Fiecare canal local poate fi conectat cu alte canale adiacente formând o reţea care se poate constitui ca o 
reţea naţională şi se poate îngloba într-o reţea internaţională. 

Această reţea poate fi utilizată pentru legarea laolaltă într-un sistem packet radio pentru schimbul de buletine 
de ştiri, sisteme de transfer de informaţii şi mesaje pe cele trei canale HF, VHF, UHF clasice precum şi pe canalele 
oferite de sateliţi SHF. În utilizarea eficientă a staţiilor dintr-o reţea, pot fi utilizate una sau mai multe staţii packet radio ca 
staţii releu pentru transmiterea unui mesaj de la o staţie sursă către o staţie destinaţie, acest lucru putându-se întâmpla 
chiar pe mai multe căi (trasee). Trebuie să menţionăm că noţiunea de reţea (network) în comunicaţiile packet radio este 
asociată în mod special comunicaţiilor în VHF şi UHF precum şi prin sateliţi utilizând retranslatoare şi mai puţin pentru 
comunicaţiile HF. 

Introducere în modelul de referinţă OSI - RM. 
OPEN SYSTEM INTERCONNECTION - REFERANCE MODEL 

Pentru a rezolva problema interconectabilităţii într-o lume de calculatoare concepute, fabricate şi distribuite pe 
toate meridianele globului, o lume eterogenă şi total necompatibilă a apărut ca o necesitate iminentă definirea unor 
moduri unice sau măcar finite de interfaţare fizică şi logică între calculatore. Fără această acţiune dezvoltarea 
comunicaţiilor de date la nivel mondial nu mai era posibilă. În acest sens ISO - International Standardization 
Organization / Organizaţia Internaţională de Standardizare a elaborat şi prezentat în 1978 , modelul OSI – Open System 
Interconnection / Interconectarea Sistemelor Deschise care promovează prin tehnici hardware şl software adecvate 
compatibititatea comunicaţiilor dintre o largă varietate de echipamente şi sisteme de calcul. 

Structura comunicaţiilor este specificată de 7 straturi sau nivele distincte. Termenii de nivel sau strat folosiţi în 
cadrul materialului sunt sinonimi. În contextul OSI-RM deseori în aceiaşi referire funcţională se utilizează atât exprimarea 
cu - nivel - cât şi cu cea de strat (în limba engleză termenul consacrat este layer). 

Această utilizare apare chiar în lista celor şapte nivele a OSI-RM. 
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• Nivelul 7 - Stratul aplicaţie ( cel mai înalt )  
o APPLICATION Layer 

• Nivelul 6 - Stratul prezentare  
o PRESENTATION Layer  

• Nivelul 5 - Stratul sesiune   
o SESSION Layer  

• Nivelul 4 - Stratul transport  
o TRANSPORT Layer 

• Nivelul 3 - Stratul reţea  
o NETWORK Layer  

• Nivelul 2 - Stratul legătură  
o LINK Layer 

• Nivelul 1 - Stratul fizic ( cel mai scăzut ) 
o PHYSlCAL Layer 

Comunicaţia la fiecare nivel între calculatoare se face 
pe baza unor reguli incluse în sofware-ul de bază, programele 
sistemului de operare, seturi denumite protocoale. 
 

Ce este un protocol? 
Toate comunicaţiile între echipamente au nevoie ca acestea să recunoască formatul datelor. Setul de reguli 

care defineşte aceste elemente de recunoaştere se numeşte protocol. La cel mai mic nivel, un protocol de comunicaţii 
trebuie să definească cel puţin următoarele: 

• Rata de transmisie (în baud sau bit pe secundă – bps) 
• Dacă transmisia este sincronă sau asincronă 
• Dacă date sunt transmise half-duplex sau full-duplex 

Suplimentar protocolul poate include tehnici evoluate pentru detectarea şi corecţia erorilor şi pentru codarea şi 
decodarea datelor. Cele mai populare şi utilizate protocoale sunt cele de comunicaţii prin modem-uri. Aceste protocoale 
sunt implementate direct în hardware-ul modemului (memorii nevolatile) şi devin active odată cu punerea în funcţiune a 
echipamentului. Suplimentar protocoalelor standard le pot fi adăugate funcţiuni suplimentare pentru transferul de fişiere 
cum ar fi detecţia erorilor şi corecţia, sau compresia de date. Cele mai cunoscute sunt Xmodem, Kermit, MNP şi CCITT 
V.24. Aceste protocoale pot fi implementate atât în hardware dar mai ales în software sub forma unor programe 
independente. La nivelurile superioare ale modelului OSI protocoalele cuprind reguli din ce în ce mai complicate în 
scopul de a asigura corectitudinea transmiterii datelor. 
 
 Ce este comutaţia de pachete? 
 Referitor tot la protocoale, mesajele pot fi divizate în pachete înainte de a fi transmise. Fiecare pachet este 
transmis individual şi poate urma diferite rute într-o reţea până la destianţie. Odată ajunse la destinaţie pachetele trebuie 
să reconstituie mesajul original. Cele mai multe din protocoalele reţelelor WAN – Wide Area Network, moderne, inclusiv 
cunoscutele TCP/IP, X25 şi Frame relay, sunt bazate pe tehnologia de comutaţie de pachete. În contrast, serviciile 
telefonice clasice sunt bazate pe tehnologia de comutaţie de circuite. Comutaţia de pachete este mai eficientă şi sigură 
pentru aplicaţiile care admit o oarecare întârziere în comunicaţie. Aplicaţiile tipice sunt cele de e-mail sau WEB. 
Evoluţiile tehnologice de ultimă oră, performanţele privind vitezele şi lărgimea de bandă, au făcut posibile comunicaţiile 
de voce şi video în tehnologia comutaţiei de pachete. În practica radioamatorilor au apărut aplicatţiile EchoLink, e-QSO 
ş.a. care combină accesul de voce pe circuite radio clasice în VHF cu protocolul TCP/IP pachetizat pe Internet. 

Un avantaj al modelului OSI-RM este acela că nivelurile sunt modulare. Aceasta are drept consecinţă că se 
poate lucra la programele (sofware-ul) de la diferite nivele, în sensul dezvoltări şi performatizării lui, având grije ca 
diferitele nivele să rămână funcţionale în cadrul sistemului. Modularitatea permite mai mult de un singur tip de protocol 
pe nivel. Fiecare nivel trebuie să comunice cu nivelul sau nivelele superioare şi inferioare şi trebuie să respecte regulile 
stabilite pentru interfeţele între nivele. În această ordine de idei, pentru comunicaţiile sistemelor la distanţă, perechile de 
nivele (de exmplu, stratul LINK al unui sistem şi stratul LINK al celuilalt) trebuie să schimbe date într-un protocol agreat 
de ambele. 

Pe scurt despre funcţiunile fiecărui strat dintre cele 3 implicate în comunicaţiile AX25: 
Nivelul 1 stratul FIZIC - Funcţiunea stratului fizic, nivelul cel mai de jos în concepţia OSI-RM, este de a recepţiona şi 
emite biţi (binar 1 sau 0, mark sau space). Acest nivel constă în următoarele: 

• legăturile fizice - transmisia duplex sau half duplex. 
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• unităţile fizice de servirea datelor - câte un bit pentru transmisiile seriale şi „n” biţi ( de regulă 8 sau 9 ) , pentru 
cele paralele.  
• circuitele de identificare.  
• numărătorul de biţi. 
• semnalarea condiţiilor de eroare. 
• parametrii auxiliari pentru calitatea serviciilor. 
• În plus următoarele funcţiuni sunt asociate cu nivelul fizic :  
• modularea şi demodularea. 
• semnalarea vitezei. 
• transmiterea de date şi semnale de conectare deconectare. 
• caracteristicile mediului de comunicaţie, în cazul nostru circuitele radio. 

 Nivelul FIZIC este singurul care menţine o LEGĂTURĂ ELECTRICĂ cu partenerul !!! Celelalte niveluri comunică cu perechile 
lor prin conexiuni logice sau virtuale (sub forma unor programe şi proceduri software) numai din punct de vedere informaţional, dar prin 
acelaşi şi unicul nivel fizic existent. 
Nivelul 2 stratul LINK - Legătură - Stratul LINK denumit şi controlul legăturii de date, asamblează biţii în cadre (frames) 
sau pachete ceeace reprezintă o succesiune de biţi (0 şi 1) de lungime constantă sau variabilă. Denumirea corectă în 
limba română a cuvântului FRAME care înseamnă CADRU sau RAMĂ şi care este sinonimul cuvântului PACKET va fi 
utilizată prin sinonimele sale PACHET sau CADRU. Este cel mai obişnuit şi comun protocol de înalt nivel at ISO.  
Nivelul LINK conţine următoarele funcţiuni: 

• stabileşte şi eliberează una sau mai multe conexiuni de legături de date. 
• schimburi de servicii între unităţile legăturii de date (cadrele). 
• identificarea punctelor de sfârşit. 
• menţinerea cadrelor în secvenţă normală. 
• semnalarea nivelului superior reţea (network), dacă au fost detectate erori. 
• controlul fluxului de date. 
• selectarea opţională a unor parametrii de calitate pentru serviciile efectuate. 

Nivelul 3 stratul NETWORK - Reţea - Nivelul reţea aranjează datele în pachete sau altfel zis în cadre, cu adăugarea 
informaţiilor de reţea în protocolul ITU-T X.25, stratul reţea este numit şi nivelul PACKET. Funcţiunile prevăzute pentru 
nivelul reţea sunt: 

• identificatorii şi adresarea reţelei.  
• conectările şi eliberarea reţelei. 
• transmiterea  pachetelor către unităţile de servicii de date ale reţelei. 
• parametrii de calitate a serviciilor. 
• semnalarea erorilor către nivelul transport  
• controlul debitelor fluxului de date. 
• realizarea unor servicii prin reţea. 
• poate realiza numărarea pachetelor (cadrelor) livrate reţelei. 

Protocoalele nivelului reţea sunt în principiu de două tipuri:  
• protocoale sau servicii neorientate conexiune sau de tip datagram (DG) în care informaţiile de adresare sunt 
conţinute în fiecare pachet şl care pot fi utilizate pe oricare cale (rută) disponibilă din cadrul reţelei. Pachetele pot 
alege liber cea mai bună cale disponibilă pentru acest transfer. 
• protocoale sau servicii orientate pe conexiune care asigură comunicaţia de tip circuit virtual între două puncte 
(CV). Serviciul de circuit virtual permite stabilirea de conexiuni logice la nivel interreţea între surse şi destinaţii situate 
în diferite reţele interconectate.  

 
STRATUL FIZIC - Consideraţii asupra statului fizic, standarde pentru interfeţe de date. 
Stratul 1 - Conform modelului OSI defineşte standardele electrice şi mecanice astfel încât se precizează configuraţia 
conectorului şi ce pini sunt utilizaţi pentru diferite semnale. Stratul fizic este responsabil pentru citirea biţilor individuali 
transferaţi dela un subansamblu al echipamentului prin mediul de comunicaţie către alt echipament. 
Echipamentele de comunicaţii digitale (numerice) obişnuite au unul sau mai multe porturi de date seriale, binare, pentru 
conectarea cu cea mai apropiată piesă din echipament. Porturile seriale emit şi recepţionează câte un bit de date într-o 
cuantă de timp. EIA - Electronic Industries Association şi ITU-T definesc porturile seriale ca circuite de interconectare, de 
interfaţă între DTE - Data Terminal Equipament şi DCE Data Circuit Terminating Equipament, pentru transferul datelor 
binare de control şi a semnalelor de timp, precum şi a semnalelor analogice atunci când echipamentele sunt apropiate.  
 



Radiocomunicaţii digitale 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 78

Interfeţe echilibrate şi neechilibrate 
La fel ca şi circuitele de RF, circuitele echilibrate şi neechilibrate sunt utilizate în interfeţele numerice. De fapt şi 

semnalele digitale au ajuns să fie emise cu viteze de ordinul megabiţilor pe secundă, fiind deja în domeniul RF şi trebuie 
tratate în acelaşi fel. Tranziţiile crescătoare şi descrescătoare, la rate de semnal relativ lente, se situează deja în spectrul 
de RF. Dacă o transmisie se face pe o linie care nu se termină pe o rezistenţă egală cu impedanţa caracteristică atunci 
conductorul poate deveni radiant. De asemeni linia poate deveni susceptibilă la interferenţe ale conductorilor apropiaţi. 

La un circuit neechilibrat semnalul principal circulă pe conductorul central iar întoarcerea se face prin circuitul 
de masă. Atunci când sunt mai multe semnale pe mai mulţi conductori toate se întorc, de asemeni, prin circuitul de masă 
comun. Circuitele neechilibrate sunt în mod obişnuit folosite pentru operarea la viteze mici sub 20.000 bit / sec şi pentru 
lungimea liniei care să nu depăşească 15 m. La EIA-232-D, în locul standardului de lungime poate fi utilizată încărcarea 
capacitivă care nu trebuie să depăşească 2500 pF. În aceste condiţii cablul "twisted-pair" (în traducere liberă, două 
perechi sau pereche dublă) pentru interfaţa EIA-232-D poate ajunge la conectarea directă până la lungimea de 200m, 
pe când standardul nu garantează decât 15m. 

Interfeţele echilibrate utilizează doi conductori, amândoi echilibraţi faţă de masă. Când un fir este pozitiv, 
celălalt este negativ. Circuitele echilibrate suportă rate de transmisia datelor mai înalte, pe lungimi mai mari şi cu slabă 
tendinţă de interferenţă care pot fi utilizate şi la rate mai mari de 20.000 bit / sec. 
 
Interfeţe bipolare şi neutrale.  

Multe circuite de interfaţă de date ale echipamentelor utilizează semnale bipolare, care sunt circuite de 
comutare între o tensiune pozitivă (de ex +15V) pentru semnalul binar 0 (zero) şi o tensiune negativă (-15 V) pentru 
semnalul binar 1 (unu).  
O problemă cu semnalele bipolare este aceea că sursele trebuie să aibă tensiuni pozitive şi negative ceea ce conduce 
la o complexitate şi un cost mai ridicat. O altă problemă este aceea că circuitele integrate driver (de linie), la emisie şi la 
recepţie sunt nevoite să convertească semnalele neutrale (0 la +V) care vin şi care pleacă, în semnale polare (+V, -V). 
Semnalele neutrale, de obicei TTL (0 la +5V) sunt sensibile la perturbaţii şi distorsiuni. Unele scheme evită aceste 
probleme prin transformarea semnalelor neutrale TTL în semnale bipolare. Ca exemplu binecunoscutele circuite 
1488,1489 (CDB, MC, s.a, ). Interfeţele cu circuit neutral sunt valabile numai pentru linii scurte şi unde echipamentul sau 
alte dispozitive sunt aproape de capătul liniei şi utilizează de asemeni nivele TTL pentru circuitele de interfaţă. Conectorii 
standardizaţi pentru echipamente precum şi semnificaţia semnalelor electrice de interfaţă sunt prezentate în anexă. 
 
Moduri de operare. 

• Simplex 
• Half duplex 
• Full duplex 
• Semiduplex 
• Diplex 

 
MODEM - uri 

Modem-ul este cuvântul contras (abrevierea) de la MOdulator-DEModulator. În terminologia telefonică este 
denumit şi DATA SET. Un modem este folosit pentru a converti semnale digitale din banda de bază, în semnale 
analogice pentru transmiterea într-un mediu analogic. Sistemele de comunicaţie analogice care transmit vocea au 
lăţimea de bandă de bază analogică de  3 kHz. 

Există o relaţie de dependenţă între lărgimea de bandă şi rate de transmisie a datelor cu care trebuie să fie 
corelată. Un canal analog de 3 kHz poate accepta uşor 1200 bit/sec dar vitezele mari de 9600 bit/sec numai cu multă 
dificultate, utilizând tehnici de modulaţie complexe. În mod obişnuit, aceste viteze mari au nevoie de circuite cu un raport 
mare semnal - zgomot, iar când circuitul nu este corespunzător (zgomotos), modem-ul de înaltă viteză se comută 
automat la viteze mai mici. 

 
Parametrii modem – ului 

• Modularea cu cele mai obişnuite sisteme: 
- FSK Frequency Shift Keying 
- MSK Minimum Shift Keying 
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- PSK Phase Shift Keying 
- nPSK nxPhase Shift Keying 
- ASK Amplitude Shift Keying ş.a.m.d 

• Demodularea: 
- Demodularea AM şi FM 
- Demodularea PLL 
- Demodularea PSK 

• Sincronizarea (clock-ul) 
- Regenerarea ceasului de la datele de intrare 

• Detectarea purtătoarei 
- Verificarea ocupării canalului de comunicaţie 

 
Standarde  şi fabricaţii de modemuri. 
 Menţionăm numai pe acelea 
care au avut un impact în comunicaţiile 
de amator (SUA şi ITU). 

• Bell 103 – alias V21 
• Bell 202 – alias V23 (primul folosit 
în comunicaţiile packet radio VHF) 
• CIP-urile AM 7910, AM 7911, 
TCM 3501, XR2206 ş.a. 
• TNC-urile (MCP) cu modem 
inclus de la companiile Kantronics 
(KAMPlus, KPC3), MFJ Entreprises 
(MFJ1270B), TimeWave (Pacterm), 

HAL Communications, ş.a. 
• În ultimii câţiva ani, odată cu apariţia plăcilor de sunet pentru calculatoarele PC şi a tehnicilor DSP (Digital Signal 
Processing), atât modemul cât şi protocolul s-au mutat la nivel hardware şi software în calculatorul PC. Chiar dacă 
principiile nu s-au schimbat prelucrarea semnalului şi prezentarea datelor au evoluat. Aplicaţiile informatice şi 
instrumentele grafice de prezentare au adus inovaţii sub aspectul unor interfeţe prietenoase şi uşor de parametrizat 
pentru utilizatori. 
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Schema de frecvente a modemului Bell103/113
 F1S F2S - Space
F1M F2M - Mark

fc - central
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Schema de frecvente a modemului CCITT V21
 Fa - Space bit 0
Fz - Mark bit 1

fc - central

Emisie           Canal 1             Canal 2
St. cheama     St. chemata

                 Fa 1180 0 bit   Fa 1850 0 bit
                 Fz   980 1 bit   Fz  1650 1 bit
Receptie   Fa 1850 0 bit   Fa 1180 0 bit
                 Fz 1650 1 bit   Fz   980 1 bit

Emisie        Origine             Raspuns
                 F1M 1270        F2M 2225  Mark
                 F1S  1070        F2S 2025  Space
Receptie   F2M  2225       F1M 1270  Mark
                 F2S  2025        F1S  1070 Space

Ampl
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300 2200
Space1700

fc

3300

Schema de frecvente a modemului Bell 202
 primul modem utilizat

pentru Packet Radio VHF

1200
Mark
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Stratul legătură (Link layer). 
Stratul legătură defineşte protocolul de 

transmisie fără erori şi recepţia între două puncte care 
sunt la cele două capete ale mediului de comunicaţie. În 
packet radio aceasta presupune două staţii conectate 
direct (nu printr-o reţea). 

Dacă “JOB–ul” stratului fizic era recepţia biţilor 
de la un loc la altul prin modem-uri, transceiver-ul radio şi 
mediul de propagare fac, în mod real, practic posibilă 
funcţionarea stratului legătură (LINK) şi asigură mişcarea 
pachetelor de la un loc la altul prin stratul fizic şi mediul 
de comunicaţii. Dacă stratul fizic conţine o greşeală, 
stratul de legătură detectează această eroare şi menţine 
contactul până când pachetul se retransmite corect de la 
o staţie la alta. 
 

AX 25 PROTOCOL NIVEL 2 
În 28 octombrie 1984, ARRL - Biroul directorilor aprobă AX25 - Versiunea 2.0 a stratului LINK Nivel 2 a 

protocolului “Amateur Packet Radio”. Protocolul AX25 nivel 2 urmează în principal recomandările ITU-T X 25  standardul 
unanim acceptat pentru comunicaţiile în reţelele WAN - Wide Area Network şi MAN - Metropolitan Area Network, cu 
următoarele excepţii: 
- Câmpul adreselor a fost extins pentru adaptarea la indicativele de radioamatori şi a fost adăugat pachetul de informaţie 
nenumerotată (UI) Unnumerotation Information. 
- Faţă de principiile ITU-T Recomandările Q 921 utilizate pentru legături multiple, se deosebeşte prin câmpul de adrese 
în lucrul pe acelaşi canal. 

Cu excepţia din adresa extinsă AX25 poate fi considerat un subset al protocolului ANSI numit şi ADCCP  - 
Advanced Data Communications Control Protocol – în modul balansat. El urmează de asemeni structura pachetului din 
protocolul ISO  - HDLC - High Level Data Link Control Protocol.  

Protocolul AX 25 stratul LINK, tratează atât formatul pachetului (înregistrarea), cât şi acţiunile care trebuiesc 
întreprinse atunci când se transmit sau se recepţionează pachete. 

În stratul legătură, datele se transmit în blocuri care pot fi numite: pachete, blocuri sau cadre (englezescul 
frame). Fiecare cadru  conţine adresele, câmpurile de verificare şi control, informaţiile de date. În stratul LINK informaţiile 
de adresă sunt recepţionate odată cu "pachetul", de către staţia de recepţie căreia îi este adresată, staţia releu sau 
opţional de staţiile care recepţionează pachetul. Această tehnică de adresare admite mai multe staţii care să împartă 
aceeaşi frecvenţă. O staţie poate fi monitor şi poate monitoriza (display) toată activitatea din canal recepţionând toate 
pachetele sau acceptând numai pachetele care îi sunt adresate şi ignorând restul. Erorile de transmisie, în cadrul 
pachetelor ajunse la staţia de recepţie funcţionând pe post de monitor, din cauza perturbaţiilor pe canalul de 
comunicaţie, sunt admise, protocolul de rejecţie nefuncţionând deliberat în acest caz. 
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Dacă se doreşte o transmisie curată staţia de recepţie trebuie să transmită înapoi un pachet de confirmare ACK către 
staţia de emisie. Dacă pachetul conţine erori staţia de recepţie ignoră pachetul şi obligă staţia de emisie să-l retransmită, 
să repete pachetul. 
Formatul înregistrării în stratul LINK al AX 25 

Transmisiile AX 25 la nivelul stratului LINK se fac sub formă de pachete (cadre). Fiecare pachet este format din 
câmpuri, care sunt prezentate în figura alăturată. Fiecare transmisie a unui cadru este precedată de 8 sau 16 biţi 
alternaţi (de 0 şi 1) pentru sincronizare. Cadrul propriu zis constă din următoarele câmpuri: 
- câmpul fanion de la început - begin flag. 
- câmpul de adrese. 
- câmpul de informaţie (date). 
- câmpul identificator al protocolului de reţea. 
- controlul pachetului (FCS, CRC). 
- câmpul fanion final - ending flag. 

Detalii privind formatul fiecărui câmp, dimensiunile acestora şi semnificaţia biţilor se pot găsi în bibliografia 
menţionată precum şi în o extrem de bogată literatură de specialitate. 

FLAG

01111110

ADRESSES

14/70 octet

CONTROL

1 octet

INFORMATION

variable

FCS

2 octet

FLAG

01111110

Formatul pachetului X25  
PROCEDURA AX 25 
Protocoalele packet radio sunt în general executate de un ansamblu bazat pe un microprocesor şi circuite auxiliare 

care se numeşte: 
- PAD - packet assembler disassembler, sau 
- TNC - terminal node controler. 

Protocoalele pot fi de asemenea implementate direct în software pe un microcalculator PC. În oricare din situaţii 
procedurile sunt automate şi operarea (în afara scrierii textului) se face fără intervenţia operatorului (transparent user). 
Formatul pachetului şi procedurile pentru a produce şi manipula cadrele formează de fapt conţinutul stratului de legătură 
LINK. Ceea ce ar putea să apară pe ecranul calculatorului la acest nivel poate să fie o aproximaţie a informaţiilor care au 
circulat la nivelul LINK deoarece ecranul este apanajul tratării în nivelul PREZENTARE. 

Starea DECONECTAT 
Când este numai alimentat, TNC-ul este normal în starea deconectat sau modul monitor. Această stare permite 

să supraveghem - monitorizăm – toată activitatea din canalul de comunicaţie. TNC-ul primeşte de asemenea cererile 
pentru conectare dela alte staţii şi răspunsurile până la stabilirea legăturii sau ignorând cererea de conectare, totul 
depinzând de circumstanţe. 

Stabilirea CONEXIUNII 
Când o staţie doreşte să se conecteze cu o alta ea emite un pachet de comandă (cadru) către cealaltă staţie şi 

declanşează contorul de timp (ceasul de control al timpului de deconectare) - time out timer. Dacă cealaltă staţie este 
prezentă în eter şi capabilă pentru conexiune, ea emite un pachet de confirmare. Dacă staţiunea chemată nu răspunde 
înainte de expirarea timpului programat pentru răspuns, staţia care cheamă (face apel) repetă cererea de un număr 
prestabilit de ori. Lipsa staţiei corespondente după aceste încercări repetate conduce la abandonarea legăturii. 

Transferul INFORMAŢIILOR 
După ce legătura de conectare este stabilită TNC-uI intră în starea de transfer de informaţii în care schimbă 

informaţii şi supervizează pachetele. 
DECONECTAREA 

În timpul stării de transfer informaţii oricare dintre staţii poate să ceară deconectarea. Deconectarea se produce 
după ce cealaltă staţie răspunde sau dacă aceasta nu răspunde, după un anumit număr fixat de tentative de 
deconectare. 

Operarea în CONEXIUNE SLABĂ 
Această procedură permite lucrul în cadrul unui NET (round table) sau transmiterea buletinelor informative via 

emisiunile packet radio. Metoda normală de conectare nu este practică când se presupune că participă la trafic mai 
multe staţii, în felul acesta staţiile emiţând pachete nenumerotate (UI). În afara pachetelor numerotate, TNC-ul nu 
răspunde şi nici nu cere retransmisia cadrelor eronate. 

Confirmările cadrelor.  
Fiecare câmp de control al pachetelor, include numărul de la 0 la 7 de la ultimul pachet corect recepţionat la 

staţia corespondentă. Dacă de la staţia de emisie a fost trimis pachetul numărul 5 dar recepţionăm confirmarea 
pachetului numărul 4, atunci staţia retransmite pachetul numărul 5.  
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DIGIPEATER 
Un digipeater este o staţie de radio capabilă să cunoască şi să retransmită pachetele. Un termen echivalent 

utilizat în reţelele de calculatoare este termenul BRIDGE. Virtual, un TNC poate fi folosit ca un digipeater cu un singur 
port, deoarece în funcţiile digipeaterului este inclus protocolul AX25 nivel 2.  

STRATUL REŢEA - NETWORK LAYER 
Stratul reţea primeşte pachetele către destinaţia lor printr-o reţea. Există curent un protocolul de reţea. 

Protocoalele pentru stratul reţea au fost dezvoltate folosind două abordări: 
- protocolul de circuit virtual  
- protocolul de datagram 

6 Presentation 6 Presentation

2 Link
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2 Link

1 Physical

Communication
medium
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Protocolul de circuit virtual în reţea se bazează pe recomandările ITU-T X25. Un circuit virtual asigură aparenţa 

unei conexiuni directe între staţia proprie şi o altă staţie lucrând în packet radio. Înainte de lansarea comunicaţiei propriu 
zise, se lansează un pachet de apel – call setup, pentru a determina un drum fix, o cale, către cealaltă staţie. Odată 
primită confirmarea, şi drumul stabilit, datele pot fi emise prin circuit. Pachetele de date, transmise după stabilirea 
circuitului, nu mai sunt încărcate cu etichete de pachet, conţinând în întregime adresele drumului odată stabilit. La 
pachetele AX25, acestea conţin informaţiile de rutare ale digipeaterului, deoarece reţeaua încearcă să menţină calea 
pentru toată durata comunicaţiei.  

Când comunicaţia este completă, legătura s-a terminat, circuitul virtual se eliberează prin ştergerea informaţiilor 
despre această cale, din memorie, la fiecare echipament dealungul căii de comunicaţie. Circuitul virtual realizează un 
mai mic grad de ocupare a etichetei de pachet şi face reţeaua şi nu staţia finală responsabilă pentru confirmarea 
pachetelor. În circuitul virtual numai primul pachet stabileşte legătura virtuală şi are informaţiile complete de care este 
nevoie în reţea pentru dirijarea pachetelor. Celelalte pachete care urmează au o etichetă scurtată.  

Ca o informaţie suplimentară se poate confirma că RATS-OSE - Radio Amateur Telecommunication Society - Open 
System Environment, sau prescurtat ROSE din SUA - New Jersey au implementat protocolul de circuit virtual. 

Protocolul DATAGRAM.  
Propunerile de utilizare a unui protocol de tip datagram în reţele se bazează pe IP (Internet Protocol) dezvoltat de 
DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency – Agenţia de cercetare a unor proiecte de apărare avansate din 
SUA. În protocolul DATAGRAM, fiecare pachet conţine adresele complete ale reţelei şi ale drumurilor pe care poate să 
meargă pachetul. Acest lucru adaugă o etichetă mai lungă fiecărui pachet, dar are avantajul că aceste pachete, pot 
ajunge la destinaţie pe orice cale disponibilă şi neperturbată, chiar într-o reţea care nu prezintă o calitate deosebită. 
Protocolul datagram a fost implementat într-un număr de protocoale de reţea ale amatorilor de packet radio dintre care 
amintim NET/Rom, TexNet, şi Internet Protocol Package.  

 
   

Schema de principiu a unei reţele AX25 cu noduri şi staţii utilizator multiple. 
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Hardware, software şi aplicaţiile packet radio. 
 
 Despre Packet Radio (AX25), cel mai răspândit mod de comunicaţie digitală al radioamatorilor din ultimul 
deceniu, s-a scris foarte mult şi încă se mai concep elemente care să conducă la ameliorarea traficului. Realizările în 
plan mondial au fost pe măsură. Au apărut firme de producţie de echipamente specializate (TNC-uri şi MCP-uri), 
radioamatorii şi-au construit reţele cu zeci şi sute de noduri (SUA, Germania, UK, ş.a.) şi mii de utilizatori, s-au realizat 
aplicaţii specifice (PBBS, Dx Clustere, Digipeatere terestre şi prin satelit), conectarea la Internet prin gateway-uri, 
sisteme de operare dedicate (NOS, TNOS, JNOS) comunicaţiilor radio în protocol TCP/IP şi utilizarea funcţiilor de e-
mail, FTP şi Telnet. 
 Protocoalele AX25 au fost incluse în sistemul de operare Linux al calculatoarelor PC. Cititorilor familiarizaţi sau 
specialişti ai lucrului sub Linux le semnalăm o prezentare amplă şi detaliată pe tema “Linux Amateur Radio AX25 
HOWTO” a lui Jeff Tranter VE3ICH care tratează problema configurării, interfaţării şi incapsulărilor AX25 / TCP/IP la 
adresa www.tldp.org/HOWTO/AX25-HOWTO/index.html . De asemeni există implementări ale acestui mod de lucru sub 
sistemele de operare DOS şi Windows. Toate aceste realizări pot face uşor obiectul câtorva volume de descriere 
detaliată.  Realizările din YO din ultimul deceniu sunt corelate cu apariţia şi accesul radioamatorilor la echipamentele de 
calcul PC. Realizările cele mai semnificative sunt insularizate şi se regăsesc de regulă în oraşele cu centre universitare 
care au beneficiat atât de resurse cât mai ales de competenţă. 
 Vom încerca să prezentăm sintetic principalele aspecte practice ale domeniului astfel încât cititorul să poată să-
şi facă o viziune de ansamblu şi să poată să dezvolte în cunoştinţă de cauză segmentul care i se pare de cel mai mare 
interes. Se vor prezenta pe rând: 

• Configuraţii pentru comunicaţii packet radio utilizând modemuri autoconstruite, schemele electronice, programele 
tipice de lucru pe calculator, precum şi referinţele din Internet unde se pot găsi nenumărate detalii. 
• Configuraţii pentru packet radio folosind echipamente industriale dedicate acestui mod de lucru TNC-uri Terminal 
Node Controller, MCP-uri Multimode Communication Procesor şi ansambluri bazate pe microcontrolere PIC, schemele 
de principiu, despre software şi programe de vizualizare, elemente de conectare şi comandă PTT şi VOX pentru cele 
mai răspândite transceivere handheld de la firmele cunoscute Yaesu, Kenwood şi ICOM. 
• Configuraţiile moderne realizate cu placa de sunet (soundblaster) a calculatoarelor PC, în care prin tehnicile DSP 
şi programe specializate sunt preluate de către calculatorul PC practic toate funcţiile: de terminal, TNC şi modem ale 
modului de lucru AX25. Enumerarea principalelor programe ale modului AX25 care lucrează cu placa de sunet şi 
unele elemente de parametrizare ale acestora. 
• O sinteză a principalelor servicii oferite de modul AX25, interfaţarea cu sistemele TCP/IP şi cu Internetul prin 
intermediul gateway-urilor şi avantajele accesului la aplicaţiile standard din Internet, e-mail, Telnet, FTP. 

 
Structura de ansamblu a configuraţiilor de echipamente ale modului packet radio AX25. 
Pentru conexiunile AX25 sunt semnificative trei configuraţii tipice. 
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 Configuraţii pentru comunicaţii PKR utilizând modem-uri autoconstruite. 
Prima soluţie de configuraţie este clasică iar din punct de vedere istoric printre primele realizate în regim de 

amator folosind capabilităţile calculatoarelor PC. Calculatorul este folosit atât pe post de terminal pentru introducerea şi 
afişarea mesajelor, dar mai ales cu el se emulează software funcţiunile de TNC: construcţia cadrelor, emisia şi recepţia 
sincronă în conformitate cu protocolul AX25, controlul erorilor şi retransmisia pachetelor eronate, comenzile de trecere 
din emisie în recepţie şi invers, practic toată funcţionarea digitală a ansamblului. Din punct de vedere hardware sunt 
prezentate cele mai cunoscute modem-uri packet radio concepute şi construite în număr mare de către radioamatori în 
jurul circuitelor integrate specializate TCM3501, AM7910 / AM7911, XR2206 / 2211.  

Partea consistentă a acestei soluţii, ca de altfel în ansamblul tuturor comunicaţilor digitate, este însă software-
ul, programul care gestionează întreg procesul comunicaţional. Exemplu semnificativ pentru un program care 
funcţionează cu toate aceste scheme de modem şi pentru care există experienţă şi documentaţie suficientă este 
binecunoscutul BayCom 1.6. Printre îmbunătăţirile propuse de către colectivul de dezvoltare al acestui produs sunt atât 
noutăţile hardware pentru o interfaţă realizată direct sub forma unei plăci care poate fi inclusă în calculatorul PC precum 
şi un modem funcţionând pe portul USB al calculatorului. În consecinţă şi programul BayCom a suferit adaptările 
corespunzătoare acestor noi soluţii. Programul BayCom 1.6 este funcţional pe mai multe platforme de sistem de 
operare: DOS, Windows şi Linux. Detalii despre toate aceste noutăţi pot fi găsite la adresele www1.baycom.de şi 
www.baycom.org. Un alt program extrem de performant şi cu o largă răspândire în Europa Centrală, valabil pentru 
sistemele de operare DOS şi Windows, este pachetul PC/FlexNet despre care toate detaliile se pot găsi la adresa de 
Internet http://dl0td.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/intro.html. Implementări ale ambelor sisteme au fost realizate cu 
succes şi în YO. 
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 Configuraţii pentru comunicaţii PKR utilizând TNC-uri, MCP-uri sau Microcontrolere PIC. 

TNC - Terminal Node Controller, a fost primul echipament autonom pentru comunicaţii packet radio AX25 
bazat pe apariţia microprocesoarelor. Configuraţia permite lucrul cu un terminal banal (VDT), de la care se introduc şi la 
care se recepţionează datele pe interfaţa asincronă serială RS232, conectat cu echipamentul TNC care are încastrat 
programul de comunicaţie aliniat protocolului AX25 cu toate funcţiunile sale. Printr-un dialog de parametrizare se pot 
introduce funcţiunile şi valorile de trafic dorite de utilizator. TNC-ul este un ansamblu hardware-software (firmware) 
dedicat unui singur mod de comunicaţie. Cel mai cunoscut TNC, bazat pe microprocesorul de 8 biţi Z80, este cel 
conceput şi construit de către grupul TAPR – Tucson Amateur Packet Radio sub denumirea de TNC-2 şi fabricat în mare 
serie de către companiile de echipamente dar în egală măsură de către radioamatori. Manualul de realizare, schema şi 
programul ars în memoriile EPROM se găsesc în www.tapr.org/tapr/html/firmware.html . La aceiaşi adresă se găsesc 
versiuni şi variante constructive pentru diferite echipamente şi programe dedicate comunicaţiilor digitale. Schema pentru 
TNC-2 este prezentată în anexele la  prezentul volum. TNC-2 a fost produs în serie mică şi de către radioamatorii YO. 

Pentru conectarea TNC-ului cu un calculator PC se foloseşte aceiaşi interfată serială asincronă RS232 cu 
conector DB25 sau DB9. Programul de comunicaţie între calculator şi TNC pentru parametrizare şi pregătirea pentru 
lucru este un program care transformă PC-ul într-un terminal banal. El poate fi un program DOS livrat odată cu TNC-ul 
sau cel mai simplu se lansează din Windows Programs > Accesories > Communication programul Hyperterminal. 
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Atacul şi recepţia cu semnalul AFSK de la ieşirea/intrarea TNC-ului se face spre borna de microfon a 
transceiverului şi din spre borna de difuzor (cască). Controlul comutării permanente în timpul traficului între emisie şi 
recepţie a transceiverului se face din TNC prin comanda de PTT venită din circuitele SIO (semnalele RTSA şi CTSA pinii 
17 şi 18) care amplificate atacă un tranzistor (VN10KM) care comandă circuitul de PTT al TRx. 

MCP – Multimode Communication Procesor, sunt echipamente autonome conectabile cu un terminal sau un 
PC în aceleaşi condiţii ca un TNC dar suportă prin parametrizare corespunzătoare o multitudine de moduri de lucru. Ca 
exemplu echipamentul KAM-Plus (Kam98) al firmei Kantronics suportă modurile CW, RTTY, ASCII, Packet Radio HF şi 
VHF la vitezele de 300Bd şi 1200Bd, funcţionând ca staţie, digipeater, PBBS, Gateway, KISS mode sau KA Node, 
Pactor, Amtor ARQ şi Amtor FEC, Navtex, G-tor. 

Programele pentru modurile de lucru fiind incluse în MCP calculatorul PC nu face nici o prelucrare majoră 
putând fi un echipament cu performanţe modeste. Conversaţia de parametrizare se face din programul propriu Pactrem 
lansabil din DOS sau cu Hyperterminal din Windows, pentru alegerea modului de lucru şi a parametrilor fiecăruia. Pentru 
un astfel de echipament documentaţia este amplă şi trebuie studiată cu atenţie datorită complexităţii software şi a 
numărului mare de moduri de lucru acoperite. 
 Comanda de PTT pentru TRx-uri HF sau VHF se face din circuite incluse in MCP. În anexă este prezentată 
pentru exemplificare schema de principiu a MCP-ului KAM-Plus. O prezentare pentru modurile de conectare între MCP 
cu cele mai utilizate echipamente handy ale firmelor Yaesu, Kenwood şi ICOM este figurată de asemeni în anexă.  

O menţiune specială asupra conectării echipamentelor handy (handheld) la care comutarea funcţionează mai 
degrabă pe principiile similare cu comanda VOX este explicitată în figura ataşată acestui capitol. A fost luată ca exemplu 
structura de echipamente KAM-Plus (Kantronics) cu FT51R (Yaesu).  

PIC Encoder – Microcontroler Equipment, sunt scheme bazate pe microcontrolere care permit o puternică 
miniaturizare a echipamentului construit în jurul unui CIP inteligent care înglobează atât microprocesorul cât şi memoria 
care conţine programul de lucru. Tot grupul TAPR a realizat cu microcontrolerul PIC16F84 o interfaţă între un flux digital 
serial şi lumea packet radio AX25. Interfaţa este total parametrizabilă de către utilizator pentru diverse aplicaţii care 
transmit date seriale cum ar fi sistemele GPS sau de meteo şi transmiterea lor mai departe sub formă de pachete cu 
viteza de 1200bps. Lucrează în tandem cu CIP-ul MX614 care este un modem Bell 202 (1200Hz – 2200Hz). Conexiune 
cu un calculator PC şi un transceiver se face similar ca şi pentru TNC-uri. 

Proiectul PIC-E este un sistem deschis pentru radioamatorii capabili de conceperea unor aplicaţii cu caracter 
de noutate. Schema de principiu este prezentată în anexă iar detalii despre această interesantă realizare este dată la 
adresa http://www.tapr.org/tapr/html/Fpice.html . 
 
 Configuraţii pentru comunicaţii PKR utilizând placa de sunet a calculatoarelor PC. 
 Evoluţia software pentru prelucrarea semnalelor audio cu ajutorul calculatorului, prin intermediul plăcii de sunet 
(soundblaster), a pornit din dorinţa şi nevoia de a oferi o alternativă digitală pentru înregistrarea şi ascultarea muzicii. 
Tehnicile de eşantioanre şi prelucrare digitală a semnalelor astfel obţinute (DSP) au fost preluate de nenumărate alte 
aplicaţii precum cele din industrie pentru măsurarea şi arhivarea digitală a semnalelor analogice şi până la prelucrarea 
semnalelor audio din radiocomunicaţiile de amator.  
 În această situaţie care poate fi caraterizată ca cea mai performantă şi prolifică în dezvoltarea tuturor modurilor 
de comunicaţii digitale pentu radioamatori, calculatorul PC preia practic toate sarcinile de formare sau recepţie a 
semnalelor analogice audio la şi de la transceiver. Calculatorul PC devine în acelaşi timp terminal pentru introducerea şi 
recepţia mesajelor, TNC pentru prelucrarea protocolului AX25, modem pentru modularea şi demodularea semnalelor 
analogice primite de la staţie, realizând şi comutarea emisie – recepţie necesară funcţionării TRx conform protocolului. 
 Cu module software adecvate sau programe independente calculatorul PC echipat cu placă de sunet acoperă 
practic în acest moment aprope toate modurile de lucru digitale existente în serviciul de amator. Prelucrările de semnale 
cu placa de sunet sunt în continuă dezvoltare şi pentru emisiuni analogice altele decît cele obişnuite cum ar fi emisiunile 
EME sau cele din benzile foarte zgomotoase cum ar fi cele de frecvenţă foarte joasă 136kHz.  
 Comenzile pentru PTT din spre calculator către transceiver se fac pe intrerfaţa serială aşa cum au fost 
prezentate în capitolul cu schemele de interfeţe hardware. Pentru asigurarea comutării Rx-Tx la echipamentele handy 
trebuie aplicată comutarea de tip VOX generată de către semnalul AFSK din portul Audio OUT al plăcii de sunet.  

O schemă similară cu cea prezentată pentru comanda echipamentelor handy de către TNC-uri şi MCP-uri este 
necesar a fi realizată separat pentru comanda corectă a comutării Rx-Tx pentru echipamentele handy. Comutarea se 
face pe baza semnalului audio AFSK produs de placa de sunet. Deoarece echipamentele handy nu au bornă 
specializată acceptării comenzii de PTT din portul COM al PC-ului, comanda comutării alternative Rx-Tx se poate face 
numai pe baza semnalului audio provenit din placa de sunet. Ieşirea audio a plăcii de sunet este stereo iar în acest caz 
unul din semnalele audio (L - left) va fi utilizat pentru atacul pe borna de microfon a echipamentului handy, iar celălalt (R 
– right) va fi utilizat pentru comanda tranzistorului mosfet 2N7000 (BS170) care activează comutarea internă Rx-Tx a 
echipamentului.  Schema prezentată în capitolul “interfeţe” funcţionează la intrare cu un semnal audio puternic pentru a 
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asigura tensiunea de deschidere a tranzistorului mosfet. Dacă totuşi tranzistorul nu se deschide este necesară 
realizarea unei amplificări audio suplimentare pe ramura (R) cu unul sau mai multe circuite integrate LM339. Este util a 
se revedea şi adapta una din schemele de comandă VOX prezentate în capitolul interfeţe. 

O astfel de realizare ar mări substanţial numărul de radioamatori YO activi în packet radio, posesori ai unor 
echipamente de calcul cu placă de sunet şi a unor echipamente handy. 

Elementul esenţial pentru funcţionarea acestei configuraţii, pentru modul de lucru packet radio este software-ul, 
programele specifice modului de lucru cu placa de sunet. 

 
Programele semnificative pentru funcţionarea cu placa de sunet a modului packet radio. 

1. Flex32 / Soundcard Packet for Windows pentru care se găseşte o bună descriere didactică a paşilor de punere în 
funcţiune la adresa http://www.uspacket.net/flex32/flx_32.htm . Flex32 este unul din modulele complexului 
pachet FlexNet lucrând sub sistemele de operare DOS şi Windows. 

2. AGW Packet Engine (AGWPE) funcţionând sub sistemul de operare Windows (autor SV2AGW) cu o excelentă 
documentaţie în engleză şi franceză la adresa http://www.qsl.net/soundcardpacket/ . Este un “motor de protocol” 
server, care nu înglobează şi funcţia de modem. Are drept aplicţii de interfaţă WinPack, UI-View, WinAPRS precum 
şi în faze avansate de realizare AGWTerm, AGWMonitor şi AGWCluster de acelaşi autor. 

3. MixW2.0x (actual versiunea 2.8) a cunoscutului UT2UZ, packet multifuncţional pentru utilizarea plăcii de sunet, are 
un modul dedicat comunicaţiilor packet radio HF şi VHF. Parametrizarea şi lansarea este extrem de simplă şi 
comodă şi va fi descrisă în capitolul dedicat manualului de utilizare pentru acest pachet cuprinzător de comunicaţii 
pentru amatori folosind placa de sunet. 

 
Aplicaţiile modului Packet Radio. 

 Principalele aplicaţii ale modului de lucru packet radio se pot sistematiza astfel: 
1. Monitorizarea traficului în frecvenţa de lucru între staţiile active la un moment dat (listen). TNC-urile şi programele 

sunt setate la intrarea în funcţiune să fie active în acest mod. 
2. Conectarea cu o staţie care dă apel sau stă pe ascultare în frecvenţă (cmd:connect [call]) şi desfăşurarea unui QSO 

point to point. 
3. Lucrul prin intermediul unui digipeater (repeater digital) cu o staţie care nu poate fi contactată direct din cauza 

distanţei sau a lipsei de vizibilitate radio între amplasamente (ex: cmd: connect [call] via [digicall-7]). 
4. Packet Bulletin Board System – PBBS, căsuţă postală radio, care după dialogul de conectare admite pe baza 

comenzilor specifice simple scrierea şi depunerea unor mesaje către corespondenţi precum şi citirea celor proprii ce 
le sunt adresate (ex: cmd:connect [calldigi-1]). 

 

5. DX Packet Cluster este o aplicaţie 
pe o reţea de noduri (vezi figura cu 
reţeaua cu 3 noduri) operată cu un 
software specializat pentru “packet 
cluster”. Fără să fie legată la 
Internet reţeaua este folosită de 
membrii ei pentru a semnala DX-
urile sau indicativele în concursuri, 
oferind posibilitatea de introducerea 
unor “spot”-uri şi pentru a consulta 
şi a se informa asupra celor deja 
introduse. Conectarea se face 
identic ca în celelalte sisteme iar 
introducerea de spot-uri  şi 
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consultarea este posibilă multicriterial: pe ore, zile, benzi, etc la comenzi specifice (95 de comenzi incluzând diferiţi 
parametrii). 

6. Conectarea prin sateliţii de radioamatori folosind canale up-link şi down-link diferite. Satelitul este utilizat de regulă 
ca un digipeater pentru legăturile la mare distanţă. 

7. Lucrul în reţele extinse, conectarea 
staţiilor distante prin intermediul nodurilor, 
în esenţă folosirea câmpurilor de 
indicative multiple din structura pachetului 
AX25. Comanda tipică este de exemplu: 
cmd: connect [call] via [calldigi-a] via 
[caldigi-b] via [calldigi-c]). Cuvântul via 
este utilizat pentru a preciza calea pe care 
circulă pachetele. Cele mai multe reţele 
sunt bazate pe nodurile NET/ROM. Alte 
sisteme sunt cunoscute sub denumirile de 
ROSE, TexNet, FlexNet şi pot funcţiona la 
viteze diferite de 1200bps 9600bps, iar 

fiecare nod poate avea unul sau mai multe porturi. 
8. Cea mai interesantă şi mai spectaculoasă aplicaţie este evoluţia reţelelor radio cu comutaţie de pachete către 

comunicaţiile cu protolcolul TCP/IP şi conexiunea acestora la Internet prin intermediul punţilor (gateway). 
Comunicaţiile AX25 au evoluat şi sau extins către orizontul TCP/IP Transmision Control Protocol/Internet Protocol, 
care reprezintă unul din standardele comunicaţiei în reţelele de calculatoare şi standardul comunicaţiilor prin 
comutaţie de pachete în reţeaua mondială Internet. Phil Karn KA9Q, a adaptat TCP/IP pentru utilizarea lui în 
reţelele de radioamatori cu calculatoare PC. Sistemul de operare creat pentru acest mod se numeşte NOS – 
Network Operating System. Versiunile ulterioare dezvoltate de alţi amatori, specialişti în informatică, se numesc 
GRINOS, JNOS,TNOS, MFNOS dar se referă la acelaşi protocol TCP/IP. 
Deoarece protocoalele AX25 şi TCP/IP folosesc pachete diferite atât ca dimensiuni cât şi ca semnificaţie a 
câmpurilor precum şi proceduri funcţionale diferite, fiind construite cu reguli şi algoritmi de funcţionare diferiţi, pentru 
interconectarea acestor două tipuri de reţele a fost nevoie de o procedureă de interconectare. 
Procedura de trecere de la pachete AX25 la pachete IP se numeşte “încapsulare” şi este reglementată de 
recomandarea RFC 1226 care spune: “Fiecare pachet AX25 este încapsulat într-o datagramă IP. În mod normal un 
pachet AX25 nu depăşeşte lungimea de 330 Bytes, deci fragmentarea la nivelul IP nu va fi necesară. Totuşi, 
experimentele cu pachete AX25 mai mari poate face necesară fragmentarea IP şi procedura de reasamblare. Când 
un pachet AX25 este încapsulat în interiorul unui pachet IP, elementele structurii HDLC (flags şi zero stuffing) sunt 
omise, astfel încât datagramele IP delimitează corect începutul şi sfârşitul fiecărui pachet AX25. CRC-ul de 16 biţi al 
ITU-T pentru secvanţa de control este inclus. În toate celelalte aspecte, pachetul AX25 este încapsulat nemodificat”. 
Procedura invesrsă este cea de transformare a unui pachet IP într-unul sau mai multe pachete AX25. 

 

Ambele tipuri de pachete conţin adresele corespondenţilor dar în formate complet diferite. AX25 sub forma unor 
indicative alfanumerice iar TCP/IP sub forma numerică a 4 Bytes de forma scrisă în zecimal aaa.bbb.ccc.ddd. cunoscută 
şi sub numele de adrese IPv4. Corespondenţa biunivocă dintre un indicativ de radioamator şi o adresă IP se face pe 
baza regulilor stabilite de către AMPR ORG (www.ampr.org) pentru AMPRNET- Amateur Packet Network, net 44. 

 Funcţionarea mondială a reţelelor de radioamatori cu comutare de pachete cu protocolul TCP/IP este asigurată în 
cadrul adresei de clasă A, 44.0.0.0 defalcată pentru ţări şi entităţi radio în adrese de clasă B şi C. Pentru România, 
spaţiul YO, este alocată adresa de clasă B, 44.182.0.0. 

Adresele pot fi folosite în reţele insularizate, izolate, folosind unul din sistemele de operare din grupa NOS, dar în 
special în exploatarea conexiunilor către Internet prin intermediul punţilor (gateway) prezentate anterior. 

Utilizarea unei punţi între o reţea radio AX25 sau TCP/IP şi Internet oferă accesul la funcţiile de: 
• Electronic mail – poştă electronică. 
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• FTP – File Transfer Protocol, protocol pentru transfer de fişiere. 
• Telnet – Presupune posibilitatea de a accesa o staţie radio distantă de la un calculator aflat undeva legat la 
Internet. Exemplu practic dacă sunteţi conectat la Internet, faceţi: Start > Run > în fereastra ce se deschide scrieţi 
telnet  > Connect > Remote System > iar în fereastra ce se deschide scrieţi la Host name: yo2kjo.ampr.org  
sau adresa IP: 193.226.111.249, Port: Telnet, TermType: vt100 şi veţi vedea că funcţionează. La Login daţi 
indicativul dumneavoastră şi apoi urmaţi instrucţiunile de lucru şi helpul accesabil cu ? după prompter. Din păcate 
comenzile trebuie învăţate ca să ştiţi să navigaţi prin NOS. 
• QSO Bridge – Este similar cu chatul din Internet între două staţii radio conectate la punţi iar acestea la Internet ca 
tunel. Se lucreză tastatură la tastatură “in live” pe trei segmente radio-Internet-radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Pagina de Internet a Federaţiei Române de radioamatorism http://www.hamradio.ro
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PSK31: Un mod nou de radio-teletype bazat pe o filozofie veche 
de Peter Martinez, G3PLX (traducere de YO3FFF) 

 
Autorul a activat în RTTY încă din 1960 şi a contribuit substanţial la introducerea AMTOR-ului în 

radioamatorism la sfârşitul anilor 70. Introducerea AMTOR-ului a îmbunătăţit siguranţa legăturilor radio în unde scurte şi 
a pavat drumul către o dezvoltare ulterioară a acestei laturi a pasiunii noastre aducând transferul de date, manipularea 
mesajelor şi legarea calculatoarelor între ele dar lăsând deoparte legăturile radio bilaterale între operatori, „live”. 

Între entuziaştii transferului de date care folosesc ultimele tehnici şi fanii legăturilor bilaterale care folosesc încă 
tradiţionalul RTTY al anilor 60 s-a creat un gol deşi aceştia din urmă folosesc desigur tastatura şi ecranul monitorului în 
locul teleimprimatorului. Există un orizont pentru aplicarea tehnicilor moderne acum disponibile pentru a aduce RTTY-ul 
în secolul 21. 

Acest articol ia în discuţie nevoile specifice unui „QSO live” opunându-se transferului „pachetelor” de date fără 
erori, descriind modul PSK31 pe care l-am dezvoltat special pentru acest scop (QSO-uri live). Acesta devine din ce în ce 
mai popular datorită kit-urilor DSP ieftine şi poate deveni chiar mai ieftin datorită folosirii cu măiestrie a plăcilor de sunet 
din PC-uri de către radioamatori entuziaşti. 

 
Ce este necesar pentru o legătură „live”? 
Cred că folosirea procesului de corecţie a erorilor este nepotrivit pentru legăturile live. 
Am identificat factori care demonstrează că toate sistemele de corecţie a erorilor introduc întârzieri. În cazul 

unei legături ARQ ca AMTOR sau Pactor există un ciclu fix de transmisie de 450 ms sau 1,25 sec sau mai mult care 
întârzie orice apăsare de tastă mai mult decât durata perioadei unui ciclu şi chiar mai mult dacă exist erori. Cu sistemul 
farward-error-correction FEC apare de asemenea o inevitabilă întârziere deoarece informaţia este răspândită în afara 
unei perioade de timp. Cred că aceste întârzieri fac aceste sisteme dezagreabile pentru conversaţiile bilaterale. 

Aceasta nu este o problemă tehnică ci una de natură umană. O altă preocupare este interdependenţa dintre 
calitatea informaţiei transmise şi calitatea legăturii radio. În sistemele de transmisie analogică cum ar fi CW sau SSB, 
există o relaţie liniară între cele două elemente. Operatorii nu se gândesc la aceşti factori această preocupare fiind 
preluată de subconştient: ei îşi schimbă viteza şi tonalitatea vocii instinctual şi chiar aleg subiectul conversaţiei care se 
adaptează condiţiilor de trafic. În modul digital relaţia dintre semnalul şi zgomotul din eter şi rata erorilor de pe ecran nu 
este chiar atât de „netedă”. Sistemele moderne de corecţie a erorilor digitale nu sunt bune în acest caz particular, 
recepţia fiind aproape perfectă când raportul semnal/zgomot este deasupra unui anumit nivel şi oprindu-se complet când 
acest raport scade sub acest nivel. Această cauză nu are consecinţe supărătoare asupra unei retransmisii automate a 
poştei electronice dar poate afecta fluenţa unei conversaţii. Al treilea factor este unul de natură socială: cu sistemul de 
corecţie a erorilor veţi avea numai mesaje bune, fără erori în cazul în care sunteţi conectaţi unul la celălalt însă 
recepţionarea semnalului va fi mult mai dificilă când veţi chema CQ sau veţi asculta pe alţii. Acest aspect face dificilă 
cunoaşterea celorlalţi participanţi la trafic fiind o tendinţă de a limita contactele numai la câţiva prieteni sau la mailbox. 

Aceşti factori m-au condus la concluzia că există cazuri de sisteme de transmisie care nu folosesc coduri de 
corecţie a erorilor acestea fiind făcute pentru contacte în direct „live”. Popularitatea de care încă se bucură tradiţionalul 
RTTY folosind sistemul de start-stop este o dovadă a acestor ipoteze: întârzierea este mică (150 ms), fluxul conversaţiei 
este continuu şi rata erorilor este tolerabilă fiind uşor de ascultat sau de intrat într-un QSO. 

 
Cum putem îmbunătăţi RTTY-ul? 
Putem să folosim tehnicile moderne care nu erau disponibile în anii 60? Mai întâi, din moment ce discutăm de 

contacte „live”, nu este nevoie să luăm în discuţie sistemele care pot transmite text mai repede decât putem să-l scriem 
cu mâna. În al doilea rând, transceiverele moderne sunt mult mai stabile decât erau în anii 60 deci putem să folosim o 
bandă mai îngustă de frecvenţe decât în acele zile şi în al treilea rând, procesoarele digitale sunt mult mai puternice 
decât cama rotativă şi mecanica teleimprimatoarelor deci putem să folosim coduri mai bune. Toleranţa alunecării de 
frecvenţă a FSK-ului („Frequency-Shift-Keying”) cât şi lungimea fixă a codului de 5 unităţi între start-stop folosită astăzi 
în RTTY sunt moşteniri ale limitării tehnologice de acum 50 de ani. Acum putem să facem mai mult. 

 
Alfabetul Varicod al PSK31 
Metoda inventată de mine pentru îmbunătăţirea structurii de start-stop prin folosirea procesării digitale 

moderne, fără a introduce întârzieri suplimentare datorate proceselor de sincronizare sau corecţie a erorilor, se bazează 
pe un alt sistem tradiţional, codul MORSE. Deoarece codul Morse foloseşte coduri scurte pentru cele mai comune litere 
este de fapt foarte eficient din punct de vedere al duratei medii de transmitere a unui caracter. Suplimentar, dacă ne 
gândim că îl vom folosi pentru modurile digitale, codul Morse este autosincronizat: nu este nevoie ca să folosim un 
proces separat pentru a ştii când se termină un caracter şi când începe următorul. Înseamnă că, modul Morse nu suferă 
din cauza problemei cascadării erorilor rezultată din metoda start-stop atunci când un bit de start sau stop este corupt. 
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Aceasta se datorează modelului de codare care foloseşte un „spaţiu gol” (în engleză = gap), care nu conţine informaţie, 
între două caractere, spaţiu gol ce nu apare niciodată într-un caracter. 

De aceea codul inventat de mine este o extensie logică a codului Morse folosind nu numai un bit sau trei ca 
elemente de cod (puncte şi linii) ci oricâţi. Litera „spaţiu gol” (gap) poate fi scurtată la doi biţi. Dacă reprezentăm 
neapăsarea manipulatorului cu 0 şi apăsarea acestuia cu 1, atunci codul cel mai scurt este unul singur prin el însuşi. 
Următorul este 11, apoi 101 şi 111, apoi 1011, 1101, 111 dar nu şi 1001 din moment ce nu putem avea două zerouri 
consecutive în cod. În câteva minute cu un creion şi o hârtie se generează mai multe coduri. Cu 10 biţi putem să facem 
cele 128 de caractere ASCII. Am analizat foarte multe texte în limba engleză ca să aflu cât de comun este fiecare 
caracter ASCII, după care am alocat cele mai scurte coduri celor mai comune dintre ele. Rezultatul este arătat în 
„Apendix” şi l-am denumit alfabetul Varicode. Cu un text în engleză, Varicod-ul are o lungime medie a codului, incluzând 
pauza de „00” a literei „spaţiu gol (gap)”, de 6,5 biţi per caracter. Simulând erorile aleatoriu şi numărul caracterelor 
corupte am văzut că alfabetul Varicod este cu 50 % mai bun decât codul start-stop, astfel verificându-se că proprietatea 
de autosincronizare lucrează bine. 

Codul cel mai scurt în alfabetul morse este alocat literei „e”. În Varicod, cel mai scurt cod este alocat spaţiului 
dintre cuvinte (wordspace). Când este în modul inactiv (idle), emiţătorul va transmite un şir continuu de zerouri. În figura 
de mai jos sunt comparate codurile aceluiaşi cuvânt transmis în ASCII, RTTY, Morse şi Varicod. 

 
PSK31 modulare şi demodulare 
Pentru a transmite Varicod la o viteză de 

scriere rezonabilă de 50 WPM (cuvinte pe minut) este 
nevoie de aproximativ 32 de biţi pe secundă (bit-rate). 
Am ales 31,25 bps fiindcă poate deriva uşor din 
sampling-rate-ul de 8 KHz folosit în cele mai multe 
sisteme DSP (Digital Signal Processing). Teoretic, 
pentru a transmite în forma binară aceste date avem 
nevoie de o lărgime de bandă de numai 31,25 KHz 
stabilitatea de frecvenţă implicată de acest fapt putând 
fi atinsă de echipamentele moderne de HF. 

Metoda aleasă a fost folosită pentru prima 
dată în benzile de radioamatori de SP9VRC după 
cunoştinţa mea. 

În locul schimbării frecvenţei purtătoare (FSK, RTTY) care reprezintă irosirea spectrului sau folosirea 
manipulării purtătoarei prin tot sau nimic (CW) reprezentând irosirea puterii emiţătorului, „punctele” codului sunt 
semnalizate prin inversarea polarităţii purtătoarei. Ne putem gândi la acest lucru ca fiind echivalent cu inversarea 
sârmelor cablului de coborâre de la antenă. Acest sistem foloseşte mai eficient resursele emiţătorului comparând un 
semnal pozitiv înaintea inversării cu un semnal negativ după el, în loc să compare semnalul prezent reprezentând un 
„punct” cu lipsa semnalului reprezentând un spaţiu gol (gap). Dar dacă manipulăm emiţătorul în acest fel la 31,25 baud, 

acesta va genera clicksuri teribile deci, trebuie să-l 
filtrăm. 

Dacă vom lua un şir de „puncte” în cod 
Morse şi îl vom trece printr-un filtru trece-jos cu o 
bandă de trecere teoretic minimă, acest semnal va 
arăta ca o purtătoare modulată 100 % de un semnal 
sinusoidal la viteza de transmisie a „punctelor”. 
Spectrul arată o purtătoare cu două benzi laterale cu 6 
dB mai jos de ambele părţi. Un semnal care este 
trimis continuu inversat, filtrat pentru o lărgime de 
bandă minimă, este echivalent cu o emisiune DSB, 
ceea ce conţine două tonuri de fiecare bandă laterală 
a purtătorii suprimate. Îmbunătăţirea performanţei 
aduse de manipularea cu inversarea polarităţii peste 

manipularea prin tot sau nimic este comparabilă cu cea adusă telefoniei AM cu purtătoare de telefonia DSB. Am numit 
până la urmă această tehnică „manipulare cu inversarea polarităţii” (polarity-reversal keying) deşi toţi ceilalţi o numesc 
manipulare binară cu schimbare de fază (binary phase-shift keying) sau BPSK. În figura alăturată este arătată anvelopa 
modulaţiei BPSK şi detaliile inversării de polaritate.  

Pentru a genera BPSK în forma cea mai simplă putem converti şirul de date în nivele de +/-1 volt spre exemplu, 
după care să le trecem printr-un filtru trece-jos alimentând un modulator echilibrat în care să introducem de asemenea 

Prezentarea transmiterii în
ASCII, RTTY, Morse si Varicode
pentru cuvântul „ten” la aceiasi

scara de timp

Anvelopa purtatoarei BPSK atunci când se transmite
un simbol „spatiu” în codul Varicode
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purtătoarea dorită (de radiofrecvenţă). Semnalul inversat transmis continuu arată ca o sinusoidală de 1 Volt vârf la vârf 
care intră în modulatorul DSB, semnalul rezultat la ieşirea acestuia fiind două tonuri pure. În practică utilizăm 
transceivere SSB pe care le modulăm în audiofrecvenţă sau transportăm procesul echivalent într-un câmp DSP. Putem 
să semnalizăm un zero logic prin purtătoare continuă şi unu logic prin inversarea fazei (reversal) dar eu am făcut altfel 
pentru motive ce vor deveni clare în scurt timp. 

Există mai multe căi de demodulare BPSK dar toate pornesc cu un filtru trece banda. Pentru viteza aleasă 
pentru PSK31 acest filtru poate fi îngust de 31,25 Hz teoretic dar un filtru „cărămidă” cu o precizie de acest fel poate fi 
costisitor nu numai ca bani ci şi prin întârzierea pe care o introduce. Să ne amintim că ne-am propus să evităm 
întârzierile. Un filtru practic ar putea fi de două ori mai larg decât rata de transmisie (62,5 Hz) la -50 dB şi având o 
întârziere de doi biţi (64 ms). 

Pentru demodulare, având în vedere că BPSK are două benzi laterale, poate fi utilizată metoda uzuală de 
demodulare a DSB dar, altă cale este întârzierea semnalului cu o perioadă de un bit şi compararea acestuia cu semnalul 
direct într-un comparator de fază. Semnalul de la ieşirea demodulatorului va fi negativ când semnalul de la intrare este 
polarizat invers şi pozitiv când acesta va fi în polarizat direct. 

Deşi putem extrage informaţia de la ieşirea demodulatorului măsurând lungimea „punctelor şi liniilor” cum 
facem cu urechea în cazul semnalelor Morse, ne va fi de ajutor să culegem datele din zgomot dacă vom şti când să le 
aşteptăm. Putem foarte uşor să transmitem datele cu o măsură de timp foarte precisă, deci va fi posibil să prevedem 
când să eşantionăm ieşirea din demodulator. Acest proces se numeşte recepţie sincronă cu toate că uneori se foloseşte 
greşit termenul de „coerent”. Pentru a sincroniza receptorul cu emiţătorul putem folosi faptul că BPSK are o componentă 
de modulaţie în amplitudine. Deşi modulaţia variază cu structura datelor, va exista întotdeauna un ton curat în 
componenta acesteia la viteza de transmisie a informaţiei. Acest ton se poate extrage folosind în filtru îngust sau PLL 
sau echivalentul DSP şi introdus în decodor pentru a eşantiona datele rezultate la ieşirea demodulatorului. În figura de 
mai jos se arată diagrama tipică a unui modulator-demodulator BPSK. 

Pentru ca sincronizarea să funcţioneze, trebuie să ne asigurăm că în structura semnalului defazat nu se află 
„spaţii goale” (gaps). O purtătoare complet stabilă nu conţine modulaţie deci nu vom putea prezice când va apărea 
următoarea defazare a semnalului. Din fericire Varicod-ul este ceea ce avem nevoie. Prevăzând această situaţie vom 

alege nivelurile logice deci, zero va corespunde 
inversării de fază iar unu purtătoarei stabile. Semnalul 
inactiv de zero-uri continue va fi un semnal continuu 
defazat rezultând un semnal modulat de 31,25 Hz 
puternic. Chiar cu o transmisie continuă vom avea 
întotdeauna două semnale defazate într-un „spaţiu 
gol” între două caractere. Media semnalelor defazate 
va fi din această cauză mai mare de două la fiecare 
6,5 biţi dar nu vor fi niciodată mai mult de 10 biţi fără 
un semnal defazat. Dacă ne vom asigura că 
transmisia nu va începe întotdeauna cu o perioadă 
inactivă (idle) atunci cronometrul se va sincroniza 
destul de repede. Introducând la sfârşitul transmisiei 
o „coadă” de semnal nemodulat, va fi posibil să 
folosim prezenţa sau absenţa semnalului defazat 
pentru a închide decodorul („un fel de squelch”) prin 
aceasta ecranul ne mai umplându-se cu „zgomot” în 
lipsa semnalului util. 

 
Să începem lucrul cu PSK31 
Cam acestea au fost aspectele teoretice. Cum putem să începem să lucrăm în acest mod? În acest moment 

calea de a începe lucrul în PSK31 este obţinerea unui kit DSP. Acestea sunt card-uri din circuite imprimate (gen acelea 
din calculatoare), de obicei cu o interfaţă serială pentru PC comercializate la un preţ redus de către fabricanţii de 
procesoare DSP pentru a ajuta studenţii şi inginerii în familiarizarea programării DSP. Un număr de radioamatori au 
început să scrie programe (software) pentru aceste card-uri nu numai pentru RTTY sau şi pentru SSTV, packet, sateliţi 
şi pentru experimentelor de digitizare a vocii. Aceste card-uri au intrare şi ieşire pentru semnal audio şi intrări/ieşiri 
digitale pentru scopuri generale. Munca de construcţie se limitează la realizarea câtorva cabluri de legătură, construirea 
unei surse de alimentare şi introducerea card-ului într-o cutie. Programele pentru DSP sunt disponibile gratis ca şi cele 
care rulează pe PC pentru interfaţarea tastaturii şi ecranului, cea mai uşoară cale de obţinere a lor fiind Internetul. 
Desigur se poate construi un modem pentru PSK 31 din alte componente electronice deşi aşa ceva n-a făcut nimeni 
până acum dar, cea mai promiţătoare platformă hardware pentru viitor va fi placa de sunet (sound blasterul) PC-ului. 

Diagrama bloc pentru modulatorul - demodulatorul analogic BPSK
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Lucrul în PSK31 
Având în vedere că performanţele PSK31 sunt aceleaşi când ascultăm un QSO, când chemăm CQ sau când 

suntem într-o legătură, este uşor să trecem din faza de ascultare a unui QSO în cea de a chema CQ sau de a realiza un 
QSO sau un QSO multiplu (net) dar, lărgimea de bandă foarte îngustă şi performanţele foarte bune în recepţionarea 
semnalelor slabe ne face să învăţăm câteva noi trucuri. Este uzual să lăsăm butonul de acord al staţiei într-un loc şi să 
facem acordul fin cu câţiva Hz în audiofrecvenţă ascultând prin intermediul filtrelor înguste decât în difuzor şi folosind 
ecranul de schimbare a fazei (on-screen-phase-shift display) din program. La emisie, având în vedere că anvelopa 
semnalului PSK31 nu este constantă cum este cazul pentru FSK, este important să menţinem emiţătorul într-un regim 
liniar de funcţionare din toate punctele de vedere. Oricum, având în vedere că semnalul inactiv PSK31 este echivalent 
cu un semnal de test cu două tonuri, este uşor de pus la punct. Cel mai rău produs al distorsiunilor apare la +/-45 Hz la 
un  nivel tipic de 36 dB mai jos de vârful de modulaţie. 

 
Un alt punct de vedere asupra corecţiei erorilor 
După ce am făcut PSK31 să funcţioneze cu modulaţia BPSK şi Varicod-ul, mai mulţi radioamatori m-au 

îndemnat să adaug un sistem de corecţie a erorilor în speranţa unei îmbunătăţiri pe mai departe a sistemului. Am 
rezistat pentru motivele arătate în partea I-a şi anume că întârzierea în transmisie, discontinuitatea traficului şi 
incapacitatea de a asculta un QSO nu sunt atractive pentru legăturile „live”. Mai este şi un alt motiv. Toate sistemele de 
corecţie a erorilor adaugă biţi de prisos. Să presupunem că născocesc un sistem de corecţie a erorilor care dublează 
numărul biţilor transmişi. Dacă aş vrea să ţin traficul aşa cum este ar trebui să dublez viteza de transmisie (baud-rate). 
Dar cu BPSK asta înseamnă că trebuie să dublez banda ocupată deci aşi pierde 3 dB la raportul semnal/zgomot (SNR) 
şi aşi căpăta mai multe erori. Sistemul de corecţie a erorilor va trebui să lucreze de două ori la fel de greu corectându-se 
până la blocare! Nu mai este evident că, corecţia erorilor va mai câştiga. Este interesant de notat că folosind FSK-ul 
unde deja banda ocupată este mai largă decât conţinutul informaţiei putem dubla viteza de transmisie fără a dubla 
banda ocupată şi sistemul de corecţie a erorilor va lucra. O simulare pe calculator cu BPSK în zgomot alb arată că 
atunci când SNR este bun, sistemul de corecţie a erorilor va câştiga reducând rata erorilor de la o valoare mică la una 
foarte mică dar la un nivel SNR care este acceptat în legăturile amatoriceşti este mai bine să se transmită datele mai 
încet într-o bandă de frecvenţă mai îngustă. De asemenea ocupă mai puţin din spaţiul benzii! 

Oricum, s-a sugerat că sistemul de corecţie a erorilor poate da rezultate bune pentru rafalele de zgomot care 
nu pot fi simulate pe bancul de probă aşa că am decis să încerc şi să fac câteva teste comparative. Sistemul de corecţie 
a erorilor la retransmisie (FEC) pare că merită să fie reanalizat acesta neîntârziind prea mult transmisia datelor. 

Am realizat că este dificil că compari două sisteme cu lărgimi de bandă şi viteze diferite în trafic unde 
interferenţa canalului adiacent este diferită precum şi efectele propagării multipath (QSB). 

Există oricum o cale de dublare a capacităţii de informaţii a BPSK care să nu mărească banda ocupată şi nici 
viteza de transmisie. Prin adăugarea unei a doua purtătoare BPSK defazată cu 90 de grade la emisie şi a unui 
demodulator la recepţie putem să facem acelaşi truc care este folosit pentru transmisia a două culori diferite în sistemele 
de televiziune PAL şi NTSC. Aş putea să numesc acest lucru inversarea polarităţii transmisiei în quadratura (quadrature 
polarity reversal keying) însă toţi o numesc transmisia în quadratura prin schimbare de fază (quaternary phase- shift 
keying) sau QPSK. 

Cu QPSK vom avea o penalitate de 3 dB fiindcă va trebui să împărţim puterea emiţătorului în mod egal între 
cele două canale. Această penalitate este aceeaşi ca şi în cazul dublării benzii ocupate deci nu este mai rea decât 
aceasta. De aceea QPSK este ideal pentru comparaţia plănuită în experiment: interferenţa între două canale adiacente, 
SNR şi QSB va fi la fel pentru ambele cazuri. 

În următorul capitol voi gândi QPSK nu ca două canale binare ci ca un singur canal ce poate fi comutat între 
oricare dintre cele patru valori ale inversării de fază la 90 de grade. Printre altele, ideea recuperării ceasului folosită la 
BPSK lucrează foarte bine şi în QPSK deoarece anvelopa semnalului are o componentă a modulaţiei la rata de 
transmisie a biţilor. 

 
QPSK şi codul convoluţional 
Există o cantitate vastă de cunoştinţe despre corecţia erorilor în datele organizate pe blocuri de lungime 

constantă cum  ar fi codul ASCII prin transmiterea blocurilor lungi dar nu ştiu ceva care să acopere corecţia erorilor unor 
blocuri de lungimi diferite cum este cazul Varicod-ului. Oricum, există căi pentru reducerea erorilor în transmiterea 
continuă a unui flux de date care nu are o structură de bloc şi asta pare a fi o alegere naturală pentru legăturile radio din 
moment ce erorile nu au o structură de bloc. Acestea sunt denumite coduri convoluţionale (convoluţional codes) şi de 
fapt una dintre formele simple dublează numărul de biţi şi de aceea este o alegere naturală pentru un canal QPSK ce 
transportă cod variabil ca lungime. 

Codorul convoluţional generează una dintre cele patru faze schimbate nu de la un singur bit transmis ci de la o 
secvenţă alta. Aceasta înseamnă că fiecare bit este efectiv răspândit în timp împerecheat cu cel dinainte şi de după 
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acesta într-un mod precis. Cu cât vom răspândi mai mulţi biţi cu atât va fi mai mare abilitatea codului de a corecta 
rafalele zgomotului dat nu trebuie mers prea departe dacă nu vrem să introducem o întârziere mare la transmisie. Am 
ales o răspândire în timp de 5 biţi. Tabelul care determină schimbarea de fază (phase-shift) pentru fiecare structură de 5 
biţi succesivi este dat în apendix. Logica ce stă în spatele acestui tabel nu va fi luată în discuţie aici. 

În receptor se foloseşte o componentă numită decodor Viterbi. Acesta nu este chiar un decodor ci o întreagă 
familie de codoare care se joacă de-a ghicitul. Fiecare codor va „ghicii” când vor ajunge ultimii 5 biţi transmişi. Sunt 32 
de modele diferite de câte 5 biţi şi 32 de astfel de codoare. La fiecare pas valoarea fazei shiftate prezisă de modelul de 
biţi ghicit de la fiecare codor este comparată cu valoarea recepţionată şi este aleasă cea mai corectă. Este ca într-o 
competiţie prin eliminare, 16 dintre cei mai puţini buni vor fi eliminaţi în timp ce ceilalţi 16 vor merge în runda următoare 
purtând cu ei şi scorul anterior. Fiecare „supravieţuitor” va da naştere la doi „copii”, unul ghicind că următorul bit va fi 
zero iar celălalt că va fi un  unu. Toţi fac codorul lor să ghicească valoarea următoare a fazei shiftate şi îşi vor elimina 
„ghicirile” incorecte adăugându-le la scorul anterior. Cele mai puţin bune 16 codoare vor fi eliminate şi ciclul se va 
repeta. 

Seamănă un pic cu teoria evoluţionistă a lui Darwin. În eventualitatea că descendenţii codoarelor care au ghicit 
bine, mai devreme vor fi printre supravieţuitori, toţi vor purta aceleaşi „gene ancestrale”. De aceea va trebui să ţinem o 
evidenţă a „arborelui genealogic” a fiecărei familii de supravieţuitori (ghicirea secvenţei de biţi) ca să putem urmări 
evoluţia fiecăreia pentru a găsi fluxul de biţi transmis altfel va trebui să aşteptăm cel puţin 5 generaţii (perioade de biţi) 
înainte ca toţi supravieţuitorii să aibă aceeaşi „stră străbunică” (care să ghicească corect cu cinci biţi în urmă). Deoarece 
sistemul scorului este bazat pe un „total neîntrerupt”, codorul va da întotdeauna cea mai corectă presupunere chiar dacă 
recepţia este coruptă însă va trebui să aşteptăm un pic mai mult de 5 biţi ca răspunsul să devină clar. Cu alte cuvinte, 
decodorul Viterbi corectează erorile. 

Cu cât vom aştepta mai mult cu atât mai precis va fi. Eu am ales o întârziere a decodorului de 4 ori 
„răspândirea în timp” a 20 de biţi. Acum vom avea 25 de biţi întârziere de la sfârşitul unuia la începutul celuilalt (800 ms) 
introducând o întârziere dus-întors într-o legătură bilaterală de 1,6 sec. Cred că aceasta este limita dincolo de care 
întârzierea devine supărătoare. În orice caz, decodorul poate să îmbunătăţească performanţa în defavoarea întârzierii 
fără probleme. 

 
QPSK în emisie 
Operatorii PSK31 găsesc QPSK ca putând fi foarte bun dar câteodată sunt dezamăgiţi. În testele de laborator 

cu zgomot alb s-a dovedit a fi mai rău decât BPSK dar în condiţii reale de fading şi interferenţă s-au înregistrat 
îmbunătăţiri de până la 5 ori la rata de corecţie a erorilor pe caracter. În afară de întârzierea la transmitere care poate fi 
un pic deranjantă, QPSK cu patru faze în loc de două face ca acordul să fie de două ori mai critic decât la BPSK şi 
trebuie să aibă o toleranţa de 4 Hz. Acest lucru poate crea probleme unor aparate mai vechi. Din acest motiv, legăturile 
tind să înceapă în BPSK după care, cu acordul ambelor părţi să se treacă în QPSK. Este bine de reţinut un aspect cu 
privire la QPSK – este important pentru ambele staţii să folosească aceeaşi bandă laterală. În BPSK acest lucru nu 
contează. 

 
Alfabetul extins 
În UK, tastaturile calculatoarelor noastre au un semn de pound (lira sterlină) deasupra cifrei trei şi mulţi oameni 

au văzut că nu pot transmite uşor acest semn spre exemplu prin Internet. Acest fapt se datorează folosirii codului ASCII 
pe Internet care cuprinde 128 de caractere din care semnul „pound” nu face parte dar face parte din setul de caractere 
ANSI care are 128 de caractere şi simboluri adiţionale. PSK31 aşa cum am arătat mai înainte este la fel ca Internetul. În 
UK este o problemă mică dar în alte părţi ale lumii unde caractere ca germanicele umlaut-uri, accentele franţuzeşti sau 
tildele spaniole care de asemenea lipsesc din setul de caractere ASCII este mai mult decât un inconvenient. Din moment 
ce Windows-ul foloseşte ANSI şi cele mai multe programe sunt scrise pentru Windows, recent am extins alfabetul 
PSK31 într-o versiune Windows. Este foarte uşor să adăugăm caractere Varicod-ului fără a avea probleme de 
incompatibilitate cu versiunile anterioare. În decodorul anterior dacă nu există o secvenţă „00” după 10 biţi recepţionaţi 
de la ultima secvenţă „00” aceasta era ignorată ca fiind o secvenţă coruptă. În alfabetul extins am lăsat emiţătorul să 
transmită coduri mai lungi de 10 biţi. Decodoarele vechi vor ignora aceste coduri iar cele noi le vor interpreta ca atare 
(extra caractere). Pentru ca să adăugăm încă 128 varicod-uri trebuie să adăugând toate combinaţiile codurilor pe 11 biţi 
şi câteva pe 12 biţi. Apare un mic motiv pentru care putem să fim ingenioşi cu scurtarea caracterelor comune deci am 
ales să le aloc în ordine numerică, codului 128 aparţinându-i 1110111101 şi codului 255 – 101101011011. Marea 
majoritate a acestora nu vor fi folosite. Nu va fi o idee bună ca să se transmită fişiere binare în acest fel. 

 
Recapitulare 
Acest articol a încercat să identifice câteva caracteristici ale modurilor de transmisiuni de date moderne din HF 

care au contribuit la declinul QSO-urilor live, puţin probabil însă şi a tradiţionalului RTTY care este încă foarte răspândit. 
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Concentrându-ne asupra naturii speciale a QSO-urilor live, a fost creat un nou mod RTTY care foloseşte tehnica DSP 
modernă şi avantajele stabilităţii de frecvenţă a transceiverelor de HF din ziua de azi. Lărgimea de bandă este mai 
îngustă decât la oricare alt mod telegrafic. În figura 4 este arătat spectrul ocupat de PSK31 iar în figura 5 se face 
comparaţia dintre spectrul unei emisiuni standard FSK şi a uneia PSK31. 

Între timp, de când se scrie software pentru PSK31 (noiembrie 1998) sunt disponibile programe pentru 
TMS320C50DSK de la Texas Instruments scris de G0TJZ, pentru kit-ul ADSP21061 „SHARC” de la Analog Devices 
scris de DL6IAK şi pentru Motorola DSP56002EVM scris de mine. Pentru soundblaster DL9RDZ a scris un program 
pentru Linux şi eu am scris unul pentru Windows numit PSK31SBW care în acest moment a ajuns la versiunea 1.04. De 
asemenea două controlere multi mod DSP au fost 
deja up-gradate pentru includerea PSK31. 

Cele două apendixuri conţin suficiente 
informaţii pentru cei care vor să încerce PSK31. 
Software-ul disponibil, ştirile şi activitatea PSK31 se 
găsesc pe Internet la adresa: 

http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html 
Spre exemplu, simbolul „space” (spaţiu) – un 

semnal 1 precedat şi urmat de zerouri – va fi 
reprezentat ca o succesiune cursivă de câte 5 biţi 
grupaţi 00000, 00001, 00010, 00100, 01000, 10000, 
00000, traducându-se la emisie în modelul QPSK 
…2, 1, 3, 3, 0, 1, 2, … 

De notat că o secvenţă continuă de zerouri 
(secvenţa inactiv „idle”) transmite semnal inversat 
continuu la fel ca la BPSK. 

Diagrame:  
1. Arată cuvântul „zece” transmis în ASCII, 

RTTY, Morse şi Varicod. 
2. Arată forma de undă a BPSK 

transmiţând simbolul „space”. 
3. Schema bloc a modulatorului şi 

demodulatorului BPSK analog. 
4. Arată spectrul semnalului BPSK în mod 

inactiv şi transmiţând date, comparat cu 
o purtătoare nemodulată la acelaşi nivel 
de semnal. 

5. Comparaţie între spectrul semnalului 
PSK31 şi un semnal FSK la 100 baud cu un shift de 200 Hz. 

6. O imagine a panoului de control din programul PSK31SBW. 
Se poate observa pe indicatorul de acord (stânga) un semnal QPSK un pic zgomotos şi de asemenea se poate 

vedea acordul fin al frecvenţei de recepţie şi emisie. 
Acest articol a fost tradus şi prelucrat de Cristi – YO3FFF, care utilizează cu succes acest mod de lucru.  

 
Corespondenţa alfabetului ASCII cu alfabetul Varicode 

NUL 1010101011  
SOH 1011011011  
STX 1011101101  
ETX 1101110111  
EOT 1011101011  
ENQ 1101011111  
ACK 1011101111  
BEL 1011111101  
BS  1011111111  
HT  11101111  
LF  11101  
VT  1101101111  
FF  1011011101  
CR  11111  
SO  1101110101  

+   111011111  
,   1110101  
-   110101  
.   1010111  
/   110101111  
0   10110111  
1   10111101  
2   11101101  
3   11111111  
4   101110111  
5   101011011  
6   101101011  
7   110101101  
8   110101011  
9   110110111  

V   110110101  
X   101011101  
Y   101110101  
Z   101111011  
[   1010101101  
\   111110111  
]   111101111  
^   111111011  
_   1010111111  
.   101101101  
/   1011011111  
a   1011  
b   1011111  
c   101111  
d   101101  

Comparatie între spectrul PSK31 (200Hz) cu cel Amtor/Pactor (800Hz)

Spectrul emisiunii PSK31 - purtatoarea, lateralele si datele aleatoare
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SI  1110101011  
DLE 1011110111  
DC1 1011110101  
DC2 1110101101  
DC3 1110101111  
DC4 1101011011  
NAK 1101101011  
SYN 1101101101  
ETB 1101010111  
CAN 1101111011  
EM  1101111101  
SUB 1110110111  
ESC 1101010101  
FS  1101011101  
GS  1110111011  
RS  1011111011  
US  1101111111  
SP  1  
!   111111111  
"   101011111  
#   111110101  
$   111011011  
%   1011010101  
&   1010111011  
'   101111111  
(   11111011  
)   11110111  
*   101101111  

:   11110101  
;   110111101  
<   111101101  
=   1010101  
>   111010111  
?   1010101111  
@   1010111101  
A   1111101  
B   11101011  
C   10101101  
D   10110101  
E   1110111  
F   11011011  
G   11111101  
H   101010101  
I   1111111  
J   111111101  
K   101111101  
L   11010111  
M   10111011  
N   11011101  
O   10101011  
P   11010101  
Q   111011101  
R   10101111  
S   1101111  
T   1101101  
U   101010111  

e   11  
f   111101  
g   1011011  
h   101011  
i   1101  
j   111101011  
k   10111111  
l   11011  
m   111011  
n   1111  
o   111  
p   111111  
q   110111111  
r   10101  
s   10111  
t   101  
u   110111  
v   1111011  
w   1101011  
x   11011111  
y   1011101  
z   111010101  
{   1010110111  
|   110111011  
}   1010110101  
~   1011010111  
DEL 1110110101  

 
 
 

Apendix: 
Codul Convoluţional 

Coloana din stânga conţine cele 
32 de combinaţii ale unui cod 

Varicod de 5 biţi în care bitul din 
stânga se transmite primul. 

 
 

 Coloana din dreapta este corespondentul fazei shiftate care se va aplica purtătoarei. Zero (0) înseamnă 
purtătoare nedefazată, unu (1) înseamnă purtătoare defazată cu 90 de grade, doi (2) înseamnă inversarea polarităţii iar 
trei (3) înseamnă întârzierea cu 90 de grade. O avansare continuă a fazei este la fel ca shiftarea de frecvenţă în HF.  
Spre exemplu, simbolul „space” (spaţiu) – un semnal de 1 precedat şi urmat de zerouri – va fi reprezentat ca o 
succesiune cursivă de câte 5 biţi grupaţi, 00000, 00001, 00010, 00100, 01000, 10000, 00000, traducându-se la emisie în 
modelul QPSK ... 2,1,3,3,0,1,2, .... 

 
 
   Aspectul ecranului pentru primul program Windows de PSK31 
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EVOLUŢIA PSK31 - ACORDUL PANORAMIC PE EMISIUNILE DIGITALE PSK31 
 

Scurtă introducere 
Evoluţia performanţelor şi proliferarea echipamentelor PC au permis ham-ilor YO să beneficieze de faciltăţile 

oferite de aceste echipamente în segmentul comunicaţiilor digitale performante. 
Chiar la parametrii modeşti ai unor echipamente PC de talia minimă 486 la 100 MHz sau Pentium 133/200MHz, 

memorie 16-32 Mo, hard disc 1-4Go, placă de sunet (Soundblaster) şi sistem de operare Win’95 / Win’98, care se 
găsesc la mâna a doua la preţuri rezonabile de 100-200 $, programele specifice pentru comunicaţii digitale pot funcţiona 
corespunzător. 

Revista noastră a publicat articole deosebit de competente despre comunicaţii asistate de calculator iar 
Internetul este extrem de bine populat cu informaţii, documentaţii şi programe despre sisteme de lucru moderne şi 
performante. 

Expunerea de faţă nu este destinată specialiştilor, pentru care unele noţiuni şi explicaţii li se vor părea desuete, 
ci celor care sunt mai puţin familiarizaţi cu utilizarea calculatoarelor dar doresc şi au posibilitatea de a aborda acest 
interesant segment al comunicaţiilor din benzile de radioamatori. Prin acest demers se încearcă mărirea participării a cât 
mai multe indicative YO în segmentul comunicaţiilor digitale moderne pentru care sunt deja nenumărate concursuri, 
diplome şi alte trofee care să evidenţieze această activitate. 

Expunerea se va limita practic la un singur segment tehnologic de prelucrarea semnalelor (poate cel mai actual 
şi modern) cu ajutorul calculatoarelor şi anume la programe care funcţionează cu ajutorul plăcii de sunet, aşa numitul 
“soundblaster”. 

Programele specifice acestei tehnologii şi sistemelor de lucru în benzile de radioamatori de tipul: PSK31, RTTY, 
MT63, CW, SSTV care rulează pe echipamente PC au evoluat, s-au perfecţionat în aşa măsură încât au devenit 
adevărate bijuterii informatice, uşor de mânuit, prietenoase, performante şi comode. Radioamatorismul nu poate decât 
să se îmbogăţească cu asemenea noi unelte care îl fac mai diversificat, mai performant şi de ce nu mai plăcut. 

Din punct de vedere software se va face referire numai la programe care sunt libere la utilizare (free) şi nu 
presupun licenţe şi cheltuieli de procurare (cum este de exemplu MixW 2.0) pentru care legile protecţie de autor nu ne 
permit difuzarea gratuită.  

În acest sens transmitem mulţumirile şi toată consideraţia pentru cei care au creat programele “free” şi le-au 
pus la dispoziţia comunităţii mondiale a radioamatorilor: 

• DigiPan PSK31 – SP9VRC, KH6TY, UT2UZ, UU9JDR şi grupul software de sprijin; 
• MMTTY şi MMSSTV – JE1HHT şi grupul software; 
• MT63 – IZ2BLY; 
• CWget – UA9OSV 
Sunt multe variante şi versiuni ale unor programe bazate pe aceleaşi principii şi nuclee funcţionale dar ne vom 

limita la cele cu ponderea cea mai mare de utilizare în prezent. Realizările sunt în general ale unor colective de pasionaţi 
şi în acelaşi timp specialişti, iar versiunile acestor programe sunt evolutive ca urmare a propunerilor venite de la 
comunitatea de utilizatori. 
 

PSK31 – Structura documentaţiei pentru 
programul DigiPan 

1. Pregătirea echipamentelor 
1.1. Interconectarea 
1.2. Eşantionarea semnalelor audio 
1.3. Sisteme de modulaţie performante 
1.4. Sceme tipice de interconectare 
1.5. Recomandări pentru PSK31 

2. Operarea DigiPan 
2.1. Setup 
2.2. Receptia PSK 31 
2.3. Transmisia PSK 31 
2.4. Control Bar 
2.5. Log Bar 
2.6. Status Bar 
2.7. Macro Programing 

3. Definiţii ale meniului 
3.1. File 
3.2. Edit 
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3.3. Clear 
3.4. Mode 
3.5. Option 
3.6. View 
3.7. Channel 
3.8. Lock 
3.9. Configure 

4. Recomandări finale 
1. Pregătirea echipamentelor 
1.1 Interconectarea 
Comunicaţiile digitale radio efectuate cu 

ajutorul plăcii de sunet (soundblaster) a 
calculatoarelor PC presupun interconectarea celor 
două echipamente – transceiver TRx şi calculator PC. 

Interfaţarea funcţională se face la nivel de 
conversie analog-digitală şi digital-analogică (A/D & 
D/A), iar prelucrarea informaţiilor astfel obţinute este 
făcută cu programe specializate fiecărui tip de 
emisiune (RTTY, PSK, CW, MT63, etc). 

Interconectarea hardware între cele două 
echipamente este universal valabilă, indiferent de 
tipul de program şi presupune aducerea semnalului 
audio de la TRx la intrările de LINE IN sau MIC ale 
PC-ului şi transmiterea semnalului audio LINE OUT al 
PC-ului către intrarea de microfon a TRx-ului. 

Schemele de principiu pentru conexiunile între TRx şi PC în comunicaţiile digitale realizate prin intermediul 
plăcii de sunet (sond blaster). 

1.2. Principiile preluării semnalelor audio cu ajutorul plăcii de sunet 
1.3. Sisteme de modulaţie în emisiunile digitale 
• AFSK (FSK) – Audio Frequency Shift Keying 
• PSK – Phase Shift Keying 
• BPSK – Binary Phase Shift Keying 
• QPSK – Quadeature Phase Shift Keying 

Formele de undă ale acestor tipuri de semnal sunt eşantionate şi apoi prelucrate de programele specifice. 
 

1.4. Scheme tipice 
Cea mai simplă conectare între bornele audio (IN/OUT) ale TRx şi PC este prezentată în fig.1 cu un coaxial 

audio între ieşirea audio a RTx şi borna de LINE IN sau cea de MIC ale plăcii de sunet. 
Pentru atacul intrării de microfon a TRx dinspre placa de sunet LINE OUT este necesar un divizor de 100:1 

(10K serie si 100 ohmi la masă). Divizorul este foarte important deoarece ieşirea de pe placa de sunet este de ordinul a 
1 V iar intrarea audio de microfon este de regulă la 10 mV (nominal). La o conectare fără divizor rezultă supraîncărcare, 
distorsiuni şi creşterea dramatică a lărgimii de bandă cu splatare extrem de deranjante. Nivelul de ieşire audio al plăcii 
de sunet se poate regla (totdeauna către minim) din icon-ul “difuzor” din bara de comenzi a Windows (dreapta jos). 

Acest mod de conectare directă este aplicabil atunci când nu sunt probleme cu punerea la pământ a TRx-ului şi 
fără apariţia de RF pe circuitele de masă. Atenţiune şi la calculatoarele alimentate din prize fără împământare şi care au 
pe surse filtru de reţea cu câte un condensator pe fază şi nul şi mijlocul lor la masă! Punerea la pământ corectă este 
necesară pentru evitarea accidentelor tehnice care pot conduce la deteriorarea plăcii de sunet. Pentru a evita orice 
problemă în legătură cu bucla de masă se adoptă o soluţie simplă de izolare prin transformatori audio de izolare (fig.2 -
T1 8 ohmi / 1 kohm; T2 raport 1:1 şi divizor). Cu aceste două configuraţii, pentru comutarea automată de pe emisie pe 
recepţie şi invers poate fi folosit  VOX-ul TRx-ului reglat corespunzător (Gain, Dalay). 

Un circuit tranzistorizat simplu poate fi utilizat pentru comanda PTT a RIG-ului, prin program, pe interfaţa serială 
din calculator (fig. 3). Circuitul este deja clasic şi utilizat în multe scheme de comunicaţii digitale realizate cu ajutorul PC-
ului. Comutarea este comandată din program pe interfaţă serială RS 232 (9 pini sau 25 pini) la care excursia de tensiune 
de –12V/+12V este transformată în punere la masă prin tranzistor a liniei de PTT din TRx.  

Dacă este necesară o izolare a circuitului de PTT se aplică schema din fig.4 cu circuite optocuplare. 
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1.5. Recomandări la interfaţarea cu programul PSK 31 – DigiPan 
- Dacă transceiverul permite este bine să utilizăm o ieşire audio a TRx-ului care să nu fie sensibilă la reglajul de 
volum (fixă). Dacă acest lucru nu este posibil vom utiliza ieşirea de difuzor sau cască. 
- Intrarea de microfon pe placa de sunet este mai sensibilă şi volumul din TRx trebuie să fie aproape de minim. 
- DigiPan lucrează bine la o rată de eşantionare de 11025 de eşantionări pe secundă. 
- Dacă semnalul audio pentru comanda prin VOX nu este suficient sau este prea mare şi produce splatare, aplicăm 
comanda PTT. Pentru această situaţie DigiPan asigură comanda PTT prin semnalele RTS (request to send) şi/sau DTR 
(data terminal ready). 
- Pentru porturile de 9 şi 25 de pini semnalele sunt: 

- Până la urmă operarea PTT a TRx-ului se poate face şi manual! 
- Parametrizarea software din programul DigiPan pentru comanda PTT 
se face prin meniul Configure/Serial Port şi selectarea: “ RTS la PTT” sau 
DTR la PTT”. Dacă portul serial COM1 este utilizat pentru altceva (modem 
sau alt echipament) se face conectarea fizică la alt port (COM2) şi se 

selectează din meniu portul corespunzător. 
- Pe liniile audio se pot introduce toruri mici de ferită care acţionează ca şocuri de RF (dacă este necesar). 
- Pentru a evita existenţa unei bucle audio între intrarea şi ieşirea plăcii de sunet (lucru posibil şi admis de meniul de 
parametrizare al calculatorului dar dăunător pentru funcţionarea corectă a programului DigiPan) trebuie selectate corect 
condiţiile de funcţionare ale plăcii astfel: 

Pentru recepţia audio vor fi selectate Configure / Waterfall drive / Recording Control / Option / Properties 
/Recording / Line şi MIC, iar în Recording Control, Line sau MIC, după cum facem recepţia pe intrarea de linie sau 
microfon. Pentru emisie audio vor fi selectate Configure / Transmitter drive / Volume Control / Options / Properties / 
Play back şi bifaţi numai Volume Control şi Wave, iar în fereastra Volume Control lăsaţi nebifate căsuţele de Mute all 
şi Mute . 

O altă combinaţie poate face configuraţia să funcţioneze necorespunzător. Recepţia vizuală în Digipan vă ajută 
mult la reglajul parametrilor de volum. Funcţie de tipul de placă audio şi de driver-ul software aferent aceste denumiri pot 
diferi foarte puţin dar ele se referă la aceleaşi dispozitive, de intrare de linie sau microfon şi de ieşire audio de linie. 
 
2. Operarea programului DigiPan 

2.1. Pornirea 
Conectaţi TRx-ul la placa de sunet a calculatorului şi la portul serial (pentru comanda PTT-Tx/Rx în cazul în 

care nu lucraţi cu VOX-ul) conform capitolului 1. 
- Din meniul Configure parametrizaţi Personal Data: indicativul, numele şi QTH-ul (CWID optional). 
- Din acelaşi meniu parametrizaţi Waterfall drive. Se lansează cu intrarea de MIC a PC-ului. Ajustaţi nivelul lui 

MIC din fereastra Recording Control până la apariţia unor puncte albastre în fereastra de spectru. 
- MIC Balance selectat, iar restul dispozitivelor  eventual afişate, bifate pe Mute. De aici s-a reglat sensibilitatera 

la recepţie. 
- Apăsaţi butonul T/R (Transmisie/Recepţie) din bara de control (sau tasta F9) care are încărcată macro comanda 

<TXTOOGLE>. Programul trece pe emisie Tx. Din acelaşi meniu Configure activaţi funcţia Transmitter drive şi ajustaţi 
Volume control şi Wave pentru o ieşire fără distorsiuni, cu volumul audio la minim. Se apasă din nou butonul T/R sau 
tasta F9 şi se revine pe recepţie. 

- Setarea scalei de acord a DigiPan pentru a indica radio (audio) frecvenţa ce se transmite sau recepţionează.  
- Din meniul Configure activând funcţia Band se alege banda care se doreşte a fi afişată pe fereastra de spectru. 
- Cu tasta Tab sau mouse-ul se poziţionează şi se introduce frecvenţa de Start în caseta de Spectrum Start în 

KHz, KHz şi zecimi de KHz sau valoarea frecvenţei audio în Hz, pentru una din benzile laterale pe care se va lucra USB 
sau LSB.  Când este selectat LSB originea este frecvenţa cea mai mare şi este plasată în partea dreaptă a ecranului la 
capătul superior al spectrului. Este frecvenţa de “zero beat”, aceeaşi cu cea a TRx-ului acordat pe aceeaşi frecvenţă. 

Se recomandă ca să fixăm frecvenţa de start şi acordul TRx-ului cu 0,5 KHz decalat faţă de prima frecvenţă de 
operare efectivă. De exemplu pentru operarea în 20m USB la frecvenţa de lucru efectivă în jurul a 14070 KHz, 
introducem frecvenţa de start de 14069,5 acordând TRx-ul pe 14069,5 KHz şi atunci începutul benzii de lucru, de 4 KHz, 
afişată va începe de la această frecvenţă. Nu se mai schimbă frecvenţa de acord a TRx-ului. Poate fi utilizată întreaga 
lărgime de bandă a filtrului de frecvenţă intermediară care are de exemplu 2,5 KHz.   

În acest caz se poate lucra cu orice staţie între 14070 şi 14072. Este posibil să copiem staţii foarte puternice şi 
în afara benzii filtrului. La emisie însă puterea noastră va fi mult diminuată. Dacă dorim să lucrăm LSB cu un filtru de 2,5 
KHz acordăm DigiPan şi TRx pe 19073,0 şi vom lucra bine de la 14072,5 la 14070,5  KHz cu originea scalei în dreapta. 
DigiPan memorează aceşti parametrii şi dacă se schimbă banda de lucru, numai aceasta trebuie schimbată.  

Conector  9 pini 25 pini 
RTS pin 7 pin 4 
DTR pin 4 pin 20 
Masa pin 5 pin 7 
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Pentru corectitudine nu uitaţi să acordaţi TRx-ul pe frecvenţa de start setată şi să comutaţi pe aceeaşi bandă 
laterală cu cea programată. 

FOARTE IMPORTANT! Pentru a nu avea bucle audio (feed back) între emisia şi recepţia plăcii de sunet a PC-
ului (cu care în mod normal se pot face tot felul de mixaje) trebuie ca în fereastra de recepţie Recording Control să fie 
selectat numai MIC (microfonul) sau LINE  funcţie de ce intrare în placa de sunet utilizăm.  

Pentru transmisie, în fereastra Volume Control, toate dispozitivele vor fi setate pe Mute în afara opţiunilor 
Volume Control şi Wave. Pentru a evita armonicele audio volumul audio din placă este recomandat să fie la minim, la 
limita de activare a VOX-ului dacă lucrăm cu acesta şi nu cu PTT-ul). În diferite implementări ale plăcii de sunet 
denumirea ferestrelor poate diferii: Recording Control = Master Record, Volume Control = Master Out, însă ele se referă 
la aceleaşi elemente de intrare sau de ieşire în placa de sunet. 

 
2.2. Recepţia în PSK 31 
Vom trata cel mai uzual mode de lucru, operarea într-un singur canal (canal A). Pentru operarea în două canale 

lăsăm pe cei interesaţi să analizeze în amănunt documentaţia DigiPan ataşată programului (HELP-ul). 
Semnalele PSK31 sunt afişate în fereastra de spectru Waterfall ca o bandă de cca. 2-3 mm mărginită de două 

linii paralele subţiri ca şinele de cale ferată. 
Accesul pe un canal PSK31 se face prin poziţionarea prompterului PC-ului la mijlocul semnalului PSK şi se face 

CLICK stânga cu mouse-ul. Cursorul rombic ◊ (diamond) se aşează la mijlocul semnalului, iar textul emis de staţie este 
afişat în fereastra de recepţie din partea de sus a 
ecranului. 

Cursorul ◊ mai poate fi plasat în mijlocul 
unui semnal PSK prin mutare cu săgeţile de pe 
tastatură. Se ţine apăsată tasta CTRL şi se tastează 
pe săgeţile ← → dreapta-stânga, iar cursorul sare 
de la o emisiune la alta. 

Acordul pe staţii mai poate fi făcut prin atribuirea macro instrucţiunilor <SEEK LEFT> şi <SEEK RIGHT> unor 
butoane din bara de comenzi >> şi << , ataşată unor taste funcţionale F11, F12.  Cursorul sare la dreapta sau la stânga 
pe emisiunile întâlnite. Se poate opri accidental şi când detectează un puls de zgomot sau o purtătoare. Se mai apasă 
odată pentru un nou salt. Dacă cursorul nu se mişcă la apăsare înseamnă că în direcţia dorită nu a fost sesizat semnal. 

Este important de a selecta în mod corect banda laterală utilizată (USB, LSB), din Configure / Band, pentru a 
şti în ce direcţie de frecvenţă ne deplasăm pe scala de spectru. 

Dacă din meniul Options se selectează funcţiunea Arrows for Seek se pot folosi pentru acord numai săgeţile 
de pe tastatură eliberând butoanele >> şi << (implicit F11 şi F12) pentru încapsularea unor mesaje construite cu ajutorul 
macro comenzilor. Dacă se selectează Continuous Seek atunci căutarea unei staţii pleacă în mod automat în tot 
spectrul şi se opreşte pe prima staţie găsită. 

Dacă DigiPan este acordat pe o staţie şi funcţiunea Squelch este bine reglată la un nivel minim, dar nici un 
caracter nu este afişat pe ecran, prompertul PC-ului a rămas în fereastra de Rx de la o operaţiune anterioară. Se apasă 
pe tasta Tab a PC-ului, prompterul se plasează în fereastra Tx şi imediat caracterele vor fi afişate în fereastra de Rx 
pentru staţia recepţionată. 

Pentru a memora automat frecvenţele de lucru, la un moment dat, ale staţiilor existente în fereastra de spectru 
se foloseşte markerul denumit “bookmark”. Pentru a plasa un “bookmark” în poziţia cursorului ◊ se face CLICK pe 
butonul Mark sau apăsaţi Ctrl şi CLICK pe mouse stânga cu prompterul PC in poziţia dorită din fereastra de spectru. 

Un număr de până la 10 “bookmark”-uri pot apare în diverse poziţii ale cursorului ◊, în partea de jos a ferestrei 
de spectru. Pentru a poziţiona cursorul ◊ pe o frecvenţă marcată de un “bookmark”, puneţi promperul PC-ului pe  
“bookmark” şi CLICK stânga, cursorul ◊ vine pe frecvenţa marcată. Pentru a şterge un “bookmark” apăsaţi tasta Ctrl şi 
CLICK stânga pe simbol. Macroinstrucţiunea  <BOOKMARK> poatre fi asignată unui buton din una din barele de control 
principală sau secundară şi implicit ataşată unor taste oarecare Fn sau Ctrl-Fn. 

Apăsând pe tastă, simbolul “bookmark” se plasează pe frecvenţa ◊ cursorului, apăsând a doua oară, acesta se 
şterge. Butonul din bara de control se va inscripţiona pe etichetă cu MARK. 

Pentru a utiliza funcţiunea de marcare este necesar a fi selecţionată în meniul View. Markerele sunt numerotate 
de la 1 la 10 în ordinea creării putând marca în spectru 10 poziţii ale cursorului ◊. Bookmark-urile funcţionează numai în 
pereche cu cursorul ◊. Este un mijloc util de regăsire a unor indicative şi se poate utiliza în concursuri sau Dx, funcţie de 
imaginaţia fiecăruia. 

2.3. Transmisia PSK31 
Pentru a transmite către corespondent faceţi poziţionarea cursorului ◊  (diamond) pe frecvenţa acestuia. Puteţi 

tasta textul dorit în fereastra de emisie (cea de mijloc) plasată între cea de spectru şi cea de recepţie. Se apasă butonul 
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T/R şi textul din fereastra de emisie va fi transmis. Se poate continua introducerea de text în timp real, DigiPan fiind pe 
Tx, în care caz el se va emite. 

În timp ce textul este transmis, el apare de asemenea şi în fereastra de recepţie. Pentru a opri transmisiunea se 
apasă pe butonul T/R sau pe tasta funcţională asociată F9. Se poate apăsa tasta Esc pentru a aborta transmisia şi a 
pune Digipan în modul Rx. În timpul transmisiei, fereastra de spectru (Waterfall) rămâne îngheţată până la revenirea în 
modul Rx. 

Modul standard de operare pentru PSK 31 este BPSK (Binary Phase Shift Keying) care nu este influenţat de 
banda laterală pe care se lucrează, USB sau LSB. 

Pentru modul QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) ambele staţii trebuie să fie pe aceeaşi bandă laterală. 
Când  transmiteţi “Idle” (pauze), fără să emiteţi text, volumul audio poate fi crescut până când puterea de RF a Tx-ului se 
opreşte din creştere (maximum) şi apoi se reduce la jumătate. Prin aceasta se asigură o putere de ieşire fără distorsiuni 
şi cu protecţia finalului (ca pentru toate emisiunile cu transmisie continuă: rtty, sstv, psk, etc). 

Există unele transceivere care nu suportă cicluri de emisiuni continue (ca cea de PSK31) fără să se 
supraîncălzească.  În acest caz, puterea trebuie redusă până la nivelul recomandat de fabricant pentru emisiunile 
continue.  

Fereastra de spectru poate prezenta simultan toate staţiile care emit în banda respectivă la un moment 
dat (în cei 2,5 KHz ai filtrului cu care este echipat transceiverul). De aici şi denumirea de emisiune cu “vedere 
panoramică”. Programul DigiPan funcţionează ca un adevărat analizor de spectru. 

O staţie care emite pauze (idle) PSK31 fără să transmită text, se vede pe ecran ca o bandă lată de cca. 2-3 
mm, cu cele două benzi laterale ale emisiunii PSK31 ca două linii subţiri paralele pe margine. Dacă sunt vizibile mai mult 
de 2 linii paralele de fiecare parte a benzii, rezultă că au apărut benzi laterale nedorite şi TRx-ul corespondentului este 
supramodulat. 

IMD-ul (Inter Modulation Distorsion) pentru un astfel de semnal, afişat în bara de stare pentru un semnal 
“idle”, este de -20 dB sau mai mare (-20 la –10 dB)  şi poate produce interferenţe importante unor staţii apropiate. Cu 
toate că nu sunt foarte puternice (de regulă cca. 20÷30 watt) emisiunile PSK transmit semnale extrem de curate în regim 
linear (clasa A sau AB1). TRx-ul trebuie să funcţioneze pentru puterea de ieşire dorită, tot timpul, într-un regim foarte 
liniar care să asigure o valoare a IMD de minus -25dB sau mai mică –30dB. 

Reducerea IMD se poate face în mod obişnuit prin reducerea atacului audio al TRx venit din placa de sunet, 
prin minimizarea volumului din fereastra Volume Control activată din meniul Configure/ Transmitter drive, cât mai jos 
posibil. Textul din fereastra de emisie poate fi editat de la tastatură înainte de a fi emis. 

 
2.4. Bara de control (Control Bar) 
Bara de control conţine 12 butoane,  fiecare asociat cu câte o tastă funcţională de pe tastatură (F1÷F12) şi care 

sunt folosite pentru operarea cu programul DigiPan, automatizarea lucrului. Eticheta fiecărui buton este semnificativă 
operaţiei pentru care este alocat şi se poate schimba odată cu construcţia unui MACRO – (sub program care conţine o 
succesiune de text şi comenzi elementare) – alocat acelui buton. 

În configuraţia iniţială, după generarea programului DigiPan, butoanele din bara de control sunt încărcate cu 
exemple care arată posibilităţile de reducere semnificativă a nevoilor de tastare text din partea operatorului. Aşa cum se 
va vedea, conţinutul de text şi comenzi “ascuns” în MACRO-urile de sub aceste butoane (taste) poate fi schimbat şi este 
specific fiecărui indicativ şi la dorinţa fiecărui operator. 

Foarte important de ştiut! 
Pentru operarea cu programul DigiPan nu este necesar să ştiţi să “dactilografiaţi”! Toate textele şi mesajele pot 

fi “prefabricate” pentru a fi transmise la momentul oportun.  Funcţia de execuţie pentru toate butoanele care transmit 
text, este de a încărca textul în ferestra de transmisie – Transmit Window - şi a-l emite atunci când butonul T/R (F9) 
este apăsat. Comenzile de Tx şi Rx pot fi adăugate fiecărui buton pentru a asigura comutarea automată între emisie şi 
recepţie.  

Modul de construcţie al MACRO-urile este explicat în capitolul 2.7. Macro Programing. Etichetele, funcţiunile şi 
conţinutul acestor butoane poate fi actualizat ori de câte ori se doreşte. Prin apăsarea micului buton de la capătul din 
dreapta a barei de control ∧ se afişează o bară suplimentară cu încă 12 butoane (Ctrl – Fn macros) care pot  fi folosite 
ca şi primele pentru crearea de mesaje şi comenzi şi care se activează din tastatură apăsând pe Ctrl şi F1÷F12.  

Apăsând butonul ∧ se revine la prima bară.    
Exemplul barei de control aşa cum apare după generare: 
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Butoanele se pot încărca cu orice alte texte 

şi funcţiuni. 
Cea prezentata in text are deja alte etichete 

alese de utilizator. 
 
2.5. Bara de log (Log Bar) 

 Sub bara de control este bara de log, care conţine 
căsuţe pentru înscrierea: indicativului, numelui, 
QTH, RST-ul recepţionat şi emis şi eventual note: 
locator, IOTA, e-mail ş.a. 

Operaţiunile cu bara de log sunt controlate 
de comenzile: 

• Save (salvare) – care are drept simbol-
icon o disketă. 

• Clear (şterge) – care are drept simbol-
icon o foaie albă. 

• Search (caută) – care are drept 
simbol-icon nişte ochelari 

Indicativul corespondentului apărut pe 
ecran poate fi tastat în rubrica de de Call sau cu un 
dublu CLICK pe mouse stânga şi cu pointerul PC pe 
indicativul afişat în fereastra de Rx, acesta se 
copiază automat în rubrica de Call. 

La fel se poate proceda cu numele corespondentului; tastare sau cu 2xCLICK şi se duce automat în rubrica de 
nume. Idem cu RST-ul primit. Prin apăsarea pe tasta SHIFT şi 2xCLICK stânga QTH-ul se amplasează în rubrica lui. 

Orice informaţie din ecranul de recepţie poate fi adusă fără să fie tastată în rubrica de Note a barei de Log, cu 
procedura cunoscută în PC-uri de Copy-Paste, mecanismul de Clipboard. 

Procedura este următoarea: 
- selectaţi textul dorit cu mouse stânga apăsat (în fereastra Rx); 
- apăsaţi pe textul astfel selectat mouse dreapta 
- apăsaţi în lista ce se deschide , pe Copy; 
- mergeţi în rubrica Note şi faceţi CLICK stânga ca să apară prompterul cliptor al PC-ului; 
- faceţi CLICK dreapta şi apare o listă menu; 
- faceţi CLICK stânga pe comanda Paste şi textul selectat se va înscrie în rubrica Note. 

Toarte datele unui QSO fiind înscrise în bara de log se salvează prin apăsare (CLICK) pe icon-ul care 
reprezintă o disketă. Dacă * (steluţa) din stânga icon-ului a dispărut conţinutul s-a salvat corect. 

Apăsând pe icon-ul Search ( cu ochelarii) se deschide fereastra de căutare în log. Căutarea se face după o 
literă sau un şir de litere sau se deschide log-ul în întregime apăsând pe butonul “Display Whole log”. 

Pentru a tipări log-ul sau o porţiune din acesta, afişaţi tot log-ul, selectaţi înregistrările dorite şi apăsaţi butonul 
“To file”. Introduceţi un nume de fişier ales arbitrar şi salvaţi fişierul (eventual cu extensia .txt sau .doc). Cu extensia .txt 
poate fi preluat cu cel mai simplu editor de texte al Windows, Notepad şi bine înţeles listat cu comanda Print. 
 

2.6. Bara de stare (Status Bar) 
Este amplasată în partea de jos a ecranului  DigiPan. 
În stânga ei sunt afişate: indicativul staţiei  corespondente şi numele operatorului. În partea dreaptă sunt 

funcţiile şi informaţiile privind: Tx, Rx, Swap, IMD, Squelch (Sq), AFC, Snap, BPSK/QPSK/PSK31, iar data şi timpul sunt 
afişate în spaţiul rămas. 

Cu un CLICK mouse stânga pe Rx sau Tx se 
acţionează unul din aceste moduri. Făcând CLICK pe butoanele de Swap, IMD, Sq, AFC sau Snap funcţiunea butonului 
se activează. Făcând CLICK a doua oară butonul revine şi funcţia de dezactivează. 

Făcând CLICK pe căsuţa IMD (Inter Modulation Distorsion) se afişează ultima valoare determinată a acestuia 
pentru recepţia în curs. Apăsând din nou se activează o nouă determinare a IMD. 

Făcând CLICK pe BPSK/QPSK/PSK31 modurile de lucru se schimbă prin rotaţie. Modul cel mai utilizat este 
BPSK. Când ecranul de afişare este în modul “Squelch” sau nu afişează semnalul fiind sub nivelul setat, butonul “Sq” din 
bara de stare este colorat în roşu. Dacă DigiPan nu mai face decodarea, în mod sigur nivelul de squelch este reglat prea 
sus. În mod obişnuit pentru recepţia semnalelor slabe (DX) este bine a se dezactiva complet funcţia de Squelch. Acest 

Eticheta 
buton 

Tastă 
asociată 

Execuţie şi conţinut 
 

Call 1 F1 emite textul: UT2UZ DE KH6TY K 
CQ F2 emite textul: CQ CQ CQ DE KH6TY 

pse K 
Call 3 F3 emite textul: UT2UZ UT2UZ UT2UZ 

DE KH6TY K 
Call F4 emite textul: UT2UZ DE KH6TY 
BTU F5 emite textul: BTU UT2UZ DE KH6TY 

K 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

Faceţi CLICK drepta pe buton şi veţi 
vedea şi conţinutul acestora!(F6-F9) 

T/R F9 pune DigiPan prin apăsare în Tx şi la 
a doua ap-ăsare Rx 

Mark F10 pune un bookmark pe frecvenţa de 
cursor ◊ 

<< F11 salt la stânga a cursorului ◊ pe prima 
staţie (dacă există) 

>> F12 salt la dreapta a cursorului ◊ pe 
prima staţie 
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fapt poate conduce la apariţia decodării aleatoare a zgomotului şi afişarea unor şiruri de caractere fără sens. Dacă există 
totuşi semnal, el va fi corect decodificat. 

 IMD-ul (Inter Modulation Distorsion) este valoarea în dB a armonicelor laterale de ordinul 3 (nedorite), situate la 
±46 Hz faţă de frecvenţa centrală, comparată cu perechea de benzi laterale utile (la ±15 Hz). Măsurătoarea este corectă 
numai când semnalul este pe caracterul de “pauză” (idle), în care caz emisiunea este similară cu cea de semnal cu două 
tonuri “two tone signal” care este utilizată pentru determinarea calităţii emisiunilor SSB, iar valoarea în dB a IMD este 
practic acelaşi lucru ca valoarea armonicelor de ordinul 3 care determină performanţele emisiunilor SSB. 

IMD-ul este corect determinat numai când staţia corespondentă transmite “idle” şi nu este amplasată cu 
frecvenţă în imediata apropiere a unei alte staţii care emite. 

Raportul semnal / zgomot (S/N) al staţiei recepţionate este de cel puţin 20 dB sau mai mare. IMD-ul tipic este 
între -25dB şi -30dB pentru un TRx bine reglat. La un IMD de -20 dB sau mai mare TRx-ul produce benzi laterale 
nedorite şi QRM supărător staţiilor vecine. 

Dacă macro instrucţiunea <IMD> este asignată la un buton sau este inclusă într-un mesaj macro, prin apăsarea 
butonului IMD valoarea măsurată a acestuia va fi afişată în fereastra de Tx în timpul emisiunii. 

Prin CLICK dreapta pe mouse-ul poziţionat în bara de stare se afişează un panou de control cu mai multe 
funcţiuni DigiPan utile. 

  
2.7. Macro programarea 
Pentru a mări operativitatea şi uşurinţa în desfăşurarea QSO-urilor DigiPan oferă posibilitatea de construcţie 

prealabilă a unor mesaje standard şi de a automatiza unele operaţiuni astfel încât operarea să fie cât mai comodă, 
începând cu comutarea Tx/Rx şi terminând cu construcţia Log-ului. 

DigiPan oferă posibilitatea de a construi 24 de macro mesaje asociate la 24 de butoane de pe ecran, 12 din 
bara de control principală plus 12 din bara de control secundară. Butoanele sunt acţionabile cu câte un CLICK de mouse 
stânga şi sunt asociate şi tastelor funcţionale F1 la F12, respectiv Ctrl-F1 la Ctrl-F12, de pe tastatura PC-ului. 

Făcând CLICK cu mouse-ul pe cel mai mic buton din dreapta barei de control, marcat cu ∧, efectul este apariţia 
barei de control secundare cu 12 taste. Un al doilea CLICK readuce bara de control iniţială. 

Pentru construcţia macro mesajelor DigiPan este înzestrat cu un număr de 50 de macro comenzi (sau macro 
instrucţiuni) care intră în componenţa mesajelor şi la transmiterea acestora, execută operaţiile pentru care sunt 
destinate. 

Toate macro comenzile trebuie scrise în mesaje numai cu litere mari şi cuprinse între semnele < şi >. 
Semnificaţia comenzilor lor este următoarea: 

<TX> - Plasează DigiPan în modul Transmit 
<RX> - Plasează DigiPan în modul Receive 
<CALL> - Indicativul staţiei corespondente 
<MYCALL> - Indicativul propriu introdus după generare în Personal data dialog 
<MYNAME> - Numele propriu introdus în Personal data 
<NAME> - Numele corespondentului 
<MYQTH> - QTH-ul propriu introdus în Personal data 
<RXANDCLEAR> - Pune DigiPan în modul Receive şi şterge fereastra Tx 
<CLEARWINDOW> - Şterge conţinutul ferestrei cu ajutorul cursorului clipitor 
<FILE> - Deschide dialogul pentru transmiterea unui fişier text fabricat anterior 
<TIME> - Introduce timpul zilei curente 
<DATE> - Introduce data curentă 
<AFC> - Mecanism software de control al acordului pe audio frecvenţă 
<SQUELCH> - Mecanism software de controlul funcţiei Squelch (nivelul audio de referinţă peste nivelul zgomotului 

de bandă) 
<SNAP> - Mecanismul funcţiei de poziţionare pe o emisiune din fereastra de spectru 
<AFCON> - Comutatorul de AFC închis 
<AFCOFF> - Comutatorul de AFC deschis 
<CWID> - Emite indicativul în cod telegrafic 
<RST> - Controlul pentru staţia distantă 
<MYRST> - Controlul recepţionat 
<CR> - Introduce un caracter de Enter (retur de car) 
<LF> - Introduce un caracter Line Feed (linie nouă) 
<CRLF> - Introduce ambele caractere CR şi LF 
<VER> - Introduce versiunea de DigiPan utilizată 
<SNAPON> - Comutatorul Snap închis 
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<SNAPOFF> - Comutatorul Snap deschis 
<VOLUME> - Setarea volumului pe placa de sunet 
<TUNE> - Asigură o purtătoare continuă pentru acordul Tx 
<IMD> - Raportează valoarea ultimei citiri a IMD 
<SEEKLEFT> - Caută prima staţie la stânga 
<SEEKRIGHT> - Caută prima staţie la dreapta 
<SQUELCHON> - Închide squelch 
<SQUELCHOFF> - Deschide squelch 
<BOOKMARK> - Pune sau scoate un marker pe cursorul de spectru 
<TXTOGGLE> - Comutare între Tx şi Rx 
<STARTSCAN> - Porneşte scanarea frecvenţei 
<STOPSCAN> - Opreşte scanarea frecvenţei 
<SAVEQSO> - Salvează datele QSO-ului în fişierul Log 
<LOCKTX> - Fixează frecvenţa Tx – de emisie pe cursorul de recepţie ◊ (diamond) 
<LOCKTXTOGGLE> - Fixează/eliberează frecvenţa de Tx 
<SWAP> - Comută canalul activ de emisie Tx între canalul A şi B 
<Dual> Comută între unul sau două canale active 

 
Macro programarea – Scrierea macro mesajelor 

În DigiPan macro comenzile pot fi combinate unele cu altele şi combinate cu text, formând fraze, pentru a 
controla cele mai multe funcţiuni ale DigiPan şi a transmite mesaje corespondenţilor reducând la maximum nevoile de 
tastare (dactilografie) din partea operatorului. 

Toate macro comenzile trebuie să fie introduse în construcţia frazelor numai cu litere mari. 
De la instalare DigiPan dispune de un set 

simplu, exemplificativ de macro mesaje (macro 
programe) ataşate butoanelor (alias tastelor F1-
F12). Conţinutul lor a fost descris la capitolul 2.4. 
Faceţi CLICK dreapta pe fiecare buton şi veţi vedea 
în fereastra afişată macro-programul, şi eticheta. 

Macro mesajele din iniţializare se 
personalizează de către fiecare operator, mai scurte 
sau mai lungi, în una sau mai multe limbi străine, 
etc. În acest sens programele exemplificative trbuie 

să fie modificate pentru a creşte gradul de automatizare a lucrului cu DigiPan. Cel mai simplu exemplu este Call1 care 
are conţinutul: 

<CALL> de <MYCALL> K 
poate fi completat pentru a plasa DigiPan în modul Tx şi la sfârşit al trece în Rx prin fraza 
<TX> <CALL> de <MYCALL> K <RX> 
În acest exemplu, apăsând F1 sau făcând CLICK cu mouse-ul pe butonul Call1 se realizează secvenţa 

automată. Se intră în modul Tx, se emite indicativul propriu şi al staţiei corespondente, litera K şi apoi se trece în mod 
automat în Rx. 

Pentru a adăuga CWID (identificatorul telegrafic) se adaugă macroinstrucţiunea <CWID> la sfârşitul unei fraze 
cum ar fi: 

<TX> 73 dear <CALL> <NAME> de <MYCALL> SK <CWID> <RX> 
Desigur <CWID> poate fi asignat separat unui singur buton sau taste pentru a fi transmis separat de frază. De 

asemeni comenzile <TIME> şi <DATE> pot fi incluse sau nu. DigiPan loghează data şi ora fiecărui QSO în mod automat 
la salvarea înregistrării. 

Macro comenzile şi/sau macro mesajele sunt asignate unui buton (şi implicit unei taste funcţionale F1-F12) cu 
ajutorul meniului Configure / Fn macros sau pentru celelalte 12 butoane/taste cu Configure / Ctrl-Fn macros pentru 
bara secundară. 

Pentru a afişa conţinutul unui macro-buton, faceţi CLICK dreapta cu mouse-ul pe el şi vi se va deschise 
fereastra User Macro dialog. Se pot introduce eticheta butonului, text şi macro comenzile care vor fi executate. 
Procedura de construcţie a macro programelor cu această fereastră este foarte interesantă şi comodă. Deschiderea 
ferestrei Edit user macro de construcţie pentru un nou macro program ataşat unui buton se poate face în două feluri: 

- prin CLICK dreapta cu mouse-ul pe unul din butoanele goale (fără etichetă) din bara de butoane, sau  
- se selectează meniul Configure / Fn macros sau Configure / Ctrl-Fn macros, şi apoi una din tastele F1 

la F12 sau Ctrl-F1 la Ctrl-F12. 
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După deschiderea ferestrei Edit user macro urmează încărcarea conţinutului în caseta de mesaje Text (cea 
din stânga) şi precizarea etichetei butonului în căsuţa de Label for Fn. 

În caseta Text, de mesaje, se poate scrie de la tastatură tot textul, cuvinte şi comenzi, sau macro comenzile se 
pot aduce din caseta din dreapta prin selectare (drop-down list) şi CLICK pe butonul de transport/inserţie <<, când 
macroinstrucţiunea trece singură din dreapta în stânga. Exemple ale unor mesaje complete introduse în caseta de Text, 
asignate butoanelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu etichetele (Label Fn): APEL, CQ, QSO, RIG, FINAL şi QRZ şi implicit tastelor F1-
F6 sunt date în continuare şi pot fi folosite imediat după introducere. 
 
Eticheta APEL 

<LOCKTX><TX> 
<CALL><CALL>DE<MYCALL><MYCALL><MYCALL> pse K 
<RXANDCLEAR> 

Eticheta CQ 
<LOCKTX><TX> 
CQ CQ CQ DE <MYCALL><MYCALL><MYCALL> 
CQ CQ CQ DE <MYCALL><MYCALL><MYCALL> 
CQ CQ CQ DE <MYCALL><MYCALL><MYCALL> 
pse K 
<RXANDCLEAR> 

Eticheta QSO 
<CLEARB> 
<LOCKTX><TX> 
<CALL><CALL>de<MYCALL><MYCALL> 
Hello dear frend <NAME>. Many thanks for QSO in PSK31 mode! 
Your report is fine <RST><RST>. 
My name is <MYNAME><MYNAME> 
My QTH is <MYQTH><MYQTH>, port of danubius river. 
Locator KN35XG in extrem est ROMANIA. 
HW dear <NAME> ?? 
<CALL> de <MYCALL> pse K 
<RXANDCLEAR> 

Eticheta RIG 
<LOCKTX><TX> 
<CALL><CALL>DE<MYCALL> 
Dear <NAME> all is OK! My RIG is: 
RTx TS-830S about 20 watts 
Antenna is horizontal LOOP L83m/H15m 
Computer Toshiba LapTop 2140CDS 
Software DigiPan <VER> 
HW dear <NAME>? 
<CALL> de <MYCALL> pse K 
<RXANDCLEAR> 

Eticheta FINAL 
<LOCKTX><TX> 
<CALL> <CALL> DE <MYCALL> 
Very fine QSO and report dear <NAME>. 
Many thanks for all info! 
My QSL card is 100% for you 
Your confirmation is also very appreciate via any path 
Adress in www.qrz.com 
E-mail colonati@brx.ssibr.ro 
Many 73 for you and your family 
Best DX, good bye, good luck! 
<CALL> de <MYCALL> SK SK 
<TIME> <DATE> 
<RXANDCLEAR> 

Eticheta QRZ 
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<LOCKTX><TX> 
QRZ QRZ QRZ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> 
pse k k 
<RXANDCLEAR> 
 
3. Structura şi utilizarea Barei de MENU 
Bara superioară a ecranului DigiPan este principalul mijloc de configurare şi operare a programului. 
Listele de funcţiuni înrudite sunt grupate în 10 titluri şi anume: File, Edit, Clear, Mode, Options, View, 

Channel, Lock, Configure, Help. 
Făcând CLICK pe oricare din ele, lista funcţiunilor grupate se deschide şi acestea pot fi utilizate. Schema este 

clasică şi binecunoscută din aplicaţiile Windows. 
Vom explica şi detalia pe rând funcţiunile din fiecare titlu care sunt specifice programului DigiPan. Pe cele 

standard, uzuale în programele Windows, pe care le presupunem cât de cât cunoscute şi se pot însuşi din documentaţia 
PC-ului, vor fi numai amintite. 

3.1. Titlul: File-Fişiere 
- Print sau Ctrl-P – Tipăreşte conţinutul ferestrei de recepţie la imprimantă (cel selectat); 
- Print Preview – Afişează o imagine a paginii care ar trebui imprimată (cu textul selectat). Comanda de tipărire 
poate fi făcută numai pentru textul selectat din pagina de recepţie. 
- Print Setup – Afişează dialogul pentru setarea parametrilor de imprimare; 
- Send file – Transmite (pe calea de emisie) conţinutul unui fişier text (.txt) specificat. Acesta poate fi numai un fişier 
text, ca de exemplu creat cu Notepad de forma: [nume-fişier].txt. Trebuie să fiţi siguri că fişierul pe care îl transmiteţi este 
închis, are EOF – End of File. Dacă creaţi un fişier text cu editorul Notepad trebuie ca după ce aţi terminat de scris textul 
să apăsaţi tasta Enter înainte de a salva fişierul pentru a se închide. 
- Save QSO data (Alt-A) – Salvaţi conţinutul barei de log; 
- Clear QSO data (Alt-L) - Ştergeţi conţinutul barei de log; 
- Search on log file (Alt-S) – Căutaţi pentru un şir de caractere dat (ex: un indicativ sau nume) în fişierul log; 
- QSO details (Alt-O) – Afişează dialogul curent din bara de log şi toate detaliile; 
- Open Rx log file – Deschideţi un fişier de recepţie cu un nume dat; 
- Close Rx log file – Închideţi fişierul de log cu numele dat; 
- Save last 20 seconds – Salvaţi ultimele 20 de secunde ale intrării audio; 
- Exit – Abandonaţi, închideţi programul DigiPan. 

3.2. Titlul: Edit 
- Undo (Ctrl-Z) – Revenire la acţiunea anterioară; 
- Cut (Ctrl-X) – Tăierea (capturarea) unui text selectat şi plasarea lui în  Clipboard (memoria tampon); 
- Copy (Ctrl-C) – Copierea unui text selectat şi plasarea lui în Clipboard; 
- Paste (Ctrl-V) – Scrirea conţinutului din Clipboard, în fereastra de lucru, imediat după cursorul curent; 
- Insert “” (Alt-End) – Inserează o comandă de revenire automată la recepţie după orice text, în poziţia curentă a 
cursorului. 

3.3. Titlul: Clear - Şterge 
- Clear A - Şterge fereastra superioară, Canalul A; 
- Clear B - Şterge fereastra inferioară, Canalul B; 
- Clear Tx - Şterge fereastra de emisie Tx; 
- Clear All - Şterge toate ferestrele; 
- Clear curent Window - Şterge fereastra în care este cursorul printr-un CLICK pe mouse în fereastra activă. 

3.4. Titlul: Mode – Moduri de lucru 
BPSK – La selecţia acestei opţiuni se recepţionează şi se emite cu o modulaţie de tip - Binary Phase Shift 

Keying -; 
QPSK – La selecţia acestei opţiuni emisiunea este de tipul - Quadrature Phase Shift Keying -; 
FSK31 – Se activează un mod de lucru experimental cu Shift de frecvenţă îngust. Poate fi utilizată numai dacă 

şi staţia corespondentă foloseşte acelaşi mod de lucru. În anumite condiţii, FSK31 asigură o recepţie mai bună decât 
modul standard BPSK. În propunerile experimentale, emiţătoarele utilizează amplificatoare nelineare, cum ar fi cele în 
clasă C, iar FSK31 nu produce benzi laterale nedorite. 

Inverted – Se selectează atunci când utilizăm cealaltă bandă laterală faţă de corespondent în modurile QPSK 
şi FSK31; 

Tune – Realizează emiterea unui singur ton cu modulaţie de 100%, pentru acordul emiţătorului sau tunerului de 
antenă prin utilizarea unei purtătoare. După ce am terminat acordul de ieşire pe maxim cu opţiunea Tune, revenim pe 
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Rx, apoi apăsăm Tx ca să transmitem pauze (idle) şi ajustăm puterea la jumătate, pentru a proteja finalul în regimul 
permanent de depăşirea puterii disipate şi a evita armonicele. 

IMD Measurement – măsurarea IMD-ului propriu – Nu vom trata această problemă. Pentru cei interesaţi 
procedura este descrisă în Help-ul programului. Ea este destul de complicată şi costisitoare presupunând: existenţa unui 
al doilea receptor, lucrul cu două ferestre, folosirea ambelor intrări de PC, atât LINE IN cât şi MIC. 

O propunere pragmatică este aceea de a găsi un partener cu care să se facă reglajele de nivel ale modulaţiei 
pe un regim cât mai liniar al etajului final (clasa A, AB1), lucruri deja cunoscute. 

3.5. Option – Opţiuni 
AFC – Audio Frequency Control – activat asigură precizia acordului pe staţia recepţionată. Opţiunea nu 

funcţionează corect dacă în apropiere este o staţie puternică şi dorim să ne acordăm pe un semnal slab. 
SNAP – Când SNAP este activat DigiPan caută punctul de acord corect pentru staţie, se lipeşte de aceasta. 
Squelch – Când este activată numai semnalele care depăşesc un anumit nivel vor fi afişate pe ecran. Această 

funcţiune poate fi utilizată pentru a preveni caracterele aleatoare produse de zgomotul de 
bandă înaintea sau în lipsa semnalului util al unei emisiuni. 

Când ecranul de recepţie este pe “Squelch”, sau nu afişează din cauză că 
semnalul este mai mic decât nivelul de squelch, butonul “SQ” din bara de stare trece pe 
roşu. 

Dacă DigiPan intră în starea de “Stop decoding”, verificaţi dacă nu cumva nivelul 
de referinţă al Squelch nu este prea ridicat. Pentru recepţia emisiunilor slabe, cel mai bine 
este ca Squelch-ul să fie complet deconectat. În acest caz se recepţionează şi zgomot sub 
forma unor caractere aleatoare, dar textul inteligibil va apare totdeauna când emisiunea 
depăşeşte nivelul de zgomot. 

Squelch Threshold – Pragul de Squelch se stabileşte prin afişarea icon-ului cu 
posibilitatea de reglaj a nivelului de control. Nivelul poate fi ajustat cât mai sus posibil 
pentru a depăşi zgomotul care afişează caractere aleatoare dar să asigure în acelaşi timp 
afişarea caracterelor pentru staţia recepţionată. 

Rx – Pune DigiPan în starea recepţie. 
Tx – Pune DigiPan în strarea emisie. 
Sboff – Soundblaster off – dezactivează placa de sunet de la DigiPan pentru a fi folosită de alt program (ex: 

MMTTY) fără a închide programul DigiPan. 
SEEK – Săgeţile pentru căutare dreapta-stânga de pe tastatură sunt activate. Tastele ← → pot fi foarte comod 

utilizate iar butoanele 11, 12 şi tastele F11, F12 pot fi utilizate pentru alte mesaje “macros” ataşate. 
Continous SEEK – Căutare continuă are ca efect o baleiere în spectru până când găseşte o staţie şi se 

opreşte din căutare. Pentru a opri căutarea atunci când nu-i nici o staţie apăsaţi pe unul din butoanele de SEEK. Dacă 
staţia găsită îşi întrerupe emisiunea, funcţiunea de căutare continuă nu-şi reia activitatea. 
Pentru a refolosi căutarea se apasă pe unul din butoanele de SEEK >> << sau F11, F12. 

START SCAN – Pornire Scanare. La această selecţie DigiPan pleacă în căutarea 
unei staţii, face stop pe prima staţie găsită, înregistrează timpul şi tonul frecvenţei acesteia 
şi afişează pe ecran emisiunea pentru un interval de timp prestabilit. După scurgerea 
timpului de afişare, cursorul DigiPan pleacă pe următoarea staţie detectabilă şi procesul se 
repetă. Din câteva treceri se poate avea o privire de ansamblu asupra staţiilor active pe 
bandă la un moment dat. 
Oprirea procesului de scanare se face prin comanda STOP SCAN. De asemenea poate fi 
oprit prin selectarea unei staţii sau unei frecvenţe cu mouse-ul printr-un CLICK. START 
SCAN şi STOP SCAN sunt controlate şi de macro comenzile corespunzătoare 
<STRATSCAN> şi <STOPSCAN> care pot fi asignate şi unor butoane sau taste funcţionale. 

La funcţionarea comenzii de SCAN este important şi nivelul de Squelch. Dacă nivelul de semnal este mai mic 
decât nivelul de Squelch, funcţia SCAN nu mai opreşte pe staţia cu nivel mic. 

3.6. View – Aspectul ecranului 
Este funcţia din meniu care ne permite să vedem sau să ascundem diversele porţiuni de ecran şi anume: bara 

de control, bara de log, bara de stare şi unele informaţii din ea, sublinierea textului emis. 
În mod normal toate funcţiunile sunt necesare şi utile la un moment dat şi în mod 

obişnuit sunt selectate. Dacă cumva una dintre ele ne încurcă sau ne prisoseşte o putem 
“debifa” şi ea dispare de pe ecran. La o nouă selecţie apare la loc. 

3.7. Channel – Canal 
În modul “Single channel” este selectat un singur canal iar pentru acord este utilizat 

cursorul romboidal ◊ (diamond). În modul “Dual channel” sunt afişate două canale: pentru 
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acordul în canalul A – superior este utilizat cursorul ◊ (diamond) iar pentru acordul în canalul B (inferior) este utilizat 
cursorul ∇ triunghiular. 

Când este selectată opţiunea “Transmit A”. emisia se face pentru canalul A şi canalul activ de recepţie este în 
fereastra superioară. Când este selectată “Transmit B” emisia se face pe canalul B iar pentru recepţie se foloseşte 
fereastra inferioară. 

3.8. Lock – Fixează 
Selectarea comenzii Lock Tx Frequency fixează frecvenţa de emisie la poziţia cursorului activ şi steguleţul de 

deasupra cursorului se colorează în roşu. 
Această funcţiune oferă posibilitatea de a transmite într-o frecvenţă şi a 

recepţiona în alta (cross). 
La selectarea comenzii Unlock Tx Frequency transmisia se face în aceeaşi 

frecvenţă cu recepţia, indicate prin cursorul ◊ sau ∇ (canalul A sau canalul B) iar 
steguleţul este verde. 

3.9. Configure – Configurarea programului 
Este poate cea mai importantă parte a meniului şi asigură principalele elemente 

de funcţionalitate ale programului DigiPan. 
- Personal data – Datele personale se introduc pentru a fi utilizate de DigiPan în 
construcţia macro-comenzilor, a mesajelor; indicativul, numele şi QTH-ul. 
- Fn macros – Asigură editarea a până la 12 macro 
mesaje ataşate celor 12 butoane din bara de control 
principală (implicit şi celor 12 taste funcţionale F1-F12). 
- Ctrl-Fn macros – Idem pentru încă 12 butoane din 
bara de control secundară şi a tastelor CtrlF1-Ctrl F12. 
- Load macros – Încarcă un set complet de macro 
mesaje în butoanele din bara de control, din fişierul salvat 
anterior cu numele [nume fişier].mac, cu ajutorul selecţiei 
din fereastra de dialog. 
- Save macros – Deschide o fereastră de dialog prin 

care se face salvarea set-ului curent de etichete ale macro mesajelor şi definiţii în fişierul 
cu [nume_fişier].mac. Exemplu: engleza.mac, romana.mac, franceza.mac în care în 
fiecare fşier .mac sunt regăsite toate butoanele, etichetele şi mesajele pregătite în limba 
respectivă. Putem face oricâte fişiere .mac cu mesaje în toate limbile pământului! hi 
- Waterfall drive – Cascada de apă - deschide o fereastră de control al nivelului audio al intrării de sunet pe placa de 
sunet a PC-ului (sound blaster). Acest control acţionează ca şi cel din Windows (Adjust Volume for Recording Control – 
Controlul Volumului pentru înregistrare) şi este utilizat pentru controlul nivelului audio venit de la RTx pentru intrarea 
audio de recepţie a plăcii de sunet. PC-ul admite două intrări posibile pentru sunetul venit de la RTx: Microphone Input şi 
Line Input. 

Line Input este pentru intrări de la RTx cu nivel audio mare. De regulă însă 
se lucrează cu intrarea de microfon a PC-ului care pretinde nivele audio de intrare 
foarte mici. Fără nici o intrare fereastra de spectru a DigiPan este neagră. Se creşte 
volumul de intrare la microfon PC până când în această fereastră apare un uşor 
“moire” albastru. Se conectează semnalul audio de la TRx în borna de MIC a PC. Se 
ajustează volumul la TRx şi Waterfall drive până când se produce un câmp de 
zgomot pestriţ galben pe fondul albastru al ferestrei de spectru. În frecvenţa de 
14.070 KHz puteţi vedea cum curg dungile verticale ale staţiilor care emit. 

Se pot face aceleaşi reglaje de volum, la un nivel mai mare şi pentru LINE 
Input. Dacă este posibil să utilizăm un semnal audio fix din TRx către placa de sunet este foarte bine deoarece reglajul 
se face numai la intrarea în PC şi o singură dată, dacă nu, se va ajusta şi volumul din TRx. 
- Transmitter drive – Emisia audio – Această 
selecţie afişează controlul de volum cu care se 
ajustează nivelul ieşirii plăcii de sunet către intrarea 
de microfon a RTx. 

Acest control este acelaşi cu cel al 
controlului de volum principal din Windows (vezi 
icon-ul “difuzor” din stânga jos a ecranului). Se va 
regla de regulă cât mai jos posibil pentru o valoare de putere de ieşire care să nu producă distorsiuni şi sub 1/2 din 
curentul anodic în CW pentru a nu periclita etajul final prin depăşirea puterii disipate în regim continuu de emisie. 
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- Sample rate – Rata de eşantionare. Este selectată pentru a introduce o valoare 
între 7000 şi 12000 Hz cu care se asigură conversia A/D (analog/digitală) făcută de 
placa de sunet. DigiPan lucrează optim cu o rată implicită setată la 11.025 Hz dar orice 
altă rată poate fi utilizată pentru o corectă adaptare la diverse plăci de sunet. În mod 
normal nu este necesară modificarea valorii implicite a ratei de eşantionare decât în 
cazuri cu totul speciale. 
- Serial port – Se selectează “unused” – neutilizat – atunci când controlul de 
comutare al RTx –ului de pe Tx pe Rx şi invers se face cu VOX-ul. Pentru controlul PTT 
se utilizează din interfaţa serială (RS232) a PC-ului semnalele RTS şi DTR. Dacă se 

utilizează numai unul din semnale, numai acesta va fi activat. Portul serial selectat trebuie să fie unul din cele exterioare, 
accesibile. 
- Font – Prin această selecţie se prezintă o fereastră de dialog pentru 
alegerea unui font (tip de literă) şi mărime utilizată în fereastra de recepţie. 
Se pot alege de asemenea: culoarea fondului, culoarea literei, culoarea 
cascadei (waterfall) utilizând selectorul de culori standard. 
- Band – Se deschide un dialog pentru a seta frecvenţa de început a 
spectrului vizualizat şi a scalei de acord afişate, pentru frecvenţa utilizată 
atât în USB cât şi în LSB. Când se utilizează LSB se introduce frecvenţa cea 
mai înaltă dorită iar pentru USB se introduce cea mai mică frecvenţă dorită 
pentru începutul, originea de bandă. DigiPan scanează (în jos sau în sus) 
restul porţiunii din banda PSK31 şi afişează în mod automat staţiile găsite 
(cca. 2,5 KHz BW al filtrului de SSB utilizat). Valoarea poate fi introdusă în 
KHz şi zecimi de KHz. RTx-ul se acordează pe aceeaşi frecvenţă declarată 
în această selecţie. 
- Markers – Se deschide un dialog pentru precizarea a până la 5 marcaje şi tonuri de frecvenţe audio. Se poate 
introduce valoarea frecvenţei tonului audio pentru fiecare marker în Hz. Aceşti markeri vor fi afişaţi pe scala de acord 
prin citirea valorii în RF sau în audio sub forma unor linii fine roşii. Pentru a seta markerii la o frecvenţă de acord în RF 
specifică, faceţi CLICK pe frecvenţa dorită în fereastra de spectru, citiţi frecvenţa audio de pe bara de stare (cea de jos) 
şi introduceţi această valoare în Hz în Marker dialog 
box. 
- Sound History – O istorie de sunet – prezintă o 
casetă în care se introduce numărul de secunde 
prevăzute pentru recepţia ce poate fi memorată în 
DigiPan pentru a fi utilizată mai târziu prin apăsarea 
tastei Shift şi CLICK pe semnal. Semnalul va fi afişat 
invers cu o rată accelerată. 
 

4. Recomandări finale 
Dacă aveţi un transceiver sau receptor de 

trafic, acordaţi-vă pe 14070 de kHz şi veţi auzi 
emisiunile PSK31. 

Vă conectaţi (conform ceelor expuse în 
articol) numai pe recepţie, între ieşirea de cască a 
TRx – ului şi intrarea de microfon a PC-ului (MIC). 

Procuraţi kit-ul de generare al programului DigiPan prin încărcare de pe Internet (download) de la adresa 
www.digipan.net sau pe disketă de la un prieten. 

Generaţi programul DigiPan făcând CLICK pe executabilul de instalare. Urmăriţi meniul de instalare. Programul 
DigiPan se generează în directorul 
C:/ProgramFile/DigiPan/DigiPan Application. 

Daţi 2xCLICK pe DigiPan Application şi 
programul se lansează pe ecran, putând deja să faceţi 
recepţie. 

Pentru a vă familiariza cu toate funcţiunile şi 
facilităţile acestei adevărate “bijuterii” informatice 
încercaţi cu răbdare să aplicaţi cele mai multe din 
recomandările prezentate în acest articol. Faceţi mai 
întâi multă recepţie, apoi construiţi-vă mesajele 
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“macro” proprii, faceţi emisie simulată şi abia la urmă treceţi la lucrul on-line. 
Îndemnul pentru acestă prezentare mi-a fost sugerat de prietenul Nelu YO9FIY, care cu multă răbdare şi 

perseverenţă a parcurs toate aceste etape de unul singur, fără să fie câtuşi de puţin expert în calculatoare. Deci se 
poate! 

În speranţa că prezentarea constituie un început pentru emisiunile digitale HF prelucrate cu ajutorul plăcii de 
sunet a PC-ului, vă urez succes! 

Pentru celelalte programe digitale “free”: MMTTY – radioteletype, MT63 modulaţie în bandă controlată, CWGet 
– recepţie de telegrafie făcută cu soundblasterul vom discuta mai pe scurt în câteva articole viitoare. 

Sugestii, propuneri şi comentarii, pro sau contra descrierii acestora în revista noastră, în bandă sau direct la CP 
310, of3, 6100 Brăila sau colonati@ssibr.ro . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vreţi să deveniţi radioamator?
Sunteţi interesat de radiocomunicaţii?

Contactaţi un radioclub din localitatea Dvs sau adresaţi-vă direct la
Federaţia Română de Radioamatorism, tel/fax 021-315.55.75,

E-mail: yo3kaa@allnet.ro.
Adresa Poştală: FRR C.P. 22-50, RO-014.780 Bucureşti

Citiţi revista Radiocomunicaţii şi Radioamatorism.
Este o publicaţie lunară editată de Federaţia Română de Radioamatorism.

Informaţii şi abonamente:
FRR C.P. 22-50, RO-014.780 Bucureşti

tel/fax 021-315.55.75, E-mail: yo3kaa@allnet.ro.

FRR organizează cu regularitate simpozioane, întâlniri şi
târguri radioamatoriceşti.

Informaţii
www.hamradio.ro sau direct la

: FRR C.P. 22-50, RO-014.780 Bucureşti
tel/fax 021-315.55.75, E-mail: yo3kaa@allnet.ro.
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MFSK 16 – Multi Frequency Shift Keying 
O emisiune digitală pentru comunicaţii DX 

 
 
1. Propagarea în unde scurte şi ionosfera 

• Introducere 
• Frecvenţele joase 
• Frecvenţele medii şi zona inferioara a undelor 
scurte 
• Benzile superioare, benzile DX 
• Benzile VHF şi UHF 

2. Proiectarea unui mod de comunicaţii digital 
• Problemele ce trebuiesc depăşite 
• Zgomotul continuu 
• Zgomotul în rafale (burst) 
• Fading-ul 
• Recepţia pe căi multiple (multi-path) 
• Fading-ul selectiv 
• Modulaţia ionosferică Doppler 
• Interferenţa semnalelor 
• Drift-ul şi alunecarea Doppler 

3. Istoria emisiunilor MFSK 
• Coquelet 
• Piccolo 

4. Descrierea MFSK 
• Introducere 
• MFSK – Descriere pentru utilizatori 
• Avantaje şi dezavantaje 
• Cum lucrează MFSK 
• Codarea convoluţională, întreţesere - interleave 
• Rate de transmisie (bit, baud, simbol, canal, 
utilizator) 
• Codarea alfabeltelor, debitul net 
• Comparaţia sistemelor 

5. Aplicaţiile MFSK 
• Când utilizăm MFSK 16 
• Unde utilizăm MFSK 16 

• Definiţia MFSK 16 
• Banda de transmisie, lărgimea de bandă 
• Software pentru MFSK16 

6. Emisia MFSK 16 
• Inserţia de pauză (idle) 
• Varicode 
• Întreţesere (Interleaving) 
• Modulatorul 
• Codarea tonurilor – grupuri de biţi 
• Întreţeserea diagonală 
• Viteza de transmisie (baud rate) 

7. Recepţia 
• Filtrul de intrare 
• Mixerul echilibrat 
• Filtrul FFT 
• Demodulator 
• Decodare software 
• Întreţeserea 
• Decodare FEC 
• Decodare Varicode 
• Decodorul de fază al simbolului 

8. O sinteză asupra MFSK 
• Tehnologiile audio multiton 
• Noile abordări 
• Semnalul 
• Aspecte şi impresii 
• Performanţe 

9. Specificaţiile tehnice de realizare ale MFSK16 
10. Exploatare şi operare (în expunerea următoare) 

• Programe disponibile – Stream, HamScope 
• Referinţe 
• Instalare, configurare, operare 

 
Scurtă introducere. 

 Îl avertizăm pe cititor că această expunere vine să prezinte principiile unuia din cele mai complexe şi laborioase 
sisteme de comunicaţii digitale din lumea radioamatorilor. Sistemul a fost elaborat pe baza unor specificaţii tehnice 
precise care au adunat laolaltă cunoştinţe şi observaţii privind comunicaţiile radio şi fenomenele de propagare, elemente 
performante din teoria modulaţiilor (CPFSK, modulaţia ortogonală), tehnici matematice de prelucrarea semnalelor (FFT, 
DDS), tehnici de codare şi decodare, alfabete performante, sisteme statistice de minimizarea erorilor şi nu în ultimul rând 
un important efort software, de elaborarea programelor, pentru o interfaţă prietenoasă, sugestivă şi simplă, pentru 
utilizatorul final. Materialul se adresează tuturor acelora care doresc să se apropie de înţelegerea fenomenelor şi 
proceselor care stau la baza comunicaţiilor digitale moderne, dar mai cu seamă tinerilor radioamatori, specialişti în 
electronică, automatică, comunicaţii sau informatică cărora le poate fi un pertinent exemplu de elaborare riguroasă a 
unui proiect de comunicaţii înglobând cunoştinţe multidisciplinare. Din bandă sau din afara ei, constatăm că interesul şi 
numărul HAM-ilor YO  preocupaţi de noile tehnologii este din ce în ce mai mare. 
 Unele din tehnicile expuse aici, amplificate tehnic şi conceptual corespunzător pentru a răspunde exigenţelor 
comunicaţiilor industriale şi comerciale, care să asigure comunicaţiile de bandă largă (broadband) din domeniul GHz-ilor 
pentru reţelele de voce, date şi video, sunt regăsite în realizările menite a face faţă exploziei fenomenului INTERNET. 
 Îmi cer scuze dacă pentru unii dintre colegii de hobby expunerea va fi puţin mai complicată, dar… nu avem ce 
face, viaţa şi tehnologiile merg înainte! 
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1. Propagarea în undele scurte şi ionosfera 
Ionosfera este un element important ce trebuie luat în considerare atât de inginerii de comunicaţii cât şi de 

radioamatori. Ea influenţează cel mai mult propagarea în undele scurte, iar influenţa se manifestă de la frecvenţele radio 
cele mai joase şi până la VHF. În VHF efectele în propagare se observă în canale sporadice, efecte de canion, meteo-
scatter şi alte efecte. VHF şi UHF sunt benzile de comunicaţii pentru sateliţi şi reflexii pe lună cu efectele de fading de 
rotaţie, de libraţie şi efecte doppler de mişcare. Aceste sumare consideraţii au fost amintite deoarece unele dintre 
fenomene au o influenţă semnificativă şi in cazul emisiunilor digitale de tip MFSK. 

Se vor recapitula pe scurt principalele caracteristici ale benzilor de radio. 
Undele lungi – sunt extrem de zgomotoase, influenţate de perturbaţiile TV şi emisia e.m. a bujiilor auto.  
Undele medii şi scurte până la 5 MHz au în timpul zilei o propagare de suprafaţă pe distanţe scurte fiind 

absorbite de stratul D. 
Acest strat are un nivel de ionizare permanentă scăzut, dar el se activează rapid odată cu răsăritul soarelui. 

Noaptea stratul D pierde rapid ionizarea permiţând undelor radio să ajungă la straturile superioare ionizate şi prin reflexii 
să acopere distanţe de la 1000 până la câteva mii de km. Noaptea semnalul util este puternic dar şi perturbaţiile 
electromagnetice produse de furtunile îndepărtate sunt semnificative. 

Benzile inferioare sunt o reală provocare pentru comunicaţiile digitale. Din cauza aglomeraţiei dintre diverse 
moduri de emisiuni radio, a interferenţelor între acestea, precum şi cu undele de suprafaţă se produce un fading puternic 
şi o variaţie semnificativă a semnalului recepţionat. 

Benzile superioare, benzile de DX. Acest segment între 5 şi 30 MHz este considerat cel mai bun pentru 
comunicaţiile de lungă distanţă. Gama este puternic afectată de reflecţiile ionosferice unde „salturile” multiple sunt 
efective atât pe calea scurtă, “short path”, cât şi pe calea lungă, „long path”. Propagarea pe cale directă acoperă de 
regulă o arie circulară. Calea lungă se activează de regulă seara, în direcţia zonelor în care a venit deja noaptea unde 
straturile ionosferice de noapte sunt în general mai stabile. Benzile superioare sunt puternic influenţate de activitatea 
solară care ionizează straturi reflective multiple în timpul zilei. Aceste ionizări variază pe termen scurt funcţie de 
activitatea solară de moment, iar pe termen lung în ciclurile solare de 11 ani. Când soarele este activ (în timpul furtunilor 
solare) propagarea în undele scurte poate să dispară complet pentru zile întregi.  Pe timpul activităţii solare minime, 
propagarea ionosferică este în general limitată la un singur „hop” cu excepţia unor căi de propagare întâmplătoare. 
Straturile reflectoare ionizate îşi modifică altitudinea cu ora zilei şi latitudinea. O mare concentraţie de ioni la polii  
magnetici ai pământului, precum şi variaţia concentraţiei pe durata zilei conduc la o rapidă variaţie a indicelui de refracţie 
modulând semnalul în fază, frecvenţă şi amplitudine, atât pentru zgomot cât şi pentru semnalul activ, datorită variaţiei 
înălţimii efective a stratului reflectiv ionizat. 

QRM-ul furtunilor şi iluminatul electric modern sunt o problemă dificilă pentru transmisiunile radio de unde 
scurte. Semnalele digitale slabe sunt mai greu prelucrabile în benzile superioare, iar toate sunt afectate de efectele de 
fading şi doppler. Nu în ultimul rând, recepţia este negativ influenţată de  interferenţele cu celelalte emisiuni radio. 

Benzile de VHF şi UHF 
În rare ocazii se pot efectua legături pe canale trans-ecuatoriale pe stratul sporadic E în benzile de VHF. În 

UHF nu există această posibilitate. Rar apar canale prin inversarea de temperatură troposferică care funcţionează mai 
mult ca o tubulatură decât prin reflexie. Atenţia este concentrată în fazele de propagare stabile când funcţionează 
undele de suprafaţă. 

Comunicaţiile prin satelit sunt afectate de efectele doppler ale alunecării de frecvenţă induse de mişcarea 
reciprocă a punctelor de emisie şi recepţie. 

„Saltul” până la lună este afectat de „fading-ul de libraţie” care afectează faza şi amplitudinea semnalelor care 
se întorc. Fading-ul şi polarizarea circulară sunt semnalate în semnalele de satelit. Reflexia pe alte obiecte este de 
asemenea cauza unui fading foarte pronunţat. Acest fading este periodic şi depinde de rata semnalelor şi lungimea de 
undă. Efectul este cunoscut şi sub numele de „piket fence effect”. 

 
2. Proiectarea unui mod de comunicaţii digital 
Discutând caracteristicile diferitelor frecvenţe în care amatorii doresc să comunice trebuie să luăm în 

consideraţie şi problemele cu care aceştia se confruntă şi care ar trebui să fie orientarea în proiectarea unui mod de 
comunicaţii digital eficient. Unele din caracteristicile propagării ionosferice au fost deja discutate, dar mai rămân de 
analizat limitările tehnologice şi cele aduse de ambianţa e.m.i. (electro magnetical interference) metropolitană. 

1. Interferenţele baleiajului TV şi al aparaturii casnice 
2. Iluminatul public şi clicks-urile sau rafalele de zgomot e.m. de la automobile şi elemente de comutaţie 
3. Întârzierea semnalelor, reflecţii multiple pe căi multiple la recepţie 
4. Fading-ul selectiv şi fading pentru semnale slabe 
5. Efectul ionosferic de modulaţie doppler 
6. Interferenţa cu alte semnale sau purtătoare 
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7. Alunecarea de frecvenţă (satellite doppler shift) 
Pentru funcţionarea modurilor digitale analiza atentă a acestor aspecte este foarte importantă. Este greu de elaborat un 
mod de comunicaţii care să rezolve toate aceste aspecte, dar funcţie de tipul de emisiune utilizat, calitatea comunicaţiei 
poate fi ameliorată. 

Unele din cele mai utilizate moduri de comunicaţie utilizate de radioamatori sunt: 
♦ Transmiterea de imagini în unde scurte (SSTV, Fax). 
♦ Emisiuni packet radio de mare viteză în VHF. 
♦ Transmisiuni lente, de bandă îngustă. 
♦ Transmisiuni BBS la mare distanţă în US. 
♦ Emisiuni convenţionale point-to-point cu tastare rapidă. 
Pentru aceste moduri de lucru specificaţiile tipice se pot încadra în următoarele aspecte: 
♦ Comunicaţiile să fie half-duplex cu operare manuală. 
♦ Datele sunt transmise prin tastare cu viteze de la 25 wpm la 50 wpm putând fi transferate chiar mici fişiere. 
♦ Setul de caractere este ASCII, inclusiv diacriticele europene. 
♦ Performanţele privind rata de erori să fie bune la semnale zgomotoase. 
♦ Trecerea rapidă de pe Tx pe Rx şi invers (PTT, Vox). 
♦ Acord uşor şi toleranţă la alunecare de frecvenţă. 
♦ Emisiunile să poată fi operate cu un transceiver SSB. 
♦ Operarea să se poată face cu un PC modern cu placă de sunet de 16 biţi. 
♦ Emisiunile să fie relativ imune la problemele de recepţie ce vor fi prezentate în continuare. 

Problemele care trebuiesc depăşite sunt următoarele: zgomotul de bandă şi zgomotul continuu. 
Cea mai bună soluţie de a diminua efectele zgomotului continuu este de a limita lărgimea de bandă a 

semnalului. O altă metodă este cea de a folosi tehnici de modulaţie imune la zgomot cum ar fi FSK (Frequency Shift 
Keying) sau mai bine PSK (Phase Shift Keying). 

Utilizarea sistemelor de reacoperirea erorilor sunt de mare ajutor reducând efectele zgomotului. Emisiunile 
cum ar fi FAX, SSTV şi Hellschreiber sunt relativ tolerante la zgomot deoarece ochiul este capabil să refacă imaginea şi 
să ignore zgomotul, informaţia fiind corect interpretată. 

Zgomotul în rafale (burst) 
Spre deosebire de zgomotul continuu, care afectează semnalul tot timpul, zgomotul în rafală (burst noise) 

apare ca degajări ocazionale de energie care îneacă receptorul, informaţiile fiind pierdute. Sistemele asincrone sunt 
afectate deoarece zgomotul conduce la pierderea sincronizării. Sistemele simple de RTTY trec pur şi simplu peste erori 
şi acceptă ieşiri temporare din sincronism. Zgomotul în rafală poate fi controlat destul de bine utilizând sistemele de 
recuperarea erorilor.  

În mod special dacă o întreţesere (interleaver) este utilizată pentru a împrăştia biţii pierduţi de-a lungul mai 
multor caractere, aceasta reduce încărcarea instantanee de corecţia erorilor. 

Fading-ul şi semnalele slabe 
Un sistem cu AGC sau cu o dinamică performantă poate ameliora schimbările de semnal lente sau pe cele 

rapide datorate propagării pe mai multe căi. Sistemele, cum ar fi cele care folosesc  PSK  şi care sunt independente de 
amplitudinea semnalului, 
sunt de asemenea 
eficiente. 
    Recepţia pe căi 
multiple (multi-path) Fig.1 
 Recepţia semnalului sosit 
pe mai multe rute poate 
cauza dispariţia semnalului 
sau un puternic fading. Cea 
mai mare problemă este că 
acelaşi sau diferite părţi ale 
semnalului pot sosi la 
recepţie la momente 
diferite, din cauza lungimii 
diferite a rutei de 
propagare. Este foarte 
probabil ca două căi diferite 
să difere în timp de 5÷10 
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ms, ceea ce este foarte aproape de perioada unui simbol. Astfel dacă unele componente ale semnalului sunt atenuate 
iar altele întărite, datele pot fi distorsionate şi baza de timp alterată, conducând la incorecta recunoaştere a biţilor de 
date. La 50 baud timpul de 5 ms reprezintă distorsiune de 25%. 

Una din cele mai bune soluţii pentru problemele ridicate de recepţia pe mai multe căi este utilizarea unei rate de 
transmisie foarte joase. MFSK este ideal din acest punct de vedere. De exemplu, la viteza de 10 baud, tipică pentru 
sistemele MFSK, eroarea de timp de 5 ms reprezintă o distorsiune de numai 5%. Sistemele PSK cu detecţie asincronă 
lucrează relativ bine (PSK-Hell). Altele cum ar fi PSK31 nu sunt bine copiate pe emisiunile multi-cale care  utilizează 
partea inferioară a benzilor de unde scurte, în special noaptea.Diagrama alăturată ilustrează modul în care pot apărea 
efectele multi-cale. De asemenea, ionosfera nu este o oglindă ideală şi în plus faţă de diferenţa de drum apar întârzieri 
importante datorită indicilor de reflexie şi refracţie diferiţi care modifică viteza de propagare a undelor radio. 

Fading-ul selectiv 
Fadingul este o problemă subtilă care conţine câteva componente dificile – semnale slabe şi înecate în zgomot. 

Fadingul selectiv produce distorsiuni ale formei impulsului, variaţii importante ale tăriei semnalului precum şi diferenţe de 
timp importante. Astfel multe semnale pot fi complet decalate în timp şi de asemenea în fază când ajung la receptor şi 
produc dispariţia sau amplificarea unora sau altora. 

Atenuarea este foarte ascuţită, eliminând total sau slăbind semnalul până la dispariţie. Un semnal de MT63 de 
1 KHz lărgime şi liniile diagonale din imagine ilustrează efectul căilor multiple de propagare care induc dispariţia 
periodică a semnului. (fig.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cea mai bună soluţie pentru această problemă este cea de a utiliza o sensibilitate crescută pe o bandă cât mai 
îngustă cu o rată foarte lentă a simbolurilor. PSK31 este un exemplu modern de rezolvare.  

MFSK este de asemenea foarte bun din acest punct de vedere, asigurând detecţia fiecărei purtătoare 
independent de celelalte  şi folosind algoritmi astfel ca sistemul să evite pierderea simbolurilor. 

Modulaţia doppler ionosferică 
Ionosfera este într-o permanentă schimbare. La fiecare rotaţie a pământului straturile polarizate se modifică în 

înălţime cu mii de kilometri, iar densitatea de ioni şi indicele de refracţie de asemenea se schimbă. Schimbările de 
înălţime ale stratului reflector pot modifica viteza cu până la mii de km/oră, mărime suficientă pentru a altera frecvenţa 
într-un mod total imprevizibil. 

Ionosfera, în particular cea din regiunea polilor care este puternic perturbată de activitatea solară şi variaţia 
întâmplătoare a proprietăţilor de refracţie, produce importante modulaţii întâmplătoare ale fazei, frecvenţei şi amplitudinii 
semnalelor. Efectele sunt desigur mai semnificative când traseul trece peste poli, cum ar fi „long-path” cu Noua 
Zeelandă şi Australia. Aceasta este o problemă importantă pentru PSK dar efectele se fac simţite şi în celelalte moduri 
digitale. 

Interferenţa semnalelor 
Multe interferenţe (cum ar fi cele CW sau SSB) sunt de tipul „rafală” şi pot fi controlate de sistemele proiectate 

pentru a diminua aceste tipuri de perturbaţii. Interferenţele de tip purtătoare sau continuu repetitive sunt mai dificil de 
eliminat sau ameliorat. Cea mai bună soluţie pentru astfel de situaţii este utilizarea unei benzi largi cu sisteme de înaltă 
redundanţă cum ar fi „spread-spectrum”, spectru împrăştiat, sau FDM – Frequency Division Multiplex – multiplexare cu 
divizarea frecvenţei. 

Reducerea erorilor de codare poate fi foarte eficientă în aceste situaţii dacă semnalul este împrăştiat şi numai o 
parte este interferat. Emisiunile MT63 sunt un exemplu al acestui tip de strategie, împrăştierea în timp limitând efectul 
zgomotelor în rafală, iar împrăştierea în frecvenţă limitează interferenţele de purtătoare. 
    Decalajul de frecvenţă, driftul şi alunecarea Doppler 

Această problemă este importantă atunci când receptorul nu este corect acordat. Sistemele de bandă îngustă 
(PSK) sunt cele mai afectate. De asemenea MFSK nu admite decât o foarte mică abatere în afara filtrului îngust al 
canalului. Sistemele cu modulaţie în amplitudine de bandă largă sunt mai bune din acest punct de vedere. Feld-Hell, 
care este un sistem cu modulaţie în amplitudine, lucrând pe link-uri de satelit, combină o bună imunitate de zgomot cu o 
bună toleranţă a acordului. 
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3. Istoria MFSK (Multi Frequency Shift Keying) 
Istoria emisiunilor MFSK pe canale radio nu este foarte bine documentată. Conceptul este semnalat din 1935-

1937 şi provine din dezvoltarea tehnologiilor de comunicaţii multi-ton. Sistemul a fost dezvoltat prima dată în 1937 pentru 
comunicaţii între Algeria şi Paris pe 1300 km în banda de 12,2 MHz ca un sistem Multi-Tone direct printing system. 

Cel mai cunoscut şi simplu exemplu de MFSK este sistemul DTMF – Dual Tone Multi Frequency folosit în 
semnalizările telefonice, telefonia în ton, dezvoltat de Bell Laboratories.  

Tonurile melodioase se aud când apăsăm tastele telefoanelor; 8 tonuri în 2 benzi audio. Sistemul este utilizat 
pentru formarea numerelor de la 0 la 9 şi a semnelor de control. La fiecare apăsare se transmite un ton jos şi un ton înalt 
timp de 50 ms. Matricea de tonuri este: 
 

1 2 3 A 697Hz 
4 5 6 B 770Hz 
7 8 9 C 852Hz 
* 0 # D 941Hz 

1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz  
         Fig. 3 Matricea de tonuri DTMF 
Sistemul este puţin utilizat în benzile radio de unde scurte, dar este foarte popular în controlul repetoarelor de 

VHF şi UHF, telemetrie şi sisteme de alarmare. Dezvoltarea comercială a sistemelor multi-ton s-a făcut în Europa: 
Belgia, Franţa şi Anglia, în perioada 1950-1960 având ca denumiri sistemul COQUELET şi sistemul PICCOLO. 

Foarte pe scurt caracteristicile fiecăruia se prezintă astfel: 
• COQUELET 

A fost conceput pentru a ameliora performanţele emisiunilor RTTY şi a combate fading-ul selectiv şi 
distorsiunile de timp introduse de propagarea pe mai multe căi (multi-path). Cele trei variante cunoscute sub numele de 
Coquelet 13, Coquelet 8 şi Coquelet 80 sunt sisteme cu 2 tonuri transmiţând secvenţial câte o pereche. În sinteză 
caracteristicile sistemului apar în tabelul alăturat: 

Fig 4. Tabelul sistemelor Coquelet 
Name Type Tones Data Rate Code 

Coquelet 8 Sync MFSK 2 of 8 20, 26 
baud ITA-2 

Coquelet 
13 Async MFSK 2 of 13 13, 20 

baud ITA-2 

Coquelet 
80 

Sync MFSK with 
FEC 2 of 8 20, 26 

baud ITA-2 

 
• PICCOLO 

A fost dezvoltat în Anglia pentru servicii diplomatice radio în anii 1950-1960. Este un sistem modulat în 
amplitudine utilizând o emisiune cu purtătoare şi o bandă lateral suprimată. Tonurile sunt între 330 şi 660 Hz la un 
interval de 10 Hz şi operează fiecare la viteza de 10 baud. Cele 33 de tonuri sunt ataşate literelor alfabetului şi un de 
„idle” (pauză) pentru menţinerea sincronismului. În timp au fost dezvoltate sisteme cu 6 şi 12 tonuri folosind alfabetele 
ITA-2 şi ITA-5. 

Sinteza este prezentată alăturat. 
Fig 5. Tabelul sistemelor Piccolo 

Name Type Tones Data Rate Code 
Piccolo Mk 1 Sync MFSK 1 of 32 10 baud ITA-2 
Piccolo Mk 6 Sync MFSK 2 of 6 20 baud ITA-2 
Piccolo Mk 12 Sync MFSK 2 of 12 40 baud ITA-5 

 
4. Descrierea MFSK 16 –  Multi Frequency Shift Keying. 
Introducere 

♦ Aspectele comunicaţiilor profesionale 
Comunicaţiile profesionale sunt tot timpul interesate de viteză şi de corectitudinea transmisiei, din ce în ce mai 

bune, folosind tehnologii complexe, o mai mare lărgime de bandă sau o putere de transmisie mai mare. Utilizatorii 
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comerciali şi militari sunt interesaţi de comunicaţiile pe distanţe scurte cu înaltă siguranţă şi putere relativ mare. 
Comunicaţiile sunt de regulă full-duplex şi mai rar simplex sau broadcast (cu difuzare). 

♦ Aspectele comunicaţiilor de amator 
Deşi aplicaţiile de amator au scopuri asemănătoare privind distanţa, viteza şi corectitudinea sistemelor, sunt de regulă 
semi-duplex, lărgimea de bandă este limitată, iar puterea de asemenea. Urgenţa comunicaţiilor nu este imperioasă 
atunci când condiţiile de propagare nu sunt favorabile. Radioamatorii doresc să transmită în modurile digitale, pentru 
distanţe foarte lungi şi cu moduri robuste. Lărgimea de bandă trebuie să fie minimă pentrucă toţi radioamatorii împart 
acelaşi spaţiu limitat în benzile de unde scurte, iar cerinţele de putere sunt şi trebuie să fie modeste.  

Conceptul logic şi munca radioamatorilor pentru a asigura aceste deziderate au început odată formulările 
teoretice privind sistemele de comunicaţii ale lui Claude Shanon (1947). De atunci şi până astăzi, precum şi în 
continuare se caută soluţii de compromis pentru optimizarea celor 3 parametri: putere mică, transmisie sigură şi bandă 
de trecere cât mai îngustă la viteze rezonabile (cel puţin la cele de tastare ale unui operator mediu). 

♦ Modul conversaţional – Modul DX 
Scopul declarat ala cestui tip de emisiune este de a efectua şi menţine o legătură digitală la distanţă mare, între 

două staţii de putere mică. Sistemul RTTY a fost utilizat foarte mulţi ani. Sistemele Hellschreiber au fost recent 
revitalizate şi s-au dovedit relativ eficiente. Noile tehnici cum ar fi PSK31 şi PSK63F (inclusiv în programul STREAM al 
lui Nino IZ8BLY) au extins considerabil performanţele legăturilor radio de bandă îngustă. 

Tendinţele recente în aceste moduri noi au fost să se folosească tehnici de modulaţie diferenţiale PSK (BPSK, 
DPSK). 

DPSK - Differential Phasse Shift Keying – oferă o mare sensibilitate şi protecţie la zgomot fiind ideale pentru 
comunicaţii de mică putere. Problemele cele mari pentru aceste tipuri de emisiuni în US sunt însă în general absorbţia 
selectivă şi modulaţia ionosferică a semnalului mai mult decât sensibilitatea. Modurile PSK nu rezolvă însă foarte bine 
aceste probleme. 

♦ Opţiunile MFSK 
Foarte puţini amatori au auzit de emisiunile MFSK. Din combinarea unor idei mai vechi cu tehnicile moderne ca 

de exemplu DSP – Digital Signal Processing – realizate cu plăcile de sunet ale calculatoarelor PC au rezultat tipuri de 
emisiuni foarte eficiente. 

Faţă de sistemele clasice amintite anterior, Coquelet şi Piccolo, sisteme electromecanice, tehnicile moderne ale 
calculatoarelor PC şi placa de sunet au creat un sistem MFSK modern, ieftin şi de înaltă performanţă. Tehnicile oferite 
de noile echipamente PC sunt rapide şi performante pentru acest gen de prelucrări. 

MFSK – Descriere pentru utilizatori 
MFSK este o tehnică de transmitere digitală folosind tonuri multiple, extinzând tehnicile cu două tonuri folosite 

de RTTY, la mai multe tonuri, de obicei un singur ton în fiecare moment. MFSK înseamnă Multi-Frequency Shift Keying 
şi nu trebuie să fie confundat cu MSK – Minimum Shift Keying. Pentru MFSK transmisiunile au un sunet specific, foarte 
muzical. MFSK utilizează spaţii de ton înguste, iar rata de date este remarcabilă pentru lărgimea de bandă ocupată; 64 
bps (bit pe secundă) într-o lărgime de bandă tipică de 316 Hz. În figura alăturată este prezentat spectrograma unei 
emisiuni MFSK16 (cu 16 purtătoare), spaţiate la 15,625 Hz şi lucrând la viteza de 15,625 baud fiecare. Întreaga 
emisiune operează la 62,5 bps (aproape 80 de cuvinte pe minut) şi ocupă o lărgime de bandă de 316 Hz. Cele două linii 
orizontale din figură amplasate la 1000 Hz şi 1300 Hz arată limitele benzii, iar scala orizontală reprezintă o emisiune de 
cca. 20 de secunde. Această scurtă emisiune conţine aproximativ 120 de litere. 

MFSK16 poate opera şi cu un protocol FEC – Forward Error Corection – dar debitul net al textului scade în 
acest caz la 42 WPM (word per minut) sau 31,24 bps.  

 
Fig. 6 Spectrograma semnalului MFSK16  

 
Avantaje 
MFSK are mai multe 

avantaje privind performanţele. 
• O importantă rejecţie 
a zgomotelor în impuls şi 
de bandă  largă datorită 
benzii de trecere foarte 
înguste pe fiecare ton. 

• Rata semnalelor este joasă (baud) favorizând sensibilitatea şi rejecţia semnalelor multicale (multi path), rata 
de biţi de date (bps) este mare faţă de rata de simbol. 
• Puterea de transmisie constantă. 
• Prezintă toleranţă la efectele ionosferice cum ar fi cele de doppler, fading şi multi-path. 
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Cu un sistem MFSK este foarte important faptul că rata erorilor se ameliorează, descreşte, atunci când numărul 
de tonuri creşte. Emisiunile cu peste 32 de tonuri nu au concurenţă din acest punct de vedere. 

Dezavantaje 
Principalul dezavantaj este spaţierea foarte îngustă a tonurilor şi banda de trecere foarte îngustă pentru 

detectoarele de ton individuale. Fenomenul de „drift” – alunecare, şi acordul de precizie sunt esenţiale. Un bun indicator 
de acord şi un sistem AFC (Controlul automat al frecvenţei) sunt necesare la vitezele mici de transmisie ale MFSK. Este 
important ca RTX-ul să fie foarte stabil, iar diferenţa de frecvenţă în emisie şi recepţie (offset-ul) să fie foarte mic (mai 
puţin de 5 Hz). 

MFSK foloseşte o lărgime de bandă mai mare decât emisiunile PSK (BPSK) practic la o aceiaşi viteză de 
transmisie dar este mult mai robust privind rata erorilor. 

Cum lucrează MFSK 
MFSK este un sistem unde impulsurile digitale de informaţie sunt distribuite pe frecvenţele diferitelor purtătoare. 

Într-un anumit fel seamănă cu emisiunile RTTY care folosesc două frecvenţe diferite numai că în emisiunile MFSK 
numărul de frecvenţe utilizate este de la 6 la 64. MFSK16 utilizează 16 tonuri. 

Fiecare ton transmite la un moment dat echivalentul unui „punct” din 
codul Morse, dar punctele sunt înşiruite unul după altul, fără nici o pauză, 
folosind de fiecare dată altă frecvenţă de ton. 

Sistemele MFSK  folosesc detecţia non-coerentă şi spaţiile între mai 
multe tonuri sunt reduse la minimum datorită restricţiilor de lărgime de bandă. 

Tonurile de transmisie trebuie să fie separate cu o distanţă echivalentă 
cu rata de transmisie (baud rate) sau un multiplu al acesteia, rata fiind a 

„punctelor” transmise, altminteri va fi dificil de separat un ton faţă de celălalt. Acest fapt admite ca semnalele să fie 
ortogonale, aşa cum se va exemplifica în continuare. 

De exemplu, tonurile de purtătoare, trebuie spaţiate la minimum 20 Hz atunci când transmisia se face la 20 
baud. Semnalele MFSK sunt de tipul manipulare prin „tot sau nimic” fiecare ton având un „start” şi “stop” practic 
instantanee, abrupte, ca în exemplul următor.  

         Dacă se prezintă caracteristica formei semnalului 
în domeniul sin(x)/x, ea este identică cu cea a unui 
punct din codul morse. 
 

Fig. 7 Forma de unda a unui punct de ton. 
Fig. 8 Răspunsul în domeniul sin(x)/x 
Fig. 10 Spectrul real al  MFSK8 
 
Forma semnalului transmis are un vârf 

principal cu puncte de zero (nuluri) spaţiate pe ambele 
laterale ale frecvenţei purtătoare. Primul nul apare faţă 

de frecvenţa purtătoare la 
distanţa de ± rata de 
transmisie (baud rate). 
Vârfurile şi nulurile sunt clar 
vizibile în ambele părţi. 
Dacă aspectul semnalului 
este „curat” ca în 
spectrogramă se pot 
observa lobi simetrici 
laterali ai „punctului” 
individual. Lobul central, cel 
mai mare este semnalul 
căutat şi acesta detectat va 
genera pe ecran un “punct 
negru” ! (după o prelucrare 
software corespunzătoare) 

Desigur punctele 
sau „rafalele de tonuri” nu sunt izolate, ele sunt precedate şi urmate imediat de alte puncte în frecvenţe diferite. Imaginea 
care ilustrează prin suprapunere funcţia sin(x)/x pentru fiecare punct alocat unei alte frecvenţe purtătoare este ilustrată 
alăturat. 
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Pentru a obţine cele mai bune rezultate a fost necesar să se aleagă corespunzător spaţiul dintre tonuri. 
Din figura de suprapunere a tonurilor se observă că „nulurile” diferitelor tonuri trebuie să coincidă cu 

vârfurile celorlalte, aceasta este condiţia de ortogonalitate. Benzile laterale se suprapun pentru a se asigura un minim 
de modulaţie încrucişată între tonuri, între canalele de purtătoare. 

 Acest lucru este realizat atunci când rata semnalelor (baud rate) şi spaţiul între tonuri sunt numeric egale sau 
un multiplu al ratei de transmisie. 

Fig. 9 Simularea suprapunerii a 7 tonuri - ortogonalitatea 
Figura reprezintă o simulare grafică prin 

suprapunere secvenţial-succesive a 7 tonuri, 
răspunsul în frecvenţa pentru funcţia sin(x)/x a celor 
7 tonuri. 

Scara verticală a graficului (amplitudinea) 
este liniară între 0 şi 1, iar pe orizontală în radiani 
de la -20 la +20 sau aproape ±12 Hz pentru un 
„baud rate” de 1 Hz.  

Când transmisia se face cu mai multe 
tonuri spaţiate corespunzător, semnalul la ieşire se 
găseşte în banda de trecere, dar forma 

caracteristică se va păstra ca în figura prezentată anterior. 
Când se transmit date aleatoare, vârful semnalelor tinde să umple banda de trecere dar lobii laterali rămân 

evidenţi. În următoarea imagine este prezentat spectrul real al unui semnal 8FSK (MFSK8) la 31,25 baud cu un spaţiu 
între tonuri de 31,25 Hz. În această imagine axa verticală este logaritmică, iar lobii laterali sunt mai mult puşi în evidenţă 
faţă de figura anterioară. 

Să notăm că lobii laterali sunt spaţiaţi la 31,25 Hz deoarece rata de semnal este de 31,25 baud. Spectrograma 
a fost construită luând ca nivel de 0 dB un sigur ton de nivel constant. O metodă standard necesară calculării lărgimii de 
bandă a unei transmisii radio este cea recomandată de ITU-R, care pentru acest tip de emisiune este de 331,25 Hz 
(±166 Hz faţă de centru). Se observă că lateralele semnificative sunt la -30 dB şi nu depăşesc 0,5% din totalul puterii 
transmise.  Pentru exemplificare este prezentată spectrograma unei transmisii MFSK de 8 tonuri recepţionată la 18000 
km în banda de 18 MHz. 

    Fig. 11 Spectrograma unei emisiuni MFSK8 
Codarea convoluţională 
FEC – Forward Error Correction – este 

realizată prin transmiterea de două ori a datelor  fără 
codificare. Se aşteaptă un câştig calitativ mai mare 
decât dublu. 

În plus, îmbunătăţirea realizată prin 
transmiterea unei copii este mai rentabilă decât 
utilizarea unei lărgimi de bandă duble pentru a 

transmite aceeaşi cantitate de informaţie. Sistemul se mai numeşte şi „câştigul codării”. Codarea datelor pentru un 
sistem FEC este foarte simplă, dar decodarea este destul de complicată pentru nivelul de înţelegere al unui începător. 
Este necesar studiul codurilor Fleming. 

Întreţesere – Intercalare (Interleaving) 
Una din problemele codării FEC este aceea că sistemul lucrează mai bine dacă toate erorile tind să fie 

împrăştiate uniform. Din păcate, interferenţele (în mod special cele statice şi splaterele) şi zgomotele în rafală produc 
alterarea mai multor biţi de date alăturaţi, ceea ce face foarte dificilă sarcina decodoarelor VITERBI de a reface 
informaţia iniţială. 

Pentru a evita această problemă la transmisie se realizează o întreţesere a cifrelor binare astfel încât o 
perturbaţie să nu mai altereze biţi de date alăturaţi, din acelaşi caracter, ci biţi din caractere diferite, în care caz 
refacerea se poate face mult mai uşor. 

Rate de transmisie 
Noţiuni simple despre Bit şi Baud 
Una din principalele confuzii care se întâlnesc în comunicaţiile MFSK este aceea că „rata semnalelor” – bit pe 

secundă (bps) -  nu este acelaşi lucru cu „rata datelor” – baud - din cauză că fiecare ton de purtătoare transportă mai 
mult decât un bit de informaţie.  

Rata de simbol – Symbol rate 
Elementul de bază în orice transmisie de date este “simbolul”. În multe moduri digitale fiecare simbol implică un 

„0” sau „1”. În sistemul MFSK, fiecare simbol este alocat unei purtătoare de informaţie, fiecare purtătoare având un ton 



Radiocomunicaţii digitale 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 120 

diferit, deci o emisiune care are mai multe tonuri. Fiecare ton are alocaţi trei biţi de informaţie pentru o emisiune cu 8 
tonuri sau 4 biţi de informaţie pentru o emisiune cu 16 tonuri şi 5 biţi de informaţie pentru 32 de tonuri, etc. 

Rata de simbol este măsurată în baud (simboluri/secundă). În mod reciproc se poate determina durata 
simbolului. 

Rata de date în canalul de comunicaţie –  Channel data rate. 
Datele transportate de tonurile MFSK sunt codate în diverse moduri şi reprezintă „rata brută” de date care nu 

este acelaşi lucru cu rata de intrare sau de ieşire a datelor la utilizator. Rata de canal este totdeauna numărul de biţi 
per simbol x rata de simbol. Rata de canal se măsoară în biţi/secundă (bps). 

De exemplu pentru 10 baud în modul 8FSK care lucrează cu 8 tonuri şi are 3 biţi de date pe fiecare simbol, rata 
„lentă” a canalului de date este: 3 bit x 10 baud = 30 bps. 
       Fig. 12 Analogia MFSK cu o bandă perforată 

Se poate face analogia cu găurelele de la 
banda perforată de hârtie de la aparatele telex sau de 
la cititoarele de bandă perforată: 

♦ gaura pe lăţime reprezintă un simbol şi este 
alocată unui ton 
♦ fiecare gaură reprezintă 3 biţi (toate 
combinaţiile de la 000 la 111 funcţie de ton) 
♦ traseele longitudinale reprezintă tonurile 
♦ ritmul de citire al benzii este rata de simbol 
♦ toate găurile citite într-o secundă transformate 
în biţi reprezintă rata de canal (bps). 

Rata de date utilizator – User data rate 
Codarea datelor utilizând sistemul FEC este proiectată pentru a reduce erorile ce pot apare în canalul de 

transmisie. Pentru sistemele MFSK sistemul FEC secvenţial este cel mai utilizat. Fiecare cifră binară de informaţie este 
reprezentată în transmisie de două sau mai multe cifre binare de cod. Acest raport este numit şi rata de codare. De 
exemplu, dacă avem doi biţi de cod pentru fiecare 1 bit de date, rata de codare este de ½. Atunci rata de date utilizator  
este egală cu rata de date de canal x rata de codare. 

Codarea alfabetelor 
Pentru transmisia datelor de la tastatură sunt mai multe variante de codare a alfabetului. 
Cel mai obişnuit este acum codul ASCII (ITA-5)dar şi ITA-2 (Baudot) este încă utilizat. 
MSFK16 în programul STREAM şi HAMSCOP precum şi PSK31 sunt bazate pe Varicode (cod de lungime 

variabilă), care faţă de alte alfabete, alocă un număr diferit de biţi pentru diferite caractere, caracterele mai des utilizate 
(statistic) au mai puţini biţi putând fi transmise mai repede. Numărul de biţi pe caracter al alfabetului depinde de 
frecvenţa  caracterului, la fel ca în codul Morse. De exemplu câteva caractere: 

 
Caracter  Varicode 
Spaţiu   100 
a   101100 
e   1100 
E   111011100 
Z   101010110100 
Astfel, performanţele alfabetului codat depind de alegerea codului: 

 
Lungimea şirului în alfabetul Varicode este 

practic extensibilă la infinit. De exemplu toate 
caracterele Europene accentuate (diacritice) sunt 
definite şi altele au fost adăugate pentru asigurarea 
controalelor în afara setului de caractere propriu-zis. 

Codarea Varicode pentru MFSK16 nu este 
aceeaşi cu cea din PSK 31 dar tehnicile sunt similare. 

Un alt avantaj important al utilizării este acela că fluxul de date poate fi mult mai uşor resincronizat în caz de 
eroare cu un minimum de date pierdute. 

Debitul net de text (Throughput) 
Utilizatorul este interesat în operare de debitul net, efectiv de text, operaţiunile interne de codare, decodare, 

corecţie de erori, etc. fiind transparente. Debitul este exprimat în caractere pe secundă (CPS) sau cuvinte pe minut 

Alfabet Bit/car Lungime caracter 
ITA5 – 
ASCII 

10 Fixă (paritate + Start + Stop) 

ITA2  
Baudot 

7,5 Fixă (paritate + Start + Stop) 

Varicode ~ 7÷8 Variabilă - lung. medie 

Ton 1
Ton 2
Ton 3
Ton 4
Ton 5
Ton 6
Ton 7
Ton 8

Ritmul de transmisie (baud)

Fluxul de “bins” (1 bins/ton)



Radiocomunicaţii digitale 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 121

(WPM). Ambele depinde de alfabetul utilizat, iar numărul; de cuvinte pe minut depinde de lungimea medie a cuvântului 
luat ca etalon. 

În engleză, prin convenţie, acesta are 5 litere plus caracterul spaţiu (blanc). 
Debitul net de text (WPM) = CPS x 60 / litere pe minut. 
Un exemplu de calcul: 
Presupunem că utilizăm un sistem MFSK cu 16 tonuri (16FSK) operând 15,625 baud cu rata FEC = ½ şi un 

alfabet ASCII utilizând 10 biţi / caracter şi 4 biţi / simbol. 
Rata de simbol = 15,625 baud 
Rata de date pe canal = 15,625 x 4 = 62,5 bps 
Rata de date utilizator = 62,5 x ½ (rata FEC) = 31,25 bps 
Debitul net în CPS = 31,25 / 10 CPS = 3,125 CPS 
Debitul net în WPM = 31,25 x 60 / (10 x 6) = 31,25 WPM 
Această emisiune va ocupa o lărgime de bandă foarte mică de 16 x 15,625 = 250 Hz. 
 
Comparaţia sistemelor 
Emisiunile RTTY operează de regulă la 45,45 baud atingând 60 WPM fără corecţie de erori şi folosesc cca. 300 

Hz lărgime de bandă. 
  Fig. 13 Performantele emisiunilor digitale în US 

Emisiunile Packet Radio la 300 band 
(AX25)sunt cu corecţia erorilor dar în cele mai bune 
cazuri se atinge 30 WPM şi de obicei mai puţin. 
Solicită lărgime a de bandă de 1 KHz. 

PSK31 operează la 31,25 baud iar modul 
QPSK asigură corecţia erorilor la un debit de 31,25 
WPM. Este o emisiune de bandă îngustă de mai 
puţin de 100 Hz. 

Analizând performanţele, numai MFSK16 şi 
PSK31 sunt considerate emisiuni destinate traficului 
DX.  PSK 31 asigură performanţe slabe pe „long 
path”. MFSK este la fel de sensibil ca PSK31 dar nu 
este afectat de efectul doppler, puţin afectat de 

interferenţe şi oferă prin FEC corecţia erorilor. Codul Varicode folosit în MFSK este mai eficient ca celelalte, codul este 
mai scurt. Viteza este cu cca. 20% mai mare decât a codului utilizat în PSK.  Numărul mediu de biţi pe caracter este de 
7,44 asigurând un debit net al textului de 42 WPM la o rată a datelor de 31,25 band. 
 

5. Aplicaţiile MFSK. 
Când utilizăm MFSK16? 
Calităţile emisiunii MFSK16 în modul FEC constă în robusteţea şi stabilitatea sa în condiţii grele de propagare. 

Acest mod a fost dezvoltat pentru realizarea de „sked-uri”, în momente în care condiţiile de comunicaţii nu sunt 
favorabile. 

MFSK nu este nici foarte rapid şi nici total lipsit de erori dar este solid şi prezintă încredere. Pentru QSO-uri 
rapide se pot utiliza imediat modurile RTTY şi PSK31. Pentru un mod fără erori în US, bazat pe protocoale ARQ, se 
poate folosi PACTOR. În fiecare din aceste sisteme performanţele şi rezultatele vor fi diferite. 

MFSK este un sistem de „timp real” – tastatură la tastatură - orientat pentru un NET sau un DX. 
Datorită sistemului FEC de corectarea erorilor el este indicat şi pentru transmisiile buletinelor informative. 

Calităţile tehnice îl recomandă ca un sistem înlocuitor în anumite cazuri pentru RTTY. MFSK se utilizează de asemenea 
în condiţii de propagare schimbătoare, la perioadele de închiderea benzilor sau când fenomenele ionosferice doppler 
sunt exagerate. De asemenea în benzile joase şi în condiţii de QRM atmosferic accentuat. 

Unde utilizăm MFSK16? 
MFSK16 este un mod digital şi un mod FSK, cu manipularea frecvenţei. Emisiunile de fac în porţiunile digitale 

ale benzilor de US unde sunt funcţionale şi emisiunile RTTY. În banda de 14 MHz între 14.072 şi 14.079. Se va evita 
14.080, frecvenţa de DX pentru RTTY. 

Se caută pe display o bandă liberă de 250 ÷ 500 Hz şi se poate emite. Semnalele MFSK au o lărgime de 
bandă de 350 Hz, mai îngustă decât alte emisiuni digitale, dar mai largă decât emisiunile de PSK31. MFSK este 
dependent de banda laterală utilizată şi trebuie să transmitem utilizând banda laterală adecvată. 

În benzile joase 160 m şi 80 m, MFSK lucrează bine în condiţii de zgomot. Noaptea cu 10 W se pot lucra şi 
recepţiona bine emisiunile de la distanţe de peste 3000 km (MFSK8 la 29 WPM şi MFSK16 la 40 WPM). 
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Frecvenţele recomandate sunt 3559 KHz şi 3634 pentru Pacific şi VK (LSB) şi 3580 ± 1 KHz pentru EU şi SUA. 
În benzile înalte pentru QSO-uri normale MFSK16 nu este mai bun decât PKS31 atunci când condiţiile sunt propice. 

Când condiţiile sunt proaste sau se lucrează pe „long path” MFSK16 este indicat. 
MFSK16 este optim pentru benzile de 30, 20 şi 17 m. În benzile de 15, 12 şi 10 m emisiunile  PSK63F se pare 

că sunt mai indicate pentru legături DX. Frecvenţele indicate sunt 18.106 KHz şi 14.072 – 14.079 KHz. În VHF şi UHF se 
poate lucra excelent cu MFSK8. 

Definiţia oficială a emisiunilor MFSK16 
Definirea tehnică a acestui mod de transmisie radio este făcută foarte scurt de către ITU-R şi FCC,  Part 47 

paragraf 2.201. Conform acestora:  “MFSK16 este o emisiune cu frecvenţă multiplă, canal unic, transmisiune telegrafică 
cu manipulare de frecvenţă FSK”. 

Ea este codificată ca o emisiune F1B când transmite date-text sau F1D pentru alte transmisii. 
Această definiţie nu face deosebirea în purtătoare unică sau multi purtătoare într-un singur canal de 

comunicaţie. Se consideră că RTTY şi MFSK sunt echivalente. De fapt RTTY-ul este în realitate o emisiune 2FSK! 
Banda de transmisie, lărgimea de bandă 
Necesarul de lărgime de bandă este de asemenea definit de ITU-R şi procedura este explicată în normele 

FCC. Pentru un semnal telegrafic banda necesară este definită astfel: 
BW = 2xM + 2xDxK 
M = frecvenţa maximă de modulaţie 
D = vârful de deviaţie 
K = factor legat de tehnica de manipulare 
K = 1,2 pentru manipularea FSK 
Pentru MFSK formula poate fi rescrisă astfel: 
BW = B + mxSxK unde: 
B = rata semnalelor în baud. 
m = numărul de tonuri 
S = spaţiul între tonuri 
De exemplu pentru 16 tonuri şi 15,625 baud cu spaţiu de 15,625 Hz (parametrii pentru MFSK16) lărgimea de 

bandă este:   BW = B + mxSxK = 15,625 + 16x15,625x1,2 = 315,625 Hz. 

 
Software pentru MFSK16 
Sunt disponibile acum pentru Windows 95/98 sau superioare şi plăci de sunet de 16 biţi ale calculatoarelor din 

clasa Pentium programele: 
- STREAM – realizat de IZ8BLY – Nino 
- HAM SCOPE – realizat de KD5HIO – Glen 
Sunt create versiuni pentru Linux şi DOS. 
 
6. Emisia MFSK16. Transmisia MFSK este foarte simplă. Datele (cele de la tastatură) sunt memorate într-un 

buffer şi atunci când transmisia este pornită ele sunt emise ca o serie de coduri către modulatorul de emisie care prin 
placa de sunet face conversia în semnal audio. 

Inserţia pauzelor (idle) 
Când bufferul de tastatură este gol, sunt transmise caractere de pauză (idle) neafişabile care sunt însă foarte 

importante pentru a asigura transmisia continuă, fără întreruperi astfel încât să fie menţinut sincronismul la recepţie. 
Varicoder 
Datele de la tastatură şi caracterele de pauză transmise către emiţător la o rată constantă, merg iniţial către 

Varicoder, care utilizând o tabelă de conversie ce transformă caracterele textului ASCII de lungime fixă în text Varicoder. 

Inserţie de pauze
(Idle) Varicoder Cdor FEC

convoluţional
Interleaver

(Întreţesere)

CPFSK Modulator
Souncard output

FEC sau non-FEC
bitstream

Tablou
sinus

Transceiver
NCO

Algoritmi de codare

Buffer de
tastatură

Tabela Varicode

Bitstream necodat

Bitstream
codat FEC

DSP MFSK Generator
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Lungimea codată fiecărui caracter din alfabetul Varicoder depinde de frecvenţa lui de utilizare (statistică în limba 
engleză). 

Varicoder este similar în concepţie cu codul Morse şi are următoarele avantaje: 
• este mai eficient (mai puţini biţi pe cuvânt pentru text curent, obişnuit); 
• transformă un text orientat byte într-un flux de biţi, uşor de transmis, conţinutul nefiind însoţit de biţi 

suplimentari de control (start,stop, paritate); 
• permite ca datele să fie organizate printr-un codod/decodor secvenţial convoluţional folosit pentru 

detecţia erorilor; 
• asigură în mod teoretic un set de caractere nelimitat, setul ASCII extins cu caractere accentuate şi în 

plus coduri de control netipăribile. 
 Varicoderul utilizat de MFSK16 este similar dar nu este acelaşi ca cel folosit de PSK31. În particular, nu sunt 
necesare semnale continue de „00” pentru a identifica pauza şi sunt posibile coduri mai eficiente utilizând combinaţii cu 
„0” repetitiv. Celelalte coduri în afara celor 256 ale alfabetului ASCII sunt utilizate pentru procesele de control. Dacă este 
selectată opţiunea de FEC – Forward Error Correction -, prima prelucrare este un codor Convoluţional, care generează 
biţi suplimentari faţă de cei de date şi care sunt utilizaţi în refacerea mesajului iniţial în cazul apariţiei unor erori la 
recepţie. Pentru fiecare bit la intrare doi algoritmi definesc la ieşire câte 2 biţi. Codorul utilizat este un standard NASA cu 
parametrii R = ½ şi K = 7. Fluxul de date la ieşire este dublu faţă de cel de intrare.  

Întreţesere (interleaving) 
Codarea convoluţională este uşurată de o întreţesere (interleaver) printr-o simplă amestecare a ordinii 

datelor. Ca efect, atunci când aceste date sunt recepţionate şi „reordonate”, erorile provocate de rafalele de zgomot sunt 
dispersate şi au o mai mică influenţă asupra decodorului FEC. Desigur datele trebuie să fie amestecate într-o manieră 
standardizată. Întreţeserea MFSK16 nu este una obişnuită, fiind folosită o întreţesere diagonală uşoară. 

Fiecare proces de întreţesere foloseşte o tabelă de biţi de aceeaşi dimensiune cu numărul de biţi pe simbol. 
Acest procedeu permite ca receptorul de refacere să fie complet autosincronizat, lucru important când recepţia este 
dificilă şi sincronismul poate fi pierdut. MFSK este un sistem foarte robust şi în multe cazuri nu este necesară utilizarea 
procedurii de FEC. Se asigură in acest caz creşterea debitului net al textului. În acest caz fluxul de biţi este extras direct 
de la Varicoder. 

Modulatorul 
Generatorul de ton este relativ complicat, dar poate fi descris în termeni simpli. În diagrama bloc este 

prezentat ca un singur modul. Semnalul MFSK este o serie de segmente de tonuri sinusoidale cu fazele sincronizate, 
toate de aceeaşi lungime. Tonurile au tot timpul startul şi stopul cu aceeaşi fază şi fiecare are un număr întreg de 
perioade. Deoarece nu sunt permise pauze (gap) între tonuri cea mai simplă cale de a genera aceasta este de a utiliza 
un TABLOU de generare prin puncte a unei unde sinusoidale (un TABLOU de mari dimensiuni definind multe puncte ale 
unei perioade sinusoidale), şi un TABLOU mai simplu care să repete cu rata dorită perioada undei sinusoidale.  

Cu un calculator PC rapid se poate genera în acest moment foarte uşor în eter o funcţie sin (x). 
În exemplul următor a fost generată o undă utilizând un algoritm şi un TABLOU exact cum s-a descris 

anterior dar utilizând o tabelă EXCEL (spread sheet). 
Unda sinusoidală reprezintă patru simboluri cu semnificaţia 010, 100, 000, 010 şi în realitate 4 frecvenţe, 

patru simboluri secvenţiale care sunt tonurile 1008, 1012, 1000 şi 1008 Hz. Fiecare simbol are aproximativ 10 perioade, 
dar din cauza tranziţiei foarte fine de la o frecvenţă la alta cu continuitatea fazei acest lucru nici nu se observă. Utilizând 
o riglă precisă se pot vedea diferenţele de frecvenţă dar faza este continuă. 

Când numărul de eşantioane sosite este fix va fi generată o frecvenţă constantă. Atunci când numărul de 
eşantioane sosite, îşi modifică valoarea, va fi generată o frecvenţă diferită. 

Fig. 16 CPFSK – 4 tonuri cu faza continuă 
În consecinţă şi frecvenţa undei sinusoidale generate se schimbă puţin de la o valoare la o valoare la alta 

fără ca faza să se schimbe. Această tehnică se numeşte: Continous Phase Frequency Shift Keging – manipulare de 
frecvenţă cu fază continuă - sau prescurtat CPFSK şi generează cât mai curat posibil un semnal FSK. 

Tehnica de eşantionarea unui TABLOU în paşi constanţi se numeşte DDS – Direct Digital Synthesis. 
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Multe din transceiverele moderne utilizează această tehnică pentru „VFO”. În modulatorul CPFSK numărul 
de intrări sosite este controlat de 3, 4 sau 5 biţi de date primiţi de la codor, depinzând de numărul de tonuri selectate. 
Viteza cu care tonurile sunt schimbate depinde de rata de transmisie selectată (baud rate). 

Toate aceste funcţiuni sunt asigurate în blocul denumit „Modulator CPFSK”. Din cauză că semnalul de 
transmis este generat direct „în frecvenţă” evitând mixările, transceiverul NCO folosit de către receptor nu poate fi utilizat 
direct (deoarece el lucrează la aproape ¼ din frecvenţa de emisie). În consecinţă, software-ul de recepţie ştie raportul de 
divizare şi offset-ul NCO şi adună aceşti factori în algoritmul de salt al tabloului de transmis. Ambele Emiţător şi 
Receptor funcţionează ca „Transceiver” în aceeaşi frecvenţă. 

În final, fluxul de valori este dirijat către placa de sunet a PC-ului pentru conversia în tonuri audio pentru a fi 
emis de către emiţător. În emisiunile MFSK nu există variaţii de amplitudine ale semnalului ci numai schimbări de 
frecvenţă. Semnalul constă numai în unde sinusoidale şi nu are nevoie de alte filtre. 
 Codarea tonurilor, legătura între biţii de date şi tonuri 

Biţii de date care vor fi transmişi nu au nici o legătură cu caracterele (text) care trebuie transmise, ci ei sunt 
transmişi la rând, continuu, în ordinea în care sosesc. 

Unul din avantajele MFSK este acela că fiecare „rafală de tonuri” sau „simbol” reprezintă de fapt mai mulţi 
biţi de date. De exemplu fiecare din cele 8 tonuri (ale MFSK8) reprezintă cîte 3 biţi, pentru cele 16 tonuri fiecare 
reprezintă 4 biţi iar la 32 de tonuri 5 biţi. 

Fiecare din aceste tonuri are un mod special de alocare valorilor de bit. Pentru 8 şi 16 tonuri valoarea de bit a 
acestora se prezintă astfel: 
 

 Emiţătorul are o astfel de mică tabelă care 
defineşte pentru fiecare grup de 3, 4 sau 5 biţi care 
trebuie transmişi, care ton va fi utilizat. 

Este de notat că „valoarea” fiecărui ton 
nu creşte cu valoarea binară asociată. Este doar o 
corespondenţă biunivocă între grupul de biţi şi tonul 
asociat. 

Acesta asigură că atunci când există o 
eroare de acord, eroarea maximă este de 1 bit. 

Întreţeserea diagonală 
Înteţeserea utilizată în cazul emisiunilor 

FEC va fi descrisă în continuare. Felul cum lucrează 
şirul de biţi de date care trebuie transmişi (0 şi 1) îi vom reprezenta şi marca ca fiind: 

„ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 …” 
Când fluxul de biţi trebuie să fie emis el este aranjat de către „Interleaver” – blocul software – într-un tablou 

care depinde de numărul de biţi pe simbol pentru 8, 16 sau 32 de tonuri astfel: 
pentru 8 tonuri 
1  ADGJMPSVY2 … 
2  BEHKNQTW23 … 
3  CFILORUX14 … 
pentru 16 tonuri 
1  AEIMQUV …. 
2  BFJNEVZ …. 
3  CGKOSW0 …. 
4   DHLPTX1 …. 
pentru 32 tonuri 
1 AFKPUZ …. 
2 BGLQV1 …. 
3 CHMRW2 …. 
4 DINSX3 …. 
5 EJOTY4 …. 
 
Biţii sunt aranjaţi în ordinea sosirii, dar sunt emişi în diagonală. Aranjarea biţilor la emisie se face astfel: 

8 tonuri  AEI  DHL  GKO  JNR  MQU   
16 tonuri AFKP  EJOT  INSX  MRW1 …. 
32 tonuri AGMSY FLRX4  KQW3 …., 
iar primul grup de biţi emis în fiecare caz este prioritar. 

8 tonuri 16 tonuri 
Ton Val Ton Val Ton Val 

0 (jos) 000 0 (jos) 0000 8  1000 
1 001 1 0001 9 1001 
2 010 2 0010 10 1010 
3 011 3 0011 11 1011 
4 100 4 0100 12 1100 
5 101 5 0101 13 1101 
6 110 6 0110 14 1110 
7(sus) 111 7  0111 15(sus) 1111 
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 Împrăştierea biţilor este modestă deoarece tabela nu este foarte întinsă, dar deoarece ordinea biţilor este 
permanent cunoscută de către receptor (de la ordinea bitului în simbolul recepţionat) sincronizarea de întreţesere este 
automată. 

Fig. 17 Exemplu de imprăştiere diagonală 
Conform acestui algoritm biţii B, C şi F nu ar 

fi transmişi niciodată. În practică câţiva din primii biţi de 
date nu vor fi pierduţi, deoarece startul de transmisie se 
face întotdeauna cu câteva caractere de pauză 
neafişabile (idle). 

Un important aspect este acela că 
transmisia nu poate fi începută până când „Interleaver”-
ul nu a aranjat biţii în tabelă în vederea emisiei. Această 
operaţie conduce inevitabil la o oarecare întârziere, care 
este de ordinul a 1 – 2 secunde. Se poate creşte 
împrăştierea şi se pot concepe algoritmi mai complicaţi. 

Cu 16 tonuri la 16 baud (modul obişnuit)  împrăştierea a 96 de biţi durează 1,5 secunde şi „Interleaver”-ul 
adaugă 1,2 secunde de întârziere.   

Viteza de transmisie – baud rate 
MFSK este o emisiune cu o viteză de transmisie (baud rate) foarte scăzută, cu toate că viteza textului este 

suficient de mare. Rata de transmisie scăzută asigură o bandă îngustă pentru a fi folosită, care asigură robusteţe la 
recepţie şi de asemenea evită mai multe probleme privind distorsiunile în unde scurte, erorile de recepţie multi-căi şi cele 
legate de timpul de propagare. 

Rata pentru MFSK este în mod obişnuit în gama de 10 – 20 baud. Acesta este un compromis între efectele 
de modulaţie doppler şi erorile de timp de propagare pe mai multe căi. Baud-rate-ul pentru MFSK cu valorile sale 
curioase de 15.625 baud la MFSK16 şi 7,8125 baud la MFSK8 sunt o consecinţă a divizării binare a ratei de eşantionare 
de 8000 Hz obişnuită la plăcile de sunet din PC-uri. 

 
7. Recepţia MFSK 
Receptorul utilizat pentru acest mod de lucru este cea mai importantă „piesă” a acestui ansamblu hard-soft. 
La primele realizări ale acestui principiu, cum a fost sistemul PICCOLO, receptorul utiliza o serie de filtre de 

înaltă performanţă şi oscilatoare virtuale, cu care se puteau asigura rezultate corespunzătoare la ieşire. 
În varianta modernă această tehnică trebuie să asigure o recepţie robustă pentru fiecare ton, o mare 

sensibilitate şi o bandă de trecere foarte îngustă. Ieşirea cu cel mai bun răspuns la sfârşitul perioadei de simbol a fost 
considerată ca reprezentând datele transmise. 

DSP-ul (Digital Signal Procesing) echivalent cu această tehnică de „refacere şi transfer” este tehnica FFT – 
Fast Fourier Transform – Transformata Fourier Rapidă. FFT-ul este un mod excelent pentru a simula prin software un 
filtru precis şi cu performanţe foarte stabile. Rezultatele sunt obţinute tot „software” şi conţin inclusiv informaţia de fază 
pe care sistemele analogice anterioare nu o furnizau. 

Schema bloc simplificată a unui receptor MFSK este prezentată alăturat. 
Explicaţiile privind funcţionalitatea blocurilor din această schemă sunt date în continuare. Foarte important de 

subliniat că toată acestă construcţie este o construcţie software, un program de calculator. Blocurile funcţionale sunt 
module de prelucrare, rutine ale programului. 

Filtrul de intrare - anti-alias (modul hardware) 
Ieşirea audio a receptorului trebuie să acopere câţiva KHz şi să evite problemele cu energia de înaltă frecvenţă 

care poate produce interferenţe sau semnale imagine în receptoarele superhetrodină. Semnalul audio care ajunge la 
placa de sunet a PC-ului este bine să treacă printr-un filtru audio trece jos.(hardware) 

Acest filtru simplu asigură medierea mai multor eşantioane, limitând răspunsul în înaltă frecvenţă. El are şi 
avantajul de a putea reduce rata de eşantionare de la 8000 eşantioane/sec şi a uşura sarcinile de prelucrare ale 
calculatorului. Programele realizate de IZ8BLY folosesc două divizări în două etaje, rata de ieşire fiind de numai 2000 
eşantioane/sec. Acest proces se numeşte în mod obişnuit „decimare”. 

Mixerul echilibrat 
Pentru a aduce semnalul primit de la filtru în domeniul corect pentru demodulator, se face o schimbare de 

frecvenţă utilizând un mixer ca în receptoarele superheterodină. În acest caz mixerul este un multiplicator matematic, 
multiplicând eşantioanele care intră cu un flux de eşantioane sinusoidale primite de la un NCO – Numerically Controlled 
Oscillator. 
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Acesta este „VFO-ul digital” al receptorului audio şi valorile controlează corecta recepţie a frecvenţelor 

transmise. Frecvenţa NCO este ajustată prin acordul de semnal de intrare, utilizând fereastra de spectru (waterfall 
display). Ieşirea mixerului este celălalt flux de date eşantionate. 

Filtrul FFT – Fast Fourier Transform şi demodulatorul. 
Acest modul este inima receptorului. Un set de eşantioane care reprezintă întreaga energie recepţionată pe 

durata unui simbol este procesată cu FFT-ul şi rezultatul constă într-o tabelă de energii măsurată la diferite frecvenţe. 
Aceste instanţe măsurate la diferite frecvenţe se numesc „bins”. 

De fapt FFT-ul este „fereastra” de eliminare a eşantioanelor care pot fi eronate la începutul şi sfârşitul fiecărui 
simbol. Aceste erori sunt produse de variaţia de timp de propagare în ionosferă (cauzate de absorbţia selectivă de 
frecvenţă) şi este foarte posibil ca un ton să intre peste altul chiar atunci când sunt transmise unul după celălalt. 

Frecvenţa de eşantionare, numărul acestora, sunt cele care determină câte „bins-uri” precum şi modul în care 
vor fi poziţionate în timp şi lărgimea de bandă. „Bins”-urile în afara benzii de recepţie sunt pur şi simplu ignorate, dar cele 
centrale 8, 16 sau 32 (16 bins pentru MFSK16 din cauză că are 16 tonuri) sunt utilizate pentru a asigura informaţiile 
pentru decodorul de date şi de fază. Sunt disponibile ambele informaţii de fază şi de amplitudine. 

Decizia decodorului Software 
Ieşirea din demodulator dă o măsură a puterii recepţionate în fiecare „bins” pentru recepţia cu filtrul de ton. 

Acesta este elementul cu care lucrează decodorul care determină care „bins” conţine energia simbolului curent şi prin 
aceasta informaţia din cifrele binare care au fost primite.  Cea mai simplă cale este de a ceda toate datele şi de a decide 
care din ele este mai mare şi a lua o decizie de prelucrare. Software-ul de prelucrare este complex şi încearcă medierea 
erorilor, comparaţia nivelelor de semnal şi alegerea soluţiei corecte cea mai probabilă. 

Rezultatul decodorului va conţine o valoare digitală a cifrelor binare primite şi o valoare analogică privind tăria 
acestora. Informaţiile sunt folosite mai departe de către decodorul FEC care este de asemenea similar unui S-metru. 

Procesul se mai numeşte şi „decizia software” care decide nu numai datele recepţionate dar dă şi o măsură a 
corectitudinii cu care s-a realizat acest lucru. 

Întreţeserea - Interleaving 
Pentru asigurarea funcţiunilor FEC poate fi selectată în mod manual procedura de întreţesere (interleave) 

pentru a răspândi informaţiile conţinute în cifrele binare şi a diminua eventualele erori produse de zgomotele în rafală 
(burst). Acest lucru uşurează activitatea decodorului FEC. La recepţie informaţia răspândită, întreţesută, se reface 
lucrând invers cu acelaşi algoritm ca la emisie. 

Semnalul MFSK conţine şi informaţiile de sincronizare astfel încât receptorul ştie ordinea cifrelor binare care vin 
în fiecare simbol şi poate să restaureze ordinea corectă fără semnal de sincronizare extern. 

Decodorul FEC 
Există două tipuri principale: Decodor Convoluţional de tip secvenţial care foloseşte un registru de deplasare 

foarte lung şi tipul Viterbi care potenţial nu este foarte corect dar este mult mai rapid deoarece elimină soluţiile care au 
puţine şanse de a fi adevărate. 

Decodarea FEC este mult mai complexă decât codarea şi constă în încercarea de a găsi un răspuns corect la 
fiecare bit transmis. Tehnica Viterbi este folosită eficient în realizarea acestui lucru. Experţii în codificare au depus un 

Filtru
Anti-alias Mixer echilibrat la recepţie Receptor FFT

Filtru / Demodulator

Decodor de decizie
software De-interlever Decodor Viterbi

Decodorul  de
faza simbolului

Decodor
Varicode Text output

Souncard
input

Transceiver
NCO

Symbol
clock

Amplitudinea
datelor

Faza
datelor

Tabela
Varicode

Algoritmii de codare

FEC sau non-FEC
bitstream

Symbol
clock

Faza
datelor

Amplitudinea
datelor

bitstream FEC
decodat

bitstream FEC
nedecodat

DSP MFSK Receiver
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efort considerabil de a îmbunătăţi realizările acestor tehnici extrem de complexe. Decodorul FEC MFSK este un decodor 
software care lucrează cu numere analogice mai degrabă decât cu cele binare. Acesta adaugă un plus semnificativ de 
performanţe fără a mări efortul de procesare (calcul). Ieşirea din decodorul FEC este un şir de biţi cu rata la jumătatea 
celui de la intrare. 

Datele obţinute nu sunt perfecte, în special dacă semnalul recepţionat a fost foarte sărac, dar numărul de erori 
va fi redus substanţial. Ieşirea datelor din decodorul FEC se face în rafale (burst) astfel încât pe ecran apar câteva 
caractere în acelaşi timp. Dacă lungimea de decodare creşte, posibilitatea de reducerea erorilor creşte şi ea dar apare o 
întârziere mai mare. La ieşire sunt decodate mai multe caractere dar rafalele de afişare sunt mai rare. 

Decodorul Varicode 
În faza finală a recepţiei este decodat fluxul de biţi. Se pot utiliza două variante, direct de la decodorul de 

decizie dacă nu este utilizată procedura de FEC, sau de la decodorul FEC atunci când aceasta este utilizată. 
Decodorul utilizează o tabelă Varicode şi un algoritm care verifică fluxul de date pentru a detecta pauzele dintre 

caractere (în Varicode se transmite „00” pentru acest „gap” urmat întotdeauna de „1” care este începutul caracterului ce 
urmează) şi decodează grupurile de biţi astfel delimitate în concordanţă cu tabela de corespondenţă cod → caracter. 

Textul care rezultă este afişat pe ecran. Varicode este similar cu cel utilizat pentru PSK31. 
Decodorul de fază al simbolului 
Pasul final în recepţie este de a recupera simbolul de ceas (clock), de a asigura că eşantioanele din decodorul 

FFT reprezintă numai energia semnalului unui singur simbol într-o cuantă de timp. 
În sistemele vechi (electro-mecanice) acest tact de ceas era transmis separat, în sistemele moderne informaţia 

de ceas este conţinută în semnal. Sunt posibile deformarea perioadei de transmitere a simbolurilor, forma impulsurilor 
poate fi deformată la trecerea prin ionosferă, etc. şi deaceea MFSK16 este gândit ca un semnal transmis cu fază 
continuă, unde fiecare simbol de start şi end au aceeaşi fază. Utilizând informaţia de fază de la detectorul FFT, este 
posibil să se determine eroarea în ceasul de simbol. Faza ceasului de simbol este corectă numai când fazele ieşirilor din 
detectorul FFT coincid. Dacă faza este incorectă se folosesc algoritmi pentru a deduce care e sensul abaterii (±) şi a 
efectua corecţiile necesare sincronizării. 

   
    8. O SINTEZĂ RECAPITULATIVĂ ASUPRA MFSK16 (după o prezentare realizată de Steve Ford – WB8IMY) 

MFSK este în mod real un super RTTY. Tehnicile MFSK sau dezvoltat de la comunicaţiile în unde scurte ca 
teleprintere în scopul de a evita problemele propagării pe mai multe căi şi al asigurării comunicaţiilor punct la punct cu 
echipamente relativ simple. 

Ca exemplu, sistemul denumit PICCOLO, a fost utilizat în legăturile diplomatice între Anglia şi Singapore şi 
a asigurat o recepţie bună pentru mai mult de o oră după ce legătura RTTY a fost pierdută. Tehnologiile iniţiale au fost 
cele electromecanice, dar multe din principiile foarte importante au fost recunoscute şi avantajele au fost preluate: 

• Performanţele (reducerea ratei de erori) cresc dacă numărul de tonuri creşte. 
• Performanţele au fost mai bune când un şir de simboluri este folosit pentru a reprezenta fiecare 

element de text de transmis. 
• Cu un detector integrat special, tonurile dens spaţiate precum şi rata de transmisie (baud rate) 

vor fi unic detectate fără intermodulaţii, influenţe reciproce (cross-talk). 
Sistemele electromecanice Piccolo şi Coquelet, ambele folosesc două simboluri pentru un caracter de text. 

Comparând aceasta cu cele 7,5 pentru RTTY şi pentru altele de la 3 la 12 (pentru PSK31) se vede că MFSK16 
utilizează numai un simbol pe element semnalat. Cu modul MFSK rata de transmisie (baud rate), cu care sunt transmise 
simbolurile, este mai mică decât cea a ratei textului. Aceast lucru se întâmplă deoarece fiecare simbol poartă mai multe 
informaţii, la frecvenţa sa de lucru, faţă de RTTY sau PSK. 

Această tehnică are avantajul că lungimea simbolurilor este uşor detectată în zgomot având o bandă îngustă şi 
sunt mult mai puţin afectate de erori de timp datorate propagării pe mai multe căi (multi path). 

Sistemele vechi utilizau 6, 12, 32 de tonuri. MFSK utilizează pentru diverse variante 8, 16, 32 şi 64 de tonuri. 
Noile abordări 
În cercetările pentru a ameliora siguranţa comunicaţiilor pe „long path”, ZL1BPU a observat că există multe 

dificultăţi la recepţie cu modurile de comunicaţii existente. A observat că modurile PSK – Phase Shift Krying – la o viteză 
relativ ridicată sunt impracticabile. Erorile de fază accidentale introduse de propagarea ionosferică (în particular în 
regiunile polare) depăşeşte faza de modulaţie obişnuită a semnalului. 

Manipularea FSK şi On-Off de asemenea lucrează slab, în principal din cauza variaţiei timpului de sosirea 
semnalului (întârzieri între 5 -10 ms) depinzând de rută, iar diferenţele între „short path” şi „long path” pot fi mai mari de 
30 ms. Această întârziere este mai mare decât lungimea simbolului de RTTY care este de 22 ms şi din această cauză 
cu toate că tăria semnalelor RTTY este suficientă ele nu sunt inteligibile, nu pot fi vizualizate pe ecran. 

În legătură cu aceste aspecte vechile metode MFSK au fost revizuite. Asociat acestor cercetări, calculatoarele 
PC şi plăcile de sunet cu tehnicile DSP (Digital Signal Processing), au venit să rezolve problemele. Cu toate aceste 



Radiocomunicaţii digitale 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 128 

lucruri la îndemână nu s-au copiat vechile tehnici ci sau dezvoltat ţinând cont de posibilităţile software ale PC-urilor 
echipate cu plăci de sunet. 

S-a luat decizia să se construiască specificaţii detaliate pentru un mod nou bazat pe DSP, pentru specialiştii în 
software şi programare, precum şi asistenţă în evaluarea rezultatelor – (ZL1BPU – Murray). 

 IZ8BLY – Nino, cunoscut deja pentru realizările MT63 şi Hellschreiber, a transpus rapid aceste specificaţii în 
realitate. Rezultatele au fost testate. Un QSO utilizând acest nou mod a acoperit distanţa de 18000 km, pe „long path” în 
18 MHz cu recepţie 100% utilizând 25 W pe o antenă dipol. Se întâmpla în 18 iunie 2000 la un QSO între ZL1BPU şi 
IZ8BLY. Multe zile au lucrat în 14 şi 18 MHz utilizând numai 5 W. 

Pentru funcţionarea acestui software este nevoie de un PC din clasa Pentium echipat cu placă de sunet şi 
cuplat cu TRx-ul prin cabluri simple, conexiunea devenită clasică. Programul pentru emisiunile MFSK16 se numeşte 
Stream şi se poate încărca din Internet. Un alt program disponibil este HamScope V1.51.  

Semnalul 
În ce constă acest nou mod? 
El are 16 tonuri, emise câte unul în timp la 15,625 baud, şi tonurile sunt decalate între ele (spaţiate) cu numai 

15,625 Hz. Fiecare ton reprezintă 4 biţi de date. Emisiunea are lărgimea de 316 Hz şi este cunoscută în specificaţiile 
ITU-R sub codul 316HF1B. Ea este exact o emisiune RTTY dar cu 16 tonuri efective încadrate de două spaţii de ton nul. 
Cu o bandă de trecere de 316 Hz semnalul trece uşor prin filtrele înguste ca cele pentru emisiunile CW. Tonurile sunt 
manipulate cu fază continuă, cu eliminarea perturbaţiilor de manipulare, iar informaţiile de fază pot fi utilizate pentru a 
determina acordul şi faza simbolurilor. 

Un important factor care caracterizează emisiunile de tip RTTY este semnalul de amplitudine constantă. Acesta 
nu necesită un emiţător funcţionând în regim liniar pentru a menţine semnalul curat. Atacul finalului cu un semnal 
MFSK16 mai mare (în limitele tehnice rezonabile) nu produce o mărire a lărgimii de bandă. 

Pentru a asigura că textul este recepţionat cu un minimum de erori, acest nou mod asigură un excelent sistem 
FEC – Forward Error Correction, folosind rutinele de decodare Viterbi ale lui KA9Q şi cheile de autosincronizare a 
întreţeserii (interleaver) dezvoltate pentru MFSK de către IZ8BLY. 

Rata de tastare pentru MFSK16, cu procedurile FEC, este de peste 40 WPM (cuvinte pe minut). Această viteză 
este asigurată prin tehnici eficiente de codare, incluzând Varicode similar cu cel din PSK31, pentru setul de caractere al 
alfabetului ASCII extins. 

Detectorul receptorului utilizează rutinele sincrone FFT – Fast Fourier Transform şi tehnicile DSP. Rutinele FFT 
pot de asemenea să furnizeze informaţii privind faza semnalului, AFC şi afişarea spectrului (waterfall) pe ecran. 

Filtrul digital (software) asigură o lărgime a canalului de 4 Hz şi este astfel capabil să separe cele 16 tonuri. 
Semnalul se aude ca un plăcut  sunet muzical, îngust, clar şi plăcut a fi ascultat. Sunetul este în mod sigur mai plăcut 
decât cel al celorlalte emisiuni de bandă îngustă din US. 

Aspecte şi impresii 
- Instalarea şi utilizarea programului Stream este simplă (descrierea detaliată se va face separat) şi oferă o 

colecţie de comenzi, butoane şi funcţii pentru o operare performantă. 
Software-ul actual include 3 moduri: 
o MFSK16 – 16 baud/16 tonuri cu sau fără FEC 
o MFSK8 – 8 baud/32 tonuri cu sau fără FEC 

 ambele având lărgime de bandă de 316 Hz 
o PSK63F – 63 baud/mode PSK 
care seamănă cu PSK31 dar este mai rapid şi foloseşte FEC tot timpul. PSK63F are o bandă de 100 Hz. 
- Modurile MFSK şi PSK sunt complementare. 
- Este necesar un transceiver foarte stabil, să se folosească acordul asigurat de software, nu se acordă din 

TRx şi nici cu RIT-ul. Software-ul asigură acordul cu pas de 1 Hz sau prin acţiunea mouse-ului în fereastra 
de spectru. Acordul pe un zoom x3 în spectru este foarte uşor de făcut. 

- AFC-ul (Automat Frequency Controller) lucrează la o abatere de maximum 5 Hz faţă de acordul corect. 
- Acordul precis fiind un element foarte important pentru o recepţie corectă, procedura acestuia va fi 

detaliată în cadrul segmentului privind operarea programului.  
Performanţe 
Pentru QSO-uri utilizând calea scurtă „Short path” la distanţe de până 10.000 – 12.000 km în 14 MHz pe rute 

care nu trec peste poli, MFSK16 lucrează foarte bine, dar la fel de bine poate fi încercat PSK31. 
Dacă traficul QRO prezintă interes atunci trebuie ales MFSK16 care nu depinde esenţial de linearitatea etajului 

final. Pe calea lungă, peste poli şi cu probleme de instabilitate şi QRM, MFSK16 este cea mai bună alegere.  
Este necesară putere mai mare (admisibilă în regim de transmitere continuă de către etajul final!), dar copierea 

este perfectă până la limita de audibilitate a semnalului. 
MFSK16 este de asemenea probabil cel mai performant mod pentru lucrul în digital în benzile joase. 
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Dacă este necesar un trafic manual sau emiterea unor buletine scrise (QTC) în 40 şi 80 m, acest mod este 
optim. Banda de 80 m este în mod special predispusă la propagarea multi-cale, lucru ştiut de operatori. 

MFSK16 lucrează noaptea în 80 m la mii de kilometri distanţă, lucrând cu 1 watt şi cu copiere 90%. QRN-ul 
este ignorat. De asemenea, cu toate că este mai lent, cu o viteză de tastare de numai 25 WPM, MFSK8 este apreciat ca 
fiind mai sensibil decât MFSK16. 

Cel de al treilea mod oferit de pachetul Stream, PSK63F, este adaptat pentru distanţe scurte. Nu este bun 
pentru „long path”, este sensibil şi mai bun decât PSK31 şi mai rapid decât acesta, până la 40 WPM. Utilizează 
permanent FEC pentru a asigura o recepţie corectă, de 100%, în cea mai mare parte a timpului. El este de asemenea 
foarte uşor de acordat deoarece lărgimea semnalului este comparabilă cu cea din PSK31 şi include un AFC (Automatic 
Frequency Control) foarte eficient. Este foarte puţin afectat de problemele de Doppler şi alunecare de frecvenţă (drift). 
PSK63F este foarte bun pentru DX pe căile scurte. 

Foarte sugestiv şi instructiv este modul cum au fost concepute şi realizate specificaţiile tehnice de definire 
precisă a acestui nou mod de lucru în vederea elaborării corecte a programelor (software) care să asigure funcţionarea 
corectă pentru MFSK16.. 

 
 9. Principalele specificaţii tehnice ale MFSK aşa cum au fost ele elaborate de ZL2BPU  Murray Greenman 

A. Obiective 
 a1. Utilizare 
O încercare de utilizare a unui mod conversaţional pentru QSO-uri în timp real, net-uri şi difuzarea de buletine 

informative, nedestinată concursurilor sau BBS-urilor. 
O emisiune half-duplex, non-ARQ, cu un mod FEC de corecţia erorilor. 
 a2. Operarea performantă 
Modul obişnuit de operare să ofere o viteză confortabilă de tastare şi comenzi rapide de trecere manuală din 

emisie în recepţie şi invers. Timpul de trecere să nu depăşească 5 secunde utilizând modul obişnuit. 
Comentariu: 
Operarea performantă presupune întârzieri mici pentru datele care trec prin sistem şi timp redus pentru 

trecerea din Rx-Tx şi invers (inclusiv timpul de sincronizare şi de start al emisiunii recepţionate la celălalt capăt). 
Evident viteza sistemului este dependentă de modul şi setarea parametrilor funcţiunii FEC, iar timpii de 

comutare se vor schimba odată cu modificarea ratei de transmisie (baud rate) şi vor creşte la adăugarea FEC. 
Operarea foarte performantă aşa cum este cerută în concursurile RTTY şi CW, nu este considerată importantă 

în acest mod. Întârzierile (latenţa) nu sunt considerate o pierdere pentru emisiunile de difuzare buletine de ştiri. 
 a3. Facilităţile la utilizator 
Operatorul să poată instala şi folosi simplu sistemul. Să nu fie nevoie de echipamente speciale pentru operarea 

staţiei în acest mod de lucru. 
B. Descrierea modurilor 
 b1. Alegerea modurilor 
Alegerea modurilor de utilizare oferite de software este limitată. Celelalte moduri oferite să fie diferite ca natură 

şi aplicaţii pentru un utilizator neavizat tehnic (de exemplu PSK31 este o posibilă alternativă). 
Modul standard al acestui tip de emisiune poate fi: 16FSK, 16 tonuri 15,625 baud cu FEC ON, Interleaver ON. 

FEC va fi R = 1/2 , K = 7, utilizând algoritmii NASA. Definiţia ITU-R 316HF1B. 
 b2. Numele modului 
Acest mod va fi cunoscut în mod obişnuit ca fiind MFSK16. 
 b3. Selectarea modului 
Utilizatorul programului poate să selecteze în mod automat numărul de tonuri, baud rate-ul, FEC şi regimul de 

întreţesere (interleaver) dintr-un singur nume. 
Utilizatorul nu va fi abilitat să schimbe valoarea parametrilor dar va putea vizualiza valoarea acestora pentru 

modul ales. 
Diferitele moduri, cu performanţe diferite, vor fi selectate dintr-o listă limitată cu nume descriptive precizate. 
C. Tehnica de transmisie 
 c1. Tehnica MFSK 
Transmisia se bazează pe o modulaţie de tip 16FSK (sequential single tone FSK), cu fază continuă (CPSK) a 

tonurilor. Acest mod nu induce întârzieri între tonuri şi nu deformează tonurile. 
 c4. Lărgimea de bandă de transmisie 
Lărgimea de bandă poate fi mai mică decât numărul de tonuri x spaţiul de ton x 2 la punctul de – 30dB relativ la 

o singură purtătoare corect acordată. Emiţătorul nu trebuie să fie linear. 
Comentariu: 
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Aceasta este în afara celei de a doua benzi laterale. ITU-R cere ca mai puţin de 0,005% din puterea totală să 
fie în afara benzii necesare, care este de 316 Hz pentru modul MFSK16 (FCC partea 47, pgf. 2.202). 

 c5. Rata de simbol şi spaţierea tonurilor 
Sistemul va utiliza spaţierea tonurilor la o valoare numeric egală cu rata de transmisie (baud rate). Fiecare 

simbol constă dintr-un singur puls dreptunghiular de manipulare cu aceeaşi fază de start şi de stop faţă de simbolurile 
adiacente cu care este concatenat. 

Nu pot exista pulsuri izolate sau pauze (gap) între pulsurile care se emit. 
Comentariu: 
Dacă spaţiul de ton = baud rate, ca de exemplu spaţiul = 1/T, este asigurată recepţia ortogonală cu demodulare 

non-coerentă. 
 c6. Rata simbolurilor 
Rata simbolurilor este de 15,625 baud. 
 c7. Intervalul tonurilor 
Tonurile transmise (şi acordul receptorului) pot fi ajustate funcţie de filtrele intermediare ale transceiverului. Jos 

~ 1 KHz iar sus ~ 2 KHz fără a schimba spaţierea internă a tonurilor. 
 c8. Caracteristicile fluxului de biţi 
La cel mai jos nivel, al unui singur simbol, sistemul poate fi caracterizat ca un flux de biţi care admite un cod 

FEC convoluţional. Opţiunile de transfer binare şi alfabetul Varicode sunt caracteristicile pentru nivelul superior al acestui 
mod. 

Comentariu: 
Această opţiune asigură o maximă flexibilitate; de exemplu permite transmiterea de blocuri de date cu secvenţe 

de tonuri. 
 c9. Codarea FEC (Forward Error Correction) 
Codarea FEC cu întreţesere poate fi folosită permanent în acest mod. FEC va fi secvenţial R = ½, K = 7, 

utilizând algoritmii NASA. 
Întreţeserea va auto sincronizată, bazată pe întreţesare diagonală de 4x4 biţi concatenaţi câte 10 (propunere 

IZ8BLY). 
 c10. Codarea alfabetului 
Codarea obişnuită a alfabetului este de tipul Varicode (similară cu PSK31), folosind caracterele ASCII extinse şi 

codurile de control super ASCII. 
 c11. Limitarea pauzelor 
Pentru a evita perioadele extinse cu un singur ton (de exemplu când bufferul de tastatură este gol), un caracter 

neafişabil va fi livrat periodic în sistemul de transmisie ca şi când el ar fi furnizat de tastatură. Caracterul neafişabil va fi 
transmis atunci când pauza de transmisie este mai mare de 20 perioade de simbol. Livrarea nu se va face când bufferul 
de tastatură nu este gol. Pauza poate fi asigurată prin emiterea unui caracter ASCII NULL sau a altui caracter neafişabil 
urmat de un şir de biţi de zero extins „000000000000000” 

Acest şir va fi rejectat de receptor ca un caracter invalid. 
Comentariu: 
Perioadele de pauză sunt utilizate pentru acordul pe semnal. 
 c12. Începutul şi sfârşitul transmisiei 
La începutul transmisiei o purtătoare de caractere de pauză (idle) este reprezentată de tonul cel mai jos şi vor fi 

transmise perioadele a 8 simboluri. 
La sfârşitul transmisiei după ce ultimul caracter a fost livrat şi bufferul a fost încărcat cu „zero-uri” se transmit 

ultimele 4 simboluri cu perioade de pauză. 
Propunerea de purtătoare cu caractere de pauză este pentru a asigura acordul manual. 
 c13. Ponderea de bit a tonurilor 
Ponderea tonurilor va fi astfel aleasă încât cel mai de jos ton audio să reprezinte toţi biţii de zero. Ponderea de 

bit a tonurilor va creşte conform codului – Gray odată cu creşterea frecvenţei tonului. Această tehnică asigură cea mai 
mică distanţă Hamming între două tonuri adiacente (schimbare de numai un singur bit). Tabela de asociere între ton şi 
ponderea digitală a acestuia este: 

 
Ton Pondere Ton Pondere 
0 (jos) 0000 8 1000 
1 0001 9 1001 
2 0010 10 1010 
3 0011 11 1011 
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4 0100 12 1100 
5 0101 13 1101 
6 0110 14 1110 
7 0111 15 (sus) 1111 

 
D. Receptorul 
 d1. Tehnica de demodulare 
Receptorul va utiliza demodulare non-coerentă, utilizând un filtru FFT (Fast Fourier Transform) şi tehnici de 

demodulare integrând semnalul pe perioada de ton a unui simbol prin eşantionarea sincronă a perioadei cu simbolul 
transmis. 

Recuperarea ceasului de simbol poate fi utilizată pentru a asigura această cerinţă. 
 
Comentariu: 
Reducerea efectelor de recepţie multi-cale va fi asigurată prin delimitarea perioadei de eşantionare a simbolului 

pentru a exclude primele şi ultimele 5 ms ale eşantionării. 
 d3. Indicatorul de acord şi AFC (Automatic Frequency Control) 
Decodorul de simbol poate asigura o indicaţie de acord similară cu măsurarea performanţelor de semnal 

(măsura raportului: S/N). Poate fi asigurat şi un sistem de AFC. 
 

 
Comentariu: 
Acest mod poate fi foarte sensibil şi foarte îngust, pentru a asigura un acord foarte precis. Aceste prevederi au 

fost date pentru a asigura precizia acordul pe semnale aproape inaudibile, prin folosirea ferestrei de spectru extinse. 
Va fi utilizat o măsurătoare a raportului S/N (semnal/zgomot) calibrat în unităţi relative bazat pe datele primite 

de la decodorul de simboluri. 
  d4. Decodarea FEC 

Decodarea FEC va fi un mecanism de decizie software şi de asemenea poate utiliza datele software de la 
decodorul de simboluri. 

 d7. Modul text normal 
Modul normal de recepţie text va utiliza un Varicode special adaptat, care să fie translatat în ASCII pentru a fi 

afişat pe display. Caracterele din afara definiţiei alfabetului ASCII extins nu vor fi afişate. 
E. Alte cerinţe secundare formulate de ZL1BPU, care nu vor mai fi detaliate în acest text, sau referit la: 

 e1. Sincronizarea simbolurilor 
e2. Ceasul de simbol 
e3. Acordul pe fereastra de spectru 
e4. Ferestrele de lucru utilizate 
e5. Modul menuu 
e6. Identificarea semnalului CW 
e7. Controlul emisiei şi recepţiei (VOX/PTT) 
e8. Squelch 
e9. Comutare USB/LSB 
F. Documentaţia 
f1. Condiţii de copyright pentru Software 
f2. Utilizarea de către non-amatori 
f3. Publicarea specificaţiilor 
f4. Documentaţia utilizată 
f5. Versiuni de software compatibil 
f6. Disponibilitate gratuită 
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STREAM – program pentru comunicaţii la mare distanţă 
în modurile MFSK16 şi PSK63F 

         
Programul STREAM este un program pentru Windows care poate transmite şi recepţiona emisiuni MFSK şi 

modurile PSK în benzile de radioamatori. Pe lângă principalul program MFSK16 funcţionează PSK63F şi PSK 31. 
Programul STREAM elaborat de IZ8BLY este “free” şi se poate descărca din Internet de la adresa:  
 http://www.qsl.net/zl1bpu/  (paragraful software).  Pe lângă Nino, IZ8BLY, la realizarea acestui mod digital şi-

au mai adus contribuţia: 
- ZL2BPU – pentru idee, specificaţiile metodei şi ”Help”-ul 
- ZL2AN, PA0OCD şi YL2KF - pentru testele efectuate 
- G3PLX – pentru codificarea alfabetului şi teoria MFSK 
- KA9Q – pentru tehnicile de codare/decodare Viterbi 
- G2PPT, G3PLX, G0TJZ, Dl9DRZ – pentru ideile FFT 

Suportul fizic 
• Calculator PC cu Windows 95, 98, NT, XP, procesor minim Pentium 133 MHz sau mai bun. 
• Placă de sunet 16 biţi 
• Transceiver pentru unde scurte, stabil şi cu un offset mic între emisie şi recepţie 
• Comanda Tx/Rx se face cu sistemul de VOX sau cu o interfaţă devenită clasică de comandă PTT (se poate 
vedea în nr. 9/2002 al revistei FRR) 

Instalarea programului 
După descărcarea programului STREAM 09 din Internet şi lansarea lui cu (1xclick) ca un program 

autoexecutabil el îşi creează toate directoarele şi fişierele necesare. 
Instalarea nu creează şi un icon de lansare pe ecranul principal la calculatorului (desktop). Lansarea se poate 

face cu dublu click din: C:/Program Files/Stream/IZ8BLY Stream 
Pentru crearea unui icon de lansare pe desktop se face un click dreapta pe IZ8BLY Stream din fereastra de 

Windows Explorer redusă, se alege Create Shortcut cu 1 click şi rezultatul obţinut se trage cu „drag and drop” pe ecranul 
principal. Pentru instalarea unei versiuni noi este recomandabil să se ştergă/dezinstaleze vechea versiune înainte de a 
instala una mai nouă. 

Conectare PC – Transceiver 
Ieşirea audio a transceiverului se conectează cu placa de sunet a PC-ului în borna de microfon sau line-in.  
Se reglează corespunzător volumul audio. Ieşirea de audiofrecvenţă a plăcii de sunet se conectează la intrarea 

de microfon a TRx-ului. Se recomandă ca circuitele să fie izolate cu transformatori audio de separaţie şi să se aplice 
atenuările potenţiometrice corespunzătoare (a se revedea recomandările din revista FRR nr. 9/2002). 

Pentru reglajul nivelurilor de semnal din placa de sunet se va intra în: Start/Setting/Control Panel/Multimedia 
pe Audio şi apoi Playback şi Recodding pentru a selecta numai Volum Control şi Wave respectiv Line-in şi Mic şi a 
regla nivelul celor care vor fi utilizate. 

Dacă se preferă PTT-ul în locul VOX-ului, din pinul 4 (DTR) al interfeţei seriale a PC-ului (COM1÷COM4) se ia 
semnalul de comandă pentru o interfaţă de tip HAMCOM care să comande TRx-ul. 

Software-ul STREAM foloseşte TRx-ul în regim SSB. MFSK16 este dependent de banda laterală utilizată  
conform convenţiilor clasice USB peste 10 MHz şi LSB sub. 

Modul de lucru MFSK 16 necesită un acord foarte corect şi o bună stabilitate. Acordul se face cu o precizie de 
până la 4 Hz. Frecvenţa corectă de acord pe emisiunea MFSK este marcată grafic pe ecran cu semnalele de pauze 
(idle). Aceasta este la 1KHz în partea de jos a benzii de acord pentru USB şi la 1 KHz în partea de sus  pentru LSB. 

 
CONFIGURAREA 
Cu opţiunea „Preferences” din File Menu sau CTRL-P de la tastatură se accesează fereastra de preferinţe de 

configurare. Opţiunile din această fereastră pot fi alese sau modificate, funcţie de dorinţe. Opţiunile se memorează în 
fişierul text de iniţializare IZ8BLY.INI. 

General 
• Call Sign (indicativ) 
• Name 
• QTH 
• Locator 
• E-mail 

precum şi culorile ferestrelor de emisie şi recepţie şi al textelor, mesajul de CQ personalizat şi frecvenţa centrală din 
fereastra de spectru (recomandat 1000 Hz). 
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• PTT Port (COMn) şi tipul plăcii de sunet. 
• Advanced – o serie de opţiuni pentru 
parametrii tehnici . 

Valorile obişnuite sunt cele prezentate în 
fereastra alăturată adică [16; 50; 8; 90; 0,05; 156] 

Cu ele modificate se pot testa diferite 
condiţii de funcţionare. Pentru a uşura acordul 
partenerului pe emisie se poate mări idle tone 
duration, numărul de simboluri de pauză. 
Prezentarea emisiunilor  pe ferestre de spectru se 
poate face logaritmic sau linear, iar prin „Choose 
Color” se poate opta pentru o culoare plăcută 
pentru fereastra de spectru. Cu o alegere în 
“Waterfall Speed” se stabileşte viteza de defilare a 
spectrului funcţie de viteza de lucru PC-
ului.Parametrii tehnici propuşi de autori sunt deja 
optimizaţi. 

Dacă totuşi sunt modificaţi, pentru a reveni 
la valorile iniţiale standard se apasă butonul 
„Restore Defaults”. 

Un număr mai mare în caseta decodorului 
Viterbi aduce pe ecran un răspuns mai lent dar mai 
precis. 

În fereastra de Tools se poate specifica 
linia de comandă (calea) pentru execuţia unor 
programe preferate, specificate la opţiunea Tools 
din bara de meniuri (HellSchreiber, PSK 31). 

 
OPERAREA 

Cum se operează 
Cei care sunt familiarizaţi cu modul MT63 

şi ecranul lui Nino – IZ8BLY se vor adapta rapid la 
noul mod de lucru. Cel mai important lucru este precizia acordului şi modul de efectuare al acestuia pe semnalul 
corespondentului. Receptorul trebuie să fie foarte stabil iar pentru acordul fin trebuie folosit mecanismul software şi nu 
acordul hard din buton. 

Când utilizăm MFSK? 
MFSK16 a fost proiectat să combată trei probleme: 

• Instabilitatea ionosferică şi mişcarea acesteia care produce efecte doppler. 
• Efectele ionosferice multicale (multi-path) care produc probleme cu timpul de propagare (întârzieri) şi fading. 
• Zgomotul electric metopolitan, QRN-ul şi QRM-ul. 

Primul fenomen este obişnuit în benzile superioare  şi la propagarea pe distanţe lungi şi în mod special pe 
rutele care traversează polii pământului. Propagarea pe mai multe căi este obişnuită în 20 m şi se poate accentua în 
benzile inferioare. QRM-ul este nelipsit, iar zgomotele electrice şi QRN-ul furtunilor este important în benzile joase 
(160m – 30 m). MFSK16 se foloseşte optim pentru legături DX pe long-path, rutele joase şi semnal sărac. În benzile 
joase MFSK se foloseşte noaptea. Recepţia este încă bună şi la un zgomot de S9 în care este înecat un semnal de S6. 

Programul STREAM oferă posibilitatea lucrului cu o variantă îmbunătăţită de PSK numită PSK63F.  
Modul PSK63F a fost proiectat pentru a asigura performanţe mai bune decât PSK31 în două direcţii: 

• prima este de a mări viteza (baud-rate) până la 62,5 baud cu o reducere semnificativă a efectului polar de 
instabilitate doppler. 

• cea de-a doua presupune reducerea erorilor prin utilizarea permanentă a sistemului FEC-Forward Error 
Correction. Prin codarea mai eficientă este mai rapid ca PSK31 dar lărgimea de bandă este dublă. PSK63F se 
foloseşte pe legături DX pe rutele scurte până la 10.000 Km, pentru legături locale, apropiate şi pentru VHF. Acest 
mod este tolerant la alunecarea de frecvenţă (drift) şi acord imprecis. Este un mod foarte bun pentru începătorii 
comunicaţiilor digitale şi excelent pentru operarea în QRP. Funcţionează bine în benzile de la 6m la 15m când 
benzile sunt deschise. Se poate face transferul în bune condiţiuni a unor fişiere de mici dimensiuni.  
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Acordul MFSK 
Semnalul MFSK este format din mai multe tonuri, 16 în cazul lui MFSK16. Tonul cel mai jos este folosit pentru 

acoperirea pauzelor şi apare pe o perioadă scurtă la începutul fiecărei transmisii aşa cum se vede şi în figura alăturată. 
Linia roşie, de jos, ce delimitează lărgimea de bandă a semnalului, trebuie centrată exact peste linia neagră a semnalului 
de pauză (idle) (tonul inferior) şi în continuare vom observa că semnalele negre inferioare şi superioare ale emisiunii 
sunt centrate pe cele două linii care semnifică lărgimea de bandă. Figura alăturată este mărită cu un Zoom în fereastra 

de spectru de x3. 
Accesul pe o emisiune din ecran se face plasând liniile ce delimitează lărgimea 

de bandă corect pe emisiune şi făcând 1 x CLICK stânga pe mouse pentru a fixa acordul. 
În mod aparent liniile roşii de lărgime de bandă rămân pe loc şi fereastra de spectru este 
cea care se mişcă. Se aşteaptă un moment şi se va vedea că semnalul se mişcă pe o 
nouă poziţie acolo unde acordul este corect. 

Frecvenţa de acord se poate schimba de asemenea din „contorul” de frecvenţă 
(ultimul, dreapta jos din bara de instrumente de măsură) prin apăsarea cu mouse-ul pe 
săgeţile ∆ (creşte), ∇ (descreşte). Pasul de modificare este de 1Hz şi se foloseşte pentru 
acordul fin în cazul alunecării de frecvenţă proprii sau a corespondentului (drift) precum şi 
a eventualului offset de frecvenţă Rx/Tx la transceiverul propriu. 

Plaja de lucru pentru AFC (Automatic Frequency Control) este de numai ± 7 Hz 
şi poate corecta numai micile erori. AFC-ul lucrează numai pe purtătoarea de pauze (idle) 
şi când afişează în „Phase Scope”, este indicată eroarea care a fost corectată. 

Pe scurt, pauzele de început de emisiune, evidenţiate ca o purtătoare sunt 
folosite pentru a face acordul pentru începerea unui QSO. ATENŢIUNE! – NU UTILIZAŢI NICIODATĂ RIT-ul PENTRU ACORD. 

Dacă semnalul nu se încadrează perfect între liniile roşii ale lărgimii  de bandă înseamnă că suntem pe alt mod 
de emisiune sau avem un Zoom prea mare al ferestrei de spectru. Cel mai convenabil zoom al ferestrei de spectru 
pentru un acord uşor este x3. 

Dacă acordul este corect şi modul ales este corect (ca viteză şi lărgime de bandă), afişajul Clock alignament 
afişează bare alb-negre stabile care sunt de fapt simbolurile recepţionate în timp. Acestea sunt utilizate ca o indicaţie a 
stabilităţii căii radio. 

În acest caz semnalul este afişat în mod corect şi stabil, cu o întârziere de câteva secunde, până ce fluxul de 
date trece prin interleaver şi decodorul FEC. Acest lucru arată că decodorul lucrează pentru eliminarea erorilor. Dacă 
modul ales este cel corect şi semnalul nu afişează corect, înseamnă că acordul nu este cel bun, prea jos sau prea sus. 

Purtătoarea de pauze (idle) este cel mai bun mod de acord corect. De asemeni, când semnalul de idle este sus  
în loc de jos trebuie să fie schimbată banda laterală a TRx-ului (USB, LSB). Peste 10 MHz se foloseşte USB, iar sub 10 
MHz LSB. 

Acordul emisiunilor PSK63F şi PSK31 
Acesta este mult mai simplu. Setaţi fereastra de spectru la x3 sau x4 şi în mod simplu mutaţi cu mouse-ul cele 

2 linii paralele din fereastra de spectru astfel încât să încadreze emisiunea. Un CLICK cu mouse stânga activează 
funcţia de AFC pentru a se cala pe semnal. La acelaşi zoom al ferestrei de spectru semnalul PSK63F este de două ori 
mai larg decât PSK31. 
EMISIA 

Pentru a transmite în orice mod, apăsaţi ENTER şi apoi textul de la tastatură. Dacă vreţi să tastaţi un text 
pentru corespondent când recepţia este încă activă puneţi un * (asterisc) ca prim caracter în bufferul de Tx, tastaţi fraza 
şi când consideraţi oportună începerea transmisiei, apăsaţi CRTL-T. 

La sfârşitul transmisiei să apasă ENTER şi F12. 
Dacă se apasă F12 fără ENTER buffer-ul va fi golit dar transmisia va continua până se va apăsa ENTER. 

Din cauza mecanismului FEC, în MFSK16 poate să apară o mică 
întârziere suplimentară provocată de codarea datelor. De asemenea la recepţie 
apare o întârziere între primul caracter sosit şi apariţia acestuia pe ecran. 

Bara de meniuri 
FILE menu 

 
• Select Rx Font (Ctrl-F) – asigură selecţia la alegere dintr-o fereastră 
Windows a fontului afişabil în fereastra de recepţie. 
• Select Tx Font – asigură selecţia fontului pentru fereastra de emisie. 
• Preferences (Ctrl-P) – asigură accesul la ferestrele de configurare. 
• Stand by (Ctrl-B) – pune programul în aşteptare. Portul COM folosit pentru 
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PTT şi placa de sunet sunt temporar eliberate şi permite utilizatorului să comute pe un alt program. Revenirea se face 
printr-o nouă selecţie a programului MFSK16. 
• EXIT – închide programul. 

MODE menu 
Atunci când sunt selectate diferite moduri de lucru, parametrii acestora cum ar fi: 

baud rate, spaţierea tonurilor, modulaţia şi regimul FEC sunt setate automat. Modurile de lucru 
şi tastele asociate sunt următoarele: 

• MFSK16 (F1) – pentru modul obişnuit MFSK. Acest mod utilizează 16 tonuri şi lucrează 
la viteza de 16 band. Utilizează standardul FEC (Forward Erorr Correction) pentru 
reducerea erorilor şi are ca rezultat o viteză de tastare a fluxului de biţi de 31,25 bps 
(aproape 42 WPM – cuvinte pe minut). Utilizarea acestui mod în benzile de la 160 m la 30 
m precum şi în benzile superioare este recomandat când condiţiile de propagare sunt slabe 
dar încă rezonabile. 

• PSK63F – este un mod PSK diferenţial  recomandat pentru tastare rapidă sau transferul unor mici fişiere în 
condiţii bune până la mediocre de propagare. Un singur ton la 62,5 baud, rata de transfer date 31,25 bps (42 WPM) 
cu FEC permanent. Este foarte uşor de utilizat. 

TRANSMIT menu 
• Stop immediately (Ctrl-X) – opreşte transmisia. Tastarea în 
continuare în fereastra Tx porneşte emisia din nou. 
• End Transmission (F12) – opreşte transmisia atunci când buffer-ul 
emiţătorului este gol. Ultimul caracter din buffer trebuie să fie ENTER. 
• Clear Tx buffer (Ctrl-C) – opreşte transmisia imediat şi şterge 
conţinutul buffer-ului. 
• Send file (Ctrl-S) – cheamă o fereastră de dialog pentru deschiderea 
unui fişier text care va fi introdus în buffer. De exemplu se poate crea un  
fişier cu informaţiile despre configuraţia detaliată a staţiei care poate fi 
emis cu un simplu CLICK de mouse. 

• Send CQ call (F9) – emite un  mesaj CQ standard. 
• Send ahead buffer (*) (Ctrl-T) – start pentru emisia buffer-ului, dacă a fost încărcat cu un “ * “ (asterisc)  drept 
primul caracter. Dacă asteriscul nu a fost folosit transmisia se va face imediat ce un cuvânt a fost introdus în buffer. 

RECEIVE menu 
• Start (Ctrl-R) – porneşte procesul de eşantionare şi pe cel de afişare. Acelaşi efect îl are butonul „Paper” din bara 

de scule. 
• Stop – opreşte recepţia. Ea se poate opri şi prin apăsarea butonului „Paper”. 
• Log to File – asigură înregistrarea textului care intră în ecran într-un fişier numit 
streamlog.txt care se află în acelaşi director cu programul MFSK. 

MACRO menu 
Aici sunt prezentate macro-mesajele predefinite precum şi tastele de activare ale 

acestora (short-cut) pentru a fi executate. Definirea macro-mesajelor se face printr-un CLICK dreapta pe butoanele care 
se găsesc în partea de jos a ecranului. Macro-urile conţin text şi comenzi speciale 
denumite şi „metacomenzi”, toate precedate de simbolul „$”. 

Se poate vedea tabela cu metacomenzile într-unul din paragrafele ce 
urmează. Mesajele macro sunt foarte puternice şi pot fi utilizate pentru a crea mesaje 
importante, schimbări de moduri de lucru, pornirea şi oprirea  
transmisiei, emisia unui identificator în cod morse sau un mesaj de „beacon” cu 
transmitere repetitivă. 

Logbook window (F11) – deschide o fereastră sub formă de bară la partea 
superioară a ecranului. Datele introduse în câmpurile acestei ferestre sunt disponibile 
pentru metacomenzile din mesajele macro şi pentru înscriere în log. 

 
TOOLS menu 

• Enter password (Ctrl-W) – se permite 
dezvoltatorilor şi celor care testează funcţiuni 
noi ale software-ului să introducă o parolă 
specială, care să permită testarea acestora. 
Cu un meniu special se pot selecta în mod 
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independent baud rate, modulaţia şi FEC. 
• Log program (Ctrl-G) – lansează un program extern pentru construcţia log-ului, aşa cum a fost definit el în 
Preferences → Tools → Log program. Astfel de programe de construcţie a log-ului se aleg funcţie de preferinţele 
utilizatorului. Ar fi util ca unele dintre acestea, cele mai uzuale, să fie prezentate în publicaţiile radioamatorilor YO. 
• Hellschreiber şi PSK31 – lansează aceste programe pe căile (path) descrise în Preferences → Tools → PSK31 
sau Hell. Programul curent MFSK este jos în Stand by. Bifând în View menu se pot vedea pe ecran principalele 
instrumente de supraveghrea lucrului. 

 
TOOL BAR - Bara de scule 

• Paper Button – este primul buton care porneşte 
sau opreşte recepţia şi decodificarea semnalelor 
care vor fi afişate în fereastra de recepţie. Acest 
buton se foloseşte pentru a opri recepţia atunci când 
se doreşte a se copia un text din fereastra Tx în 
memoria tampon (clipboard) ca să fie readus mai 
târziu în fereastra Tx. Procedura este următoarea: 
se selectează textul dorit din fereastra Tx, se face 
Click dreapta, se apasă pe comanda „copy” şi textul 
selectat s-a dus în clipboard. La aducerea înapoi în 
fereastra Tx se face Click dreapta în această 

fereastră şi se apasă pe „paste”. Butonul se mai apasă atunci când se doreşte a se folosi placa de sunet de către alt 
program. 
• Set Input/Output Volume Buttons 

  Se apelează ferestrele Windows prin care se reglează (software) volumele în intrarea şi la ieşirea plăcii de sunet.   
(Recording control şi Volume control). Linearitatea emiţătorului nu este în mod special importantă pentru MFSK, dar este 
foarte important ca din punct de vedere audio să nu distorsionăm intrările în placa de sunet sau în circuitele audio ale 
emiţătorului. Se recomandă reglaje similare ca pentru PSK31. 

• Clear Rx Screen - şterge fereastra de recepţie. 
• LogBook window – deschide/închide fereastra de log. 
• Waterfall Zoom – reglează dimensiunile ferestrei de spectru de la x1 la x6. 
• AFC şi SQL (Squelch) – opţiunile se pot selecta sau nu. Se mai poate semnala raportul S/N (semnal/zgomot) care 
va fi afişat în bara inferioară în aparatul denumit „Metric”. Nu este tăria semnalului ci raportul S/N (Signal/Noise). 

     Rx/Tx Windows – Ferestrele de recepţie şi emisie 
• Fereastra de recepţie afişează textul recepţionat în negru iar textul transmis în roşu. Textul din această fereastră 
se poate copia în clipboard. Selectaţi textul şi apăsaţi simultan tastele CTRL - INSERT. Opriţi recepţia, cât faceţi 
copierea, din butonul „Paper”. 
• Fereastra de emisie este o fereastră mai mică sub cea de recepţie unde caracterele ce urmează a fi transmise 
sunt tastate şi memorate în buffer. Emiţătorul porneşte şi textul este transmis imediat ce începe tastarea. Apăsaţi 
ENTER şi F12 când aţi terminat tastarea şi emiţătorul se opreşte când datele au fost emise. Dacă la începutul textului 
se tastează caracterul * acest text se va transmite numai dacă se tastează comanda Ctrl + T. 

 
Aparatele de măsură 

În partea de jos a ecranului dreapta sunt 5 instrumente de măsură. 
• Clock alignament – afişează ritmul de intrare al simbolurilor. Dă o foarte bună informaţie asupra stabilităţii căii de 
comunicaţii. Bara verticală fixă semnifică condiţii bune, barele zimţate reprezintă condiţii slabe, semnal prost iar 
alunecările, ruperile bruşte semnalizează problemele de propagare multi-cale. 
• Bitshape – este un osciloscop care afişează forma medie a simbolurilor detectate. Forma acesteia este similară 
cu cea a unei curbe de rezonanţă, cu un vârf central, curată şi netedă. În condiţii sărace de propagare şi semnal 
această formă variază semnificativ. Ceasul de sistem caută întotdeauna vârful şi se menţine la centru. 

 
• Phase Scope – este un faz-metru obişnuit de 
tip PSK. În MFSK el afişează eroarea de fază a 
sistemului AFC (Automatic Frequency Control) şi 
arată punctul de acord corect când indicatorul este 
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vertical. În PSK arată acordul corect atunci când indicatorul alternează la verticală sus/jos (180°). 
• Frequency – afişează frecvenţa reprezentată prin linia roşie inferioară din fereastra de spectru. Aceasta este 
frecvenţa tonurilor joase (de pauză - idle). Frecvenţa poate fi schimbată sus/jos prin cele două butoane alăturate 
afişajului sau prin CLICK cu mouse-ul în fereastra de spectru sau chiar tipărind în fereastra de Frequency altă valoare 
a frecvenţei. 

STATUS BAR – bara de stare 
În fereastra de Stream, bara de stare se află în partea cea mai de jos a ecranului. Elementele care sunt afişate 

în ea reprezintă: 

• Starea emiţătorului 
• Dimensiunea buffer-ului de emisie 
• Funcţionarea regimului FEC 
• Schema de modulaţie folosită 
• Rata de simbol (baud rate) 
• Rata de text, rata de bit (bps) 
• Încărcarea unităţii centrale CPU % 
• Data şi timpul UTC 

Metacomenzi 
Este propus un set de comenzi care sunt evidenţiate prin simbolul $ pus înaintea cuvântului cheie semnificativ 

al metacomenzii. 
Acestea pot fi tastate direct în fereastra de emisie (Transmit Window), pot fi incluse în butoanele definite de 

utilizator sau puse într-un fişier text care va fi transmis de către utilizator cu opţiunea de meniu pentru transmisie fişiere. 
Metacomenzile sunt urmate întotdeauna de un spaţiu şi se scriu numai cu litere mari. 

 
Tabela de metacomenzi este următoarea;  
 
Metacomanda Text emis / acţiune 

$QRZ Indicativul propriu scris în fereastra Preference 
$OTHER Indicativul corespondent definit în fereastra de logbook 
$OTHERNAME Nume corespondent definit în logbook 
$OTHERQTH QTH corespondent definit în logbook 
$OTHERRST RST-ul recepţionat de la corespondent din logbook 
$RST RST-ul emis către corespondent din logbook 
$CQ Apel CQ standard 
$CWID Emisie identificator în cod morse 
$UTC Timpul UTC 
$TIME Timpul local 
$DATE Data curentă 
$DATEUTC Data referită la timpul UTC 
$$ Semnul $ (care altfel nu este afişabil) 
$TUNE Emite la volum maxim pentru realizarea unui acord corect. Reglajul volumului la 

ieşire şi al puterii  

$Cnn Emite caracterul ASCII cu numărul nn. De exemplu pentru A este $C65 

$BUTTON n Emite textul alocat unui buton definit de utilizator (de la 1 la 12) 
$NOQSO Şterge indicativul corespondent ($OTHER) 

$Pn Setează nivelul puterii de ieşire al plăcii de sunet. Valoarea zero este tăcere totală 
iar 255 este volumul maxim 

 
 

User Definable Buttons – butoane definite de utilizator 
Acestea sunt amplasate în josul buffer-ului de emisie (fereastra Tx). Dacă trebuie modificat conţinutul acestora 

sau numele butonului, se face CLICK dreapta pe buton. Apare o fereastră în care sunt fraze predefinite şi metacomenzi. 
Se poate vedea un exemplu de macro pentru butonul “Station”. 
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Conţinutul este emis dacă se face Click stânga pe buton sau se apasă Ctrl-Fn (taste). Se poate face referinţă la 
un buton dintr-un alt mesaj cu comanda $BUTTONn pentru a creea mesaje înlănţuite. 

În încheiere o scurtă recapitulare pentru principalele date tehnice ale „maşinii virtuale” MFSK, un software de 
înaltă complexitate. Programul STREAM elaborat de IZ8BLY – Nino are următoarele caracteristici: 

Se realizează o emisie şi recepţie multi-ton de înaltă performanţă (MFSK – radio mode). Este proiectat pentru 
performanţe bune în condiţii radio slabe, în mod special pentru long-path DX. Din cauză că întreaga procesare de 
semnal se realizează în software, modul de lucru se caracterizează ca fiind un emiţător/receptor virtual cu performanţe 
imposibil de obţinut cu electronică obişnuită. 

Semnalul emis este relativ îngust (316 Hz), este curat şi plăcut la ascultat şi acordat. Codul ITU-R (CCIR) 
pentru acest tip de emisiune este 316HF1B. 

Sunt utilizate 16 tonuri cu faze sincrone, unul după altul. Fiecare puls de ton defineşte 4 biţi de date. Rata de 
simbol este ¼ din rata de date. Cu o rată mică de simbol 15,625 baud şi 16 tonuri acest mod este foarte sensibil şi este 
imun la problemele puse de propagarea pe mai multe căi. Din cauză că cele 16 tonuri sunt recepţionate independent 
utilizând filtre software foarte înguste (lărgime de 4 Hz), receptorul este foarte rezistent la interferenţe şi de asemenea la 
zgomotul electric metropolitan. La acest mod este adăugat un puternic mecanism FEC – Forward Error Correction, 
utilizând o tehnică dezvoltată pentru comunicaţiile spaţiale, pentru a reduce în mod semnificativ numărul de erori în 
condiţii grele de lucru. Această tehnică reduce viteza de lucru dar cu celelalte prevederi pentru codarea performantă 
rezultă cca 40 WPM care este deja mult pentru o tastare obişnuită. Pentru a oferi posibilitatea imediată de comparaţie 
între diferite moduri digitale performante programul STREAM oferă modurile PSK31 şi PSK63F. 

PSK63F este bun dar nu la fel de bun ca MFSK16. Acest mod se utilizează atunci când sunt probleme cu 
acordul precis. PSK63F este codat de către ITU-R drept o emisiune de tip 100HP1B. 
 

Tabloul tehnic al programului STREAM 
 

 General 
Moduri suportate 
Viteze 
 
Placa de sunet 

16FSK/316HF1B; PSK63F (FEC); PSK31 (fără FEC) 
16 baud (15,625) MFSK16; 31,25 baud (PSK31);  
62,5 baud (PSK G3 F) 
Eşantionare de 8 bit la rata de 8000 Hz 

 Receptorul digital (software) 
Tipul Rx 
 
Filtru de bandă 
Filtru anti-alias 
Tipul de FEC 

Determinarea şi integrarea simbolurilor sincrone cu tehnici FFT 
(Fast Fourier Transform) 
16x4 Hz, filtre spaţiate la 15,625 Hz (MFSK16) 
Decimator de eşantioane (împarte prin 4) 
Decodor Viterbi R = ½; K = 7 (NASA) cu 10 niveluri de 
autosincronizare a întreţesării 

 Emiţătorul digital (software) 
Tipul de undă 
 
Lărgimea de undă 
Generarea semnalului 

Undă sinusoidală la 98% din volumul maxim. 
Manipulare cu fază continuă CPFSK 
316 Hz la MFSK16; 100 Hz la PSK63F; 50 Hz la PSK31 
Sinusoidal cu un NCO – Numerical Controlled Oscillator 

 
Bara de log – Logbook window 
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THROB – V2.5 
 

Traducerea din engleză a acestui cuvânt prin “pulsaţie”, caracterizează intenţia autorilor şi dezvoltatorilor 
programului de a extrage prin tehnici de DSP – Digital Signal Processing (eşantionare) şi FFT – Fast Fourier Transform, 
susţinute de un software adecvat, informaţia conţinută în cele 9 tonuri ale unui canal de comunicaţie. 

Throb este un program experimental folosind 9 tonuri care utilizează la un moment dat câte unul sau câte o 
combinaţie de câte două tonuri şi defineşte setul de caractere al unui alfabet. Matricea alăturată arată corespondenţa 
biunivocă între cele două elemente ton-caracter. 

 
 

Programul Throb este o încercare de a promova DSP-ul ca metodă în comunicaţiile digitale radio de mică 
viteză. Tehnicile preconizate sunt de abia la început şi este foarte probabil ca ele să se dezvolte foarte mult în 
continuare. 

Din punct de vedere hardware programul este modest folosind un PC Pentium 200 MHz cu Windows 95 sau 
peste şi placă de sunet (Soundcard). 

Placa de sunet eşantionează la frecvenţă clasică de 8000 Hz şi foloseşte blocuri de date de 2048, 4096 sau 
8192 de biţi la o rezoluţie de eşantionare de 16 biţi, pentru cele trei viteze de 4, 2 şi 1 baud. 

 
Lărgimea de 

bandă pentru emisiunea 
THROB 

 
Perechile de tonuri 

sau un singur ton din paleta 
celor 9 conţinute într-o 

SETUL CELOR 45 DE CARACTERE ALE EMISIUNILOR DIGITALE THROB
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lărgime de bandă de 72 Hz sau 144 Hz sunt emise şi recepţionate secvenţial, fiecare ton având lungimea de 2048, 4096 
sau 8192 de biţi eşantionaţi. Prelucrările matriceale ale FFT – (Tranformatei Fourier Rapide) – din program, evidenţiază 
pulsaţia energetică semnificativă a tonului Fourier activ la un moment dat. Permutarea unui singur sau a unei perechi de 
tonuri din paleta celor 9 asigură ca informaţia ataşată pentru un caracter alfabetic să fie emisă într-un singur puls. 

Pentru recepţie, banda de trecere de 72 Hz sau 144 Hz (obţinută prin filtrarea FFT şi FFT inversă) este 
poziţionată central peste semnal, iar prezenţa şi poziţia tonurilor în banda de trecere constituie elementele de 
decodificare. 

Figura alăturată sugerează tonurile şi banda de transmisie a emisiunii Throb. Existenţa simultană a tonurilor T1 
şi T3 semnifică litera C (exemplu). 

Realizările care au urmat sunt cunoscute ca fiind iniţiativele lui ZL1BPU – Murray şi IZ8BLY – Nino pentru 
programul STREAM (MFSK16) care s-a dezvoltat pe baza unei specificaţii ample şi a reprezentat un avans considerabil 
în comunicaţiile digitale de amator. 

Sincronizarea la recepţie este asigurată chiar de „pulsurile” de intrare şi se realizează automat. 
Programul a fost dezvoltat iniţial pentru o versiune de 5 tonuri cu o lărgime de 

bandă BW = 40 Hz, caracterele fiind codate printr-o permutare succesivă de 3 tonuri. 
Această versiune a fost foarte lentă de 7 cuvinte pe minut şi de asemenea dependentă de 
banda laterală utilizată. Era necesară aparatură de mare stabilitate care să asigure 
prinderea AFC-ului la 3 ÷ 4 Hz. Ultima versiune a programului, cea cu 9 tonuri lucrează la 
3 viteze de 1, 2 şi 4 baud asigurând un ritm de informaţie de 10, 20 şi 40 cuvinte pe minut 
(WPM) şi nu mai depinde de banda laterală folosită, ambele LSB şi USB fiind decodificate 
şi afişate. 

Auto sincronizarea este asigurată atunci când programul vede 2 minime 
consecutive ale intensităţii de semnal primite, determină perioada de sincronizare corectă şi configurează parametrii de 
eşantionare pentru conversia DSP şi decodare. 

Funcţiunea de AFC asigură acordul corect pe o deviaţie mai mică de 1Hz în 5 secunde. Autorii semnalează că 
există în continuare posibilităţi de perfecţionare a acordului fin. 

Eforturile de realizare a acestui program au devenit parte a unei tendinţe generale de realizarea unor programe 
complexe de comunicaţie în tehnologie MFSK – Multi Frequency Shift Keying – în comunicaţiile de amator. 

Fişa tehnică a emisiunii Throb 
- O emisiune experimentală de tip MFSK. 
- Programul utilizează tehnici DSP cu suport fizic placa de sunet, soundcard. 
- Foloseşte o paletă de 9 tonuri luate câte unul sau două pentru codarea unui alfabet limitat ca număr de 

caractere. 
- Tonurile sunt emise ca o „pulsaţie” = „throb” bine centrată a unui tren cosinusoidal al termenului celui 

mai semnificativ al FFT – (transformatei Fourier) 
- Are trei viteze de transmisie de 1, 2 şi 4 pulsaţii (Throb) pe secundă corespunzând ratelor de transmisie de 

10, 20 şi 40 wpm (cuvinte pe minut). 
- Vitezele de 1 şi 2 pulsaţii au spaţierea tonurilor la 8 Hz şi banda de trecere BW = 72 Hz 
- La viteza de 4 pulsaţii/sec tonurile sunt la 16 Hz iar BW = 144 Hz 
 

Viteza Spaţiul ton BW Viteza 
[Throb/sec] 
[pulsaţii/sec] 

[Hz] [Hz] [wpm] 

1 8 72 10 
2 8 72 20 
4 16 144 40 

 
Prezentarea programului Throb 2000 (versiunea 2.5 x 3.2 iunie 2003). 
Programul este scris în limbaj Borland C++ Builder şi foloseşte placa de sunet a unui calculator PC lucrând sub 

Windows 95 sau superior. Procedura de recepţie începe cu un etaj (software) FFT şi invers FFT care asigură o bandă 
de trecere ascuţită de 72 Hz şi 144 Hz. 

O tehnică specială de filtrare a fost dezvoltată pentru a evita existenţa la ieşire a unor produse nedorite care pot 
altera transformata FFT inversă de la domeniul frecvenţă sau modificarea unor date. 

Filtrului de intrare al eşantioanelor audio la 8000 Hz cu rezoluţie de 16 biţi i se aplică o decimare cu 2 din care 
rezultă o frecvenţă Nyquist de 2000 Hz. 

1. Limitele ferestrei de spectru (waterfall display) este afişată între 800 Hz şi 1111 Hz. 

Imaginea seriala a
transmisiei pulsurilor

Pragul de sincronizare
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Cu un CLICK în fereastra de spectru, banda de trecere poate fi mişcată pentru un acord cu aproape 1 Hz. 

2. Blocurile de date filtrate sunt normalizate la nivelul superior al nivelului celui mai înalt semnal din bloc şi sunt 
deplasate în partea dreaptă pentru memorarea blocului curent. 

O afişare a acestor date este admisă în adâncitura dintre vârfurile pulsurilor de cosinus care se văd. 
Cu un CLICK în această fereastră se fixează poziţia de start pentru eşantionare pentru ca transformarea FFT 

secundară să se sincronizeze cu datele de intrare. O linie roşie verticală arată poziţia de start a eşantionării.  
Cea de a doua operaţie FFT calculează poziţia şi intensitatea tonurilor celor 9 
frecvenţe şi acestea sunt afişate ca nişte verticale verzi în cea de a treia 
fereastră. Liniile verzi coboară din partea de sus a ferestrei. În partea de jos 9 
linii albe verticale marchează cele 9 tonuri. Aici tonul 1 şi 9 reprezintă litera „T” 
în V2.5 x 3.2  

Linia galbenă orizontală marchează nivelul de „squelch”. Semnalul de 
zgomot (noise) din partea superioară a liniei galbene nu va fi afişat. 

Poziţia liniei poate fi modificată cu CLICK în fereastră. 
Caracterele sunt decodate pe baza acestor informaţii şi afişate pe 

ecran. Emisiunea este dependentă de banda laterală utilizată care se poate 
selecta. Acordul este puţin mai dificil, dar după câteva încercări de test se 
dobândeşte îndemânarea practică. 

Când tonurile de „idle” (pauză) sunt utilizate, acesta fiind un singur ton şi amplasat pe centru, acordul se face 
pe el. Primele trei pulsaţii din rutina de test şi de asemenea pentru preambulul datelor ce vor fi transmise este prevăzut 
acest ton central unic. Acordul pe acesta se face făcând un click cu mouse-ul în waterfall pe acest ton ceea ce asigură 
recepţia datelor care urmează. 

Cerinţele pentru stabilitatea acordului sunt mari şi acordul iniţial cu ±3 Hz va trebui menţinut. Acordul iniţial este 
relativ uşor de obţinut ţinând seama de rezoluţia bună a ferestrei de spectru dar menţinerea pe poziţie depinde de 
performanţele AFC care trebuie să asigure menţinerea pe frecvenţa centrală a tonurilor pentru alunecări de 1 Hz. 

Este de notat că programul se testează cu funcţiile de AFC şi Autosync acţionate. Acordul corect pe o emisiune 
este uşurat la început şi de încadrarea corectă a emisiunii între liniile verticale din fereastra de spectru. 

Butoanele de CQ şi QRZ precum şi cele cu alte macro mesaje sunt disponibile după introducerea indicativului, 
etichetelor şi textului. Dimensiunile ferestrelor de recepţia şi transmiterea textelor sunt reglabile. 

 
Cerinţele minimale pentru sistemul de calcul 
Throb 2.5 lucrează sub sistemul de operare Windows 95 sau versiunile superioare procesorul PC-ului fiind 

minim un Pentium la 200 MHz. Programul execută multe calcule în virgulă mobilă şi este un mare consumator de timp 
de lucru al microprocesorului (CPU). Este recomandabil ca celelalte 
programe concurente să fie suspendate în timp ce lucrăm cu Throb 2.5. 
Rezoluţia ecranului trebuie setată la 800 x 600 dpi. 

Instalarea programului 
Se creează un director C:/throb25/ şi se descarcă din Internet 

programul Throb2.5.zip de exemplu din site-ul: 
http://www.veron.ul/tech/throb.htm şi se dezarhivează. Programul este un 
singur fişier executabil throb25.exe care se poate lansa cu dublu CLICK sau 
din Start > Run. 

Din punct de vedere al instalării hardware este necesară 
interconectarea între transceiver şi placa de sunet pe scheme deja 
cunoscute. Este recomandat să conectăm ieşirea audio a TRx (de la o ieşire 
auxiliară de volum constant) la intrarea de linie a plăcii de sunet pentru ca 
volumul audio de atac să nu varieze. 

De asemenea conexiunea între ieşirea audio a plăcii de sunet se 
conectează la intrarea de microfon a TRx printr-o divizare rezistivă de 100:1. 

Fereastra optiunilor de
initializare SetUp

Fereastra de spectru (waterfall), sensibilitatea, banda laterala, largimea de banda si zoom-ul emisiunii

Semnalul util

Pragul de squelch

Marcajul celor 9 canale

Fereastra dinamica de
functionare a canalelor

audio
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Se reaminteşte problema necesităţii izolării galvanice a celor două conexiuni cu transformatori audio sau optocuploare. 
Operarea 
Acordul transceiverului pe o emisiune Throb se face în jurul frecvenţei audio de 900 Hz, mai precis în banda 

dintre 800 şi 1111 Hz. 
La activarea programului, acesta poate avea o pauză între apariţia ferestrei de spectru şi prezentarea spectrului 

emisiunii în fereastră. Se ajustează sensibilitatea ferestrei de spectru (waterfall) cu ajutorul barei potenţiometrice 
(dreapta sus). Dacă liniile apărute pe ecran sunt de culoare roşie atunci intrarea audio în placa de sunet este prea mare 
şi se poate ajusta volumul chiar din icon-ul de volum al plăcii pe „line-input”. 

La fel se va proceda cu ieşirea audio de atac pentru intrarea de microfon a TRx. 
Schimbarea benzii laterale, pentru o recepţie corectă se face din butonul LSB/USB. 
Din bara de meniu se selectează optiunea Setup şi se introduce indicativul şi identificatorul CW în fereastra 

care apare. Dacă se utilizează comanda de PTT se aleg parametrii: portul COM n, semnalul de interfaţă (DTR, RTS) şi 
întârzierea. Odată ce indicativul a fost introdus butoanele de CQ şi QRZ au devenit active putând să transmită textele 
prestabilite. În colţul din stânga jos este fereastra albastră pentru indicativul corespondentului. Când indicativul este 
introdus se activează următoarele două butoane cu mesaje prestabilite „call de call” şi “call de call ar pse KKK”. 

Următoarele 3 macro mesaje asigură transmiterea unor texte mici (până la 255 byte) care au fost editate în 
acelaşi director cu programul executabil Throb25.exe şi care vor fi citite, plasate în fereastra de emisie şi transmise. 
Acestea vor fi numite 1.txt, 2.txt şi 3.txt. 

Textele vor fi fişiere ASCII realizate cu un simplu editor de texte – Notaped. Aceste fişiere pot fi construite ad-
hoc printr-un CLICK dreapta pe butoanele 1, 2, 3 şi completând textul dorit în ferestrele care se deschis. De asemenea 
poate fi schimbată şi eticheta butonului. 

Apăsând pe butonul TxOn se activează butoanele CWID, pe care dacă îl apăsăm transmite indicativul nostru în 
telegrafie, precum şi TuneUp cu care se face transmisia pe ton continuu. Oprirea se face apăsând click pe acelaşi buton 
TxOff. Butonul PrintOn/PrintOff porneşte sau opreşte afişarea în fereastra de recepţie. 

La emisie se recomandă ca indicatorul de ALC al transceiverului să nu mişte, evitând în acest fel 
supramodulaţia. În fereastra celor 9 tonuri pragul de sensiblitate (squelch) este reglat din linia galbenă peste zgomotul 
de bandă cu un CLICK din mouse în poziţia dorită. 

Pentru a căpăta îndemânarea în acord 
pe emisiune se utilizează butonul de 
TestOn/TestOff în care programul merge 
simulat şi se poate localiza cu mouse-ul tonul 
central (idle) pe care trebuie să se facă acordul 
în semnalul care curge în fereastra de spectru. 

Este extrem de interesant să 
funcţionaţi pe poziţia TestOn cu cele 3 viteze 

(speed) de 1 Throb/sec, 2 Throb/sec şi 4 Throb/sec. 
Pentru 4 Throb pe secundă acordul este foarte uşor de 

realizat iar viteza este rezonabilă. 
Banda de trecere este marcată în fereastra de spectru de 

cele două linii roşii iar centrul este marcat cu o linie neagră. 
În modul conversaţional se introduce textul ce se doreşte 

a fi transmis în fereastra inferioară, se apasă pe TxOn şi acesta 
pleacă către corespondent. Se poate tasta în continuare în timp 
real. La sfârşit se apasă TxOff. 

Se poate observa funcţionarea AFC făcând un acord 
decalat cu câţiva Hz faţă de frecvenţa centrală şi urmărind 
mişcarea liniilor care delimitează lărgimea de bandă către 
frecvenţa corectă (în regimul de test). 

Cu un CLICK stânga în ferestrele de recepţie şi de emisie 
se pot şterge de textele existente cu opţiunea Clear All. De fapt se 

Bara cu butoane cu mesaje predefinite, butoane de text, Tx On/Off, Test On/Off, alegerea vitezelor si functiunile de
AFC si SYNC

Fereastra meniului contextual (CLICK dreapta pe butonul de
1.TXT) pentru introducerea unui text de transmis.

Campul cu indicativul corespondetului, starea butoanelor in timpul emisiei si mesajul transmis
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deschis ferestre de RxWindow Meniu şi 
TxWindow Meniu. 

Se pot face copieri de text prin 
selecţie din fereastra Rx în Clipboard iar apoi 
din Clipboard în fereastra de „pregătit pentru 
emisie”, fereastra inferioară. 

Bara meniului principal este extrem 
de simplă având: Ieşirea (exit), informaţiile 
Setup, personalizarea culorilor şi fonturilor 
utilizate în ferestrele de Rx şi Tx, fişierele de 
Help şi semnătura autorilor programului. 

Throb 2.5 cu 9 tonuri a fost scris de 
G3PPT Lionel Sear în septembrie 2000.  

 
Ultima versiune Throb2.5 x 3.2 aparţine lui DL5SWB din iunie 2003 şi este adaptată stilului sistemului de 

operare Windows XP. Programul, chiar dacă nu oferă performanţe deosebite din punct de vedere al vitezei, constituie 
un semnificativ pas înainte în utilizarea tehnicilor DSP şi FFT, al prelucrării semnalelor cu ajutorul plăcii de sunet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meniul pentru alegerea
culorilor de fundal si al

fonturilor

Meniul contextual
(1xCLICK dreapta) al
ferestrelor de lucru

SOLUŢII RADIO PROFESIONALE YAESU

Gama completă de echipamente pentru radioamatori
Telefon: 021 255 79 00 e-mail: office@agnor.ro

Web: http://www.agnor.ro
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MT63 un sistem robust de comunicaţii digitale 
 

 1. Consideraţii generale 
MT63 este un sistem evoluat de comunicaţii în benzile de unde scurte pentru radioamatori. Se asigură pentru 

operarea conversaţională de la tastatura unui PC la un altul, o legătură fiabilă şi cu puţine erori chiar în condiţii dificile de 
propagare. MT63 utilizează tehnologii sofisticate de codare şi corecţia erorilor fiind teoretic foarte complex. Operarea 
însă este la fel de simplă ca cea de RTTY şi de asemenea acordul cu staţia corespondentă. 

Sistemul asigură performanţe mai bune, în benzile de unde scurte, decât alte moduri digitale. Performanţele lui 
MT63 sunt remarcabile în condiţii slabe sau instabile de propagare precum şi în condiţii grele de QRM.   

Codificarea datelor transmise de la tastatură se face într-un mod complex folosind modularea a 64 de tonuri 
diferite. Inventatorul sistemului, Pavel Jalocha SP5VRC, a conceput un sistem de ataşare a unei cantităţi suplimentare 
de informaţie la transmiterea fiecărui caracter, astfel încât la recepţie, softwareul specializat, să poată reface corect 
caracterul expediat chiar dacă 25% din conţinutul digital al acestuia a fost deteriorat. Această tehnică se numeşte FEC – 
Forward Error Correction şi ca exemplu se poate da modul AMTOR B care foloseşte o tehnică simplă de FEC.  

Spre deosebire de alte moduri digitale, în benzile de HF unde un caracter poate să se piardă datorită paraziţilor 
electrici de scurtă durată, MT63 este foarte robust, cu o bună stabilitate deoarece un caracter este distribuit pe mai multe 
tonuri şi poate evita interferenţele (QRM) şi rafalele de zgomot. Pe fiecare din cele 64 de tonuri viteza de transmisie este 
mică dar cumulat viteza textului poate fi menţinută la 100 wpm (cuvinte pe minut) adică cu mult mai mult decât putem 
tasta în mod obişnuit într-un QSO conversaţional. Din punct de vedere audio sonoritatea lui MT63 este puţin 
neobişnuită, seamănă zgomot produs de jetul de aer al unui ventilator, fără o tonalitate precizată. 

Emisiunile MT63 nu procesează conexiunea ca în emisiunile Packet, Amtor sau Pactor (tip cerere-răspuns-
confirmare). Unii utilizatori susţin că în condiţii dificile de fading MT63 lucrează mai bine decât cele de PACTOR II sau 
Clover. În condiţii bune de propagare performanţele sunt mai puţin evidente. MT63 este o emisiune digitală pentru Dx. 
Chiar în condiţiile în care cu „urechea” emisiunea aproape nu se aude, decodarea este încă satisfăcătoare. 

Acest mod este adecvat lucrului în QSO-uri aleatoare sau în NET-uri, unde pot participa succesiv oricâte staţii. 
În comutarea de la Tx la Rx sistemul este mai lent şi necesită răbdare şi îndemânare la efectuarea unui BK la 

un QSO existent. Printre dezavantaje se poate menţiona banda relativ largă (1 KHz) şi de asemenea nu este posibilă 
întreruperea rapidă a QSO-ului din cauza proceselor de calcul şi corecţia erorilor care produc întârzieri. 

Despre modurile de transmisie digitală de bandă largă, MT63 este un mod total diferit de modurile digitale 
pentru amatori cu care ne-am obişnuit. Prin tehnologia adoptată MT63 este o comunicaţie lentă, de bandă relativ largă şi 
deşi realizează o distribuţie a semnalului în timp şi spaţiu pe cele 64 de canale de ton nu poate fi caracterizată ca o 
emisiune adevărată de „spectru larg”. 

Şi alte moduri de lucru (în testare şi analiză) utilizând tehnologii FEC şi de bandă largă pot fi amintite: Q15x25, 
Stanag 4285, MIL-STD 188-110A. Faţă de acestea MT63 oferă un mecanism de corecţia erorilor (FEC) foarte puternic 
faţă de celelalte moduri care folosesc câte odată şi mecanismele de repetare ARQ.   

 
2. Comentarii de exploatare 
Explicaţiile inserate în acest material sunt realizate pentru a promova un mod de lucru performant, MT63 şi de a 

sugera unele metode bune de operare pentru a evita să deranjăm alte legături. 
Modul implicit pentru care se lansează apelul CQ este cel cu lărgimea de bandă de 1 KHz.   

 Este important să 
se folosească opţiunea de 
ID în telegrafie care se 
suprapune peste apelul 
MT63 pentru ca 
radioamatorii să-şi dea 
seama că este într-adevăr 
vorba de o emisiune de 
radioamator. Sunt valabile 
convenţiile de USB şi LSB 
utilizate pentru benzile de 
peste şi sub 10 MHz. 
Pentru chemări 
internaţionale frecvenţa 
este de 14109,5 KHz astfel 
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încât banda de trecere de 1 KHz să se întindă între 14110 şi 14109 / USB. Conversia analog-digitală (CAN) 
funcţionează corect dacă între două emisiunii MT63 este o distanţă de 1 KHz adică prima de 14109,5 KHz iar a 
doua pe 14107,5 KHz. 
Dacă în timpul recepţiei apare semnul @@@@...@@ de mai multe ori este necesară resincronizarea şi aşa 

cum vom vedea se apasă pe butonul de RESYNC. 
 
3. Descrierea tehnică pentru MT63 
MT63 este un produs pentru legături conversaţionale între două sau mai multe staţii de radioamatori asigurând 

performanţe bune în condiţii slabe de propagare utilizând mecanisme FEC în locul celor de ARQ pentru corecţia erorilor. 
Modem-ul MT63 este construit în jurul unui procesor digital (DSP), cum ar fi un DSP extern dedicat cu Motorola 

EVM sau varianta cea mai uzuală folosind eşantionarea cu placa de sunet a unui calculator PC şi un software construit 
pe măsură. Sunt transmise 64 de tonuri cu pasul de 15,625 Hz în lăţimea de bandă de 1 KHz. Semnalul de bandă de 
bază ocupă frecvenţele între 500 Hz şi 1500 Hz. Toate cele 64 de tonuri sunt modulate DBPSK – Differential Bipolar 
Phase Shift Keyed cu viteza de 10 baud = 10 bit pe secundă. 

În acest fel codul Walsh FEC este de 64 de biţi şi rata de caracter este aceeaşi cu rata de simboluri. Debitul 
efectiv cu FEC este de 10 caractere/secundă fiecare caracter fiind un ASCII de 7 biţi. 

În figura alăturată este ilustrat spectrul emisiunii MT63 tipică pentru lărgimea de bandă de 1 KHz. Ea mai are 
alte două lărgimi de bandă 500 Hz şi 2 KHz la care spaţierea tonurilor şi ratele de transmisie sunt la jumătate sau 
respectiv duble faţă de varianta obişnuită de 1 KHz. 

Suplimentar, este prevăzută opţional dublarea timpului de pauză între caractere (interleave period) care asigură o mai bună rezistenţă temporală la 
deteriorare în cazul rafalelor de zgomot (burst noise) dar măreşte întârzierea de timp la codare şi decodare. 

Fiecare caracter transmis, de la tastatură 
sau dintr-un fişier (date sub forma clasică 7 biţi 
ASCII), este codat pe o lungime de 64 de cifre binare 
cu o funcţie Walsh-Hadamard pentru a asigura o 
tehnică FEC extrem de robustă cu o înaltă 
redundanţă. 

Sistemul Walsh asigură o decodare corectă chiar dacă 16 cifre binare din cele 64 ale unui caracter au fost 
deteriorate. 

Semnalul MT63 este împrăştiat prin algoritmii software la emisie atât în domeniul timp (temporal) cât şi în 
domeniul frecvenţă (spectral). El este refăcut prin algoritmul invers la recepţie. 

Sistemul asigură în acest fel un efect minim al interferenţelor sau rafalelor de zgomot asupra calităţii emisiunii. 
Fiecare caracter codat este împrăştiat temporal în 32 de simboluri secvenţiale (3.2 sec). Pentru a diminua şi 

efectele din domeniul frecvenţelor, cum ar fi fading-ul sau interferenţele de purtătoare, fiecare caracter este de 
asemenea împrăştiat spectral utilizând toate tonurile (cele 64) din lărgimea de bandă a transmisiunii. 

Opţiunea de largă spaţiere temporală, de împrăştiere în 64 de simboluri (6,4 sec) care asigură creşterea 
rezistenţei la impulsuri sau interferenţe periodice, are însă drept consecinţă dublarea timpului de codare şi decodare a 
mesajului. Nu este necesară o tehnică specială de acord deoarece captura logică a semnalului admite o toleranţă de ± 
50 Hz sau ± 80 Hz în ultimele versiuni ale programului. 

Performanţele sistemului de corecţie FEC sunt degradate sau chiar pierdute precum şi crescute în măsura în 
care cât mai multe din cele 64 de canale purtătoare sunt în afara sau respectiv în interiorul benzii de 1 KHz. De aici 
necesitatea ca să se facă un acord cât mai corect pe emisiunea corespondentului. Decodarea utilizează tehnicile FFT – 
Fast Fourier Transformation – transformata Fourier rapidă, pentru a defini „recipienţi” în care informaţiile despre 
schimbările de fază ale purtătoarelor vor fi colectate. Se foloseşte detecţia diferenţială de fază a purtătoarei pentru a 
detecta şi urmări schimbările introduse de căile de propagare ionosferică. 

În particular MT63 este un sistem performant pentru compensarea efectului dopler al propagării ionosferice din 
cauza vitezei de canal de numai 10 band. La recepţie se utilizează detecţia de fază bipolară diferenţială (DBPSK – 
Differential Bipolar Phase Shift Keying) pentru cele 64 de canale paralele care ignoră variaţiile de frecvenţă şi de 
amplitudine ale semnalului. Soluţia este asigurată de un decodor software Walsh 64. 

Sunt generate soluţii de decodare a funcţiilor Walsh de la toate cele 64 de canale în acelaşi timp, asigurate 
software de 64 de receptoare, demodulatoare şi decodoare Walsh în paralel… ceeace este remarcabil !!! 

Rutina de recepţie alege soluţia care oferă cea mai mică eroare. Această tehnică permite receptorului să evite 
ambiguităţile de frecvenţă dacă anumite tonuri sunt lipsă datorită interferenţelor sau acordului imperfect folosind 
informaţia distribuită în tonurile învecinate. Noile tehnologii software de folosire a receptoarelor paralele permit un înalt 
nivel de protecţie împotriva degradării performanţelor la un acord greşit. 

Există realizări pentru codarea şi decodarea informaţiei pentru mai mult de 64 de canale şi 32 de simboluri. Ele 
se află în diferite stadii de experimentare. 

Pentru „motorul” lui MT63 codul sursă este disponibil gratuit de la autorul său SP9VRC – Pawel Jalocha. 

Lărgime  
de bandă Interval Rata de 

simbol 
Rata de 
caracter 

Timp 
pe caracter 

500 Hz 500 - 1000 Hz 5 baud 5 char/sec 6.4 or 12.8 sec 
1000 Hz 500 - 1500 Hz 10 baud 10 char/sec 3.2 or 6.4 sec 
2000 Hz 500 - 2500 Hz 20 baud 20 char/sec 1.6 or 3.2 sec 
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Versiunea pentru sistemul de operare Linux a fost dezvoltată de KC7WW – Johan şI Tomi Manninen iar pentru 
Windows, cea de care ne vom ocupa în mod detaliat, de către IZ8BLY – Nino. 

4. Alte caracteristici pentru MT63 
4.1. Lărgimea de bandă 
Pentru toate cele 64 de tonuri lărgimea de bandă ocupată de MT63 este de 1 KHz. Tonul emisiunii este aspru, 

ca un zgomot al hârtiei frecată de un perete. Lărgimea de bandă este foarte bine delimitată şi 2 emisiuni MT63 
concatenate au o lărgime de bandă aproximativ egală cu a unei emisiuni SSB. O emisiune MT63 este puţin mai îngustă 

decât jumătatea unei emisiuni 
SSB. 

Debitul net al unei 
emisiuni MT63 este de 100 WPM 
– Word Per Minute (cuvinte pe 
minut) şi nu este mai slab decât 
un RTTY la 75 band cu un Shift 
de 850 Hz sau două semnale de 
45 baud la un Shift de 170 Hz. 

Ca debit este echivalent 
cu debitul a 20 de semnale 
PSK31. 

Emisiunea de HF de 
300 baud cu lărgimea de 500 Hz se apropie de performanţele lui MT63 dar şi acesta oferă maximum de debit în condiţii 
ideale de propagare şi QRM fără retransmisii (ARQ). 

Competiţia între modurile cu retransmisie (ARQ) 
şi cele cu algoritmi de corectarea erorilor (FEC) este în 
continuare deschisă. Pentru edificare se prezintă alăturat 
graficul spaţiului vitezei de transmisie (data rate) funcţie de 
lărgimea de bandă ocupată precum şi tabelul comparativ 
cu debitul real de transmisie funcţie de lărgimea de bandă 
în condiţii ideale ale legăturii precum şi în condiţii dificile 
(QRM, fading). 

4.2. Latenţa 
Un alt parametru care este analizat în cazul 

comunicaţiilor digitale este „latenţa” şi reprezintă durata 
de timp necesară transmiterii datelor prin echipamentele 
de emisie, canalul de comunicaţie şi recepţie. 

Un exemplu simplu va explica această noţiune. 
Transmisia unui caracter RTTY prin UART la viteza de 45 baud durează 165 ms şi acelaşi timp la recepţie deci în total 
330 ms. Întârzierea pe jumătate din circomferinţa pământului este de cca. 65 ms iar întârzierile introduse de filtrele de 
emisie/recepţie sunt mai mici de cca. 10 ms. Latenţa totală pentru un caracter este de aproape 405 ms adică 
aproximativ 0,5 sec. 

Pentru un anumit tip de emisiune şi un anumit mod de preluarea 
mesajelor latenţa se mai poate definii drept timpul scurs între ultimul caracter 
expediat de la tastatură şi primul caracter care îşi face apariţia pe ecranul 
corespondentului. 

Datorită prelucrărilor complexe pe care le realizează MT63 în 
vederea formării semnalului şi corecţiei erorilor MT63 introduce latenţe mari 
în comparaţie cu alte tipuri de emisiuni. Funcţie de modul în care se 
realizează întreţesarea (interleave) codurilor corectoare de erori sunt 
prezentate valorile latenţei pentru diferitele variante de parametrizare a 
emisiunii MT63 în comparaţie şi cu altele. 

5. Software MT63 
Software-ul este disponibil pentru trei sisteme de operare Motorola 

DSP56002EVM, Linux PC cu placă de sunet şi două versiuni pentru 
Windows 95/98/NT de asemenea cu placă de sunet. Cea mai accesibilă şi răspândită versiune este cea pentru Windows 
pe PC-uri cu placă de sunet elaborată de IZ8BLY – Nino. 

Programul său funcţionează cu trei viteze la lărgimile de bandă de 500, 1000 şi 2000 Hz, oferă variante de 
codare selectabile cu două valori de latenţă şi o excelentă interfaţă grafică care uşurează acordul. 

Mode Bandwidth Hz WPM (Good) WPM (Poor) 
MT63 1K 1000 100 100
MT63 2K 2000 200 200
PSK31 60 50 50
HF Packet 500 200 0
Amtor ARQ 300 50 0 - 1
Pactor 300 200 0 - 10
Clover 500 200 0 - 10
75/850 RTTY 1200 100 0
45/170 RTTY 300 60 0
Voice SSB 2400 250 5-10

Mode Version Latency (sec) 
MT63 500Hz short 12.8
MT63 1K short 6.4
MT63 1K long 12.8
MT63 2K short 3.2
MT63 2K long 6.4
PSK31 - <1
Q15X25 - <1
Amtor FEC - <1
45 baud RTTY - <1
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Programul include pe lângă funcţionalitatea conversaţională şi posibilitatea construcţiei unor macro-uri, mesaje 
prefabricate. Software-ul este gratuit, uşor de instalat şi de utilizat dar pentru varianta de 2000 Hz necesită un calculator 
cu un procesor mai bun de 500 MHz şi placă de sunet corespunzătoare. 

5.1. Punerea în funcţiune şi operarea MT63 
 Conectarea între transceiver şi placa de sunet este bine să se facă izolat galvanic, cu transformatoare de 

separaţie sau optocuplare. Schemele sunt clasice şi identice cu cele folosite la RTTY sau PSK31. 
Se poate utiliza comanda de PTT dar merge foarte bine şi cu VOX-ul.  
După generarea programului, obţinerea formei executabile, se introduce indicativul propriu şi programul este 

funcţional. La emisie trebuie ales un regim cât mai linear şi nu este cazul să depăşiţi 25 watt. Transceiverul nu trebuie să 
indice nici un fel de activitate ALC. Performanţele indică de regulă următorul raport: orice staţie pe care în RTTY se 
lucrează cu 100 watt se poate lucra în MT63 cu 1 watt şi se poate copia mai corect. 

Utilizatorii lui MT63 sunt încă relativ puţini şi pot fi găsiţi de regulă pe 14109,5 KHz şi USB. 
De regulă nu se folosesc filtrele înguste deoarece MT63 este în mod intrinsec un filtru software. 
Cerinţele hardware minimale sunt: un procesor Pentium la 200 MHz, placă Soundblaster 16 biţi, lucrând sub 

Windows şi transceiver HF cel puţin cu VOX. 
5.2. Configurare 
Se apasă Ctrl-P sau se alege Preferances din meniu pentru a accesa fereastra Preferances. Această fereastră 

are o serie de opţiuni care pot fi selectate cu CLICK. Setările alese sunt memorate în fişierul text cu numele IZ8BLY.INI.  
- General 

• Indicativ: utilizat pentru CWID – 
identificarea în telegrafie şi apelul CQ. 
• Integrare: dimensiunea filtrului care 
este utilizat pe durata sincronizării şi 
procesului de decodare.  Valoarea poate fi 
16 sau 32. Valoarea mai mare este mai 
precisă dar introduce o întârziere mai mare. 

- PTT 
• Portul PTT poate fi selectat sau nu 
după cum se foloseşte COM1 la COM4 sau 
numai VOX-ul pentru comanda Tx/Rx. 

- Tools 
• Log program. Aici se specifică linia de 
comandă pentru execuţia programului 
preferat pentru construcţia automată a log-
ului legăturilor efectuate. 
• Mixer program – este programul care 

controlează volumul de intrare sau ieşire din 
cartela de sunet. În Windows este 
„SANDVOL32” şi nu trebuie schimbat. 
• PSK31 program – specifică legătura de 
unde se poate lansa automat programul 
PSK31. Dacă se doreşte încărcarea lui 
PSK31 direct din MT63 se apsă Ctrl-K sau se 
utilizează calea prin meniu. 

5.3. Operare 
Din banda de meniu se pot alege: 

- File 
Select Rx/Tx font – asigură selectarea unui tip de caracter din setul oferit de 
Windows. 
Preferences (Ctrl-P) – asigură configurarea. 
Stand By (Ctrl-B) – pune programul în aşteptare. Porturile PTT şi placa de 
sunet sunt temporar eliberate pentru a se executa un alt program (de ex. 
PSK31). Execuţia este reluată la revenirea butonului. 

• Exit – închide programul. 
- Mode 
Această selecţie asigură parametrii de funcţionare ai programului. 

Modul „Standard”, cel mai obişnuit, este cel  de 1 KHz cu „long interleave”.  
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De notat că această opţiune asigură o întârziere mică între momentul când tastaţi o literă şi momentul când ea 
ajunge pe ecranul corespondentului. Această întârziere este afectată de parametrul „interleave”/„întreţesere”. Este de 
notat de asemenea că trebuie să aşteptăm întârzierea întregului „flux” de caractere tastate până când transmiterea lor 
se termină. Întârzierea depinde de mod şi viteză. „Interleave” scurt este de 32 timpi de bit. „Interleave” lung este de 64 
timpi de bit. 

Timpii de bit sunt de 200 ms la 500 Hz-BW, 100 ms la 1000 Hz-BW şi 50 ms la 2000 Hz-BW. De exemplu: la 1 
KHz BW şi „long interleave” întârzierea este de 6,4 sec. 

- Transmit 
• Stop Imediately (Ctrl+x) – opreşte transmiterea. Continuăm să tastăm în fereastra de Tx până când se va 
comanda un nou Start. 

 
• End transmission (F12) – termină transmisia şi pune 
terminalul în mod Rx. 
• Clear Tx buffer (Ctrl+C) - şterge bufferul de transmis dar nu 
opreşte transmisia. 
• Send text file (Ctrl+S) – afişează căsuţa de dialog din 
Windows pentru deschiderea unui fişier text şi încărcarea buffer-
ului Tx cu acesta. De exemplu memoraţi detalii despre staţie într-
un fişier şi le transmite-ţi la cerere cu un CLICK de mouse. 
• Send binary file – asigură transmiterea unor fişiere binare 
mici: programe, poze, utilizând posiblităţile lui MT63. Se foloseşte 
viteza maximă şi lărgimea de 2 KHz. Este recomandat ca fişierele 
să nu depşească 2-3 KByte. Din cauza protocolului de codare 
MT63 nu asigură corecţiile cu retransmisie. Se pot transmite fişiere 
compresate ZIP, RAR, ARJ. 
• Send CQ call (F9) – poate emite un mesaj CQ standard. În 
acelaşi timp indicativul poate fi transmis în telegrafie în zona 
tonurilor joase. 

• Send radio raport (F6) – se transmite un scurt raport text conţinând date despre ultima măsurătoare a raportului 
semnal/zgomot (S/N) şi procentul de corecţie FEC (FEC confidence %). Aceste informaţii pot întocmi clasicul RST 
utilizat în raportări. 
• Set other operator call sign (F11) – admite de a înscrie sau a şterge indicativul corespondentului şi se utilizează 
în combinaţie cu F12 (End transmission). Indicativul poate fi afişat în bara de stare, pompterul se mută în căsuţa QRZ, 
unde se poate tasta. 
• Send ahead buffer (*) (Ctrl+T) – se poate tasta un text înainte de al transmite tastând un * (asterisc) la începutul 
textului. El este în aşteptare. La comanda Ctrl+T textul este transmis. 

În rezumat principalele comenzi 
- Orice apăsare a tastaturii pune MT63 în emisie. 
- Ctrl+X face stop emisie. 

- F12 se trece din Tx în Rx şi invers. 
- F9 lansează apel CQ (forma memorată în Preferences). 
- F6 transmite un control S/N. 
- F11 pune prompterul în căsuţa QRZ (call corespondent). 
- * permite scrierea unui text fără trecerea în Tx. 
- Ctrl+T emite textul cu *. 
- F8 acord pe semnal înalt (Tx ton 1500 Hz). 
- F7 două tonuri, acord corect pe staţia corespondentă. 
- Toate emisiile de macro-mesaje se fac cu Ctrl+F1 la Ctrl+F12 (12 

mesaje prefabricate). 
Cu puţin antrenament se vor însuşi abilităţile necesare. 

- Receive 
• Start (Ctrl+R) – pornirea procesului de eşantionare şi afişare. Are acelaşi efect ca apăsarea butonului „Paper”. 
• Stop – opreşte recepţia şi acelaşi efect îl are relaxarea butonului „Paper”. 
• Alarm – dacă este activat poate emite un beep în difuzorul PC-ului când la intrare a apărut un semnal MT63. 
Această opţiune poate ajuta la monitorizarea canalului. Opţiunea poate fi folosită şi cu monitorul stins. Se vor verifica 
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setările din Windows că beep-ul va fi emis de către difuzorul PC şi nu de către placa de sunet, în care caz beepul se 
va pierde. 

- Log to file – scrie tot ceea ce se emite şi se recepţionează ca text în fişierul mt63log.txt. 
• Resync (F5) – când la recepţie apare caracterul @@@@…@@@, pentru a reface sincronizarea se apasă tasta 
F5 sau butonul Resync cu CLICK. 

- Tools 
• Log program (Ctrl+G) lansează programul de construcţie al log-ului legăturilor. El este creat chiar de către 
program la prima salvare a unei legături sub numele standard de mt63.txt. Se poate vizualiza cu Notepad şi se poate 
prelucra ulterior ca un fişier text sau un program de log-adecvat. Pentru salvarea unei legături se apasă butonul „Log 
to file” – CLICK. 
• PSK31 (Ctrl+K) pune MT63 în aşteptare şi încarcă un program de PSK31 specificat în ferestra Preferences. 
Exemplu: În Preferences → Tools → PSK31 program se dă calea: C:\ Program Files\ Digipan\ Digipan.exe. La fel 
de bine se poate lansa Mixw2 cu calea: C:\ Program Files\ Mixw207\ Mixw2.exe, dacă programul Mixw2 este 
instalat. 

Aceasta asigură o comutare rapidă între cele două programe, evitând conflictul între ele, ambele utilizând 
aceeaşi cartelă de sunet şi acelaşi port PTT. Înainte de a face întoarcerea în MT63 programul PSK31 trebuie închis. 

• Butonul „Paper” este utilizat pentru start/stop la decodarea semnalelor MT63 care vor fi afişate în fereastra de 
recepţie. 

Butoanele pentru fixarea (setarea) volumului de intrare/ieşire sunet la placa de sunet aduc pe ecran 
icoanele de reglaj pentru aceste elemente. Trebuie să evităm nivelul care produce supramodulaţie (Clipping) în 

TRx. Reglarea semnalului emis la un nivel prea mare provoacă intermodulaţii fără să crească puterea 
semnalului şi va fi cu atât mai dificil de recepţionat.  

Liniaritatea, clasa de funcţionare A, AB1 a etajului final este foarte importantă în asigurarea calităţii emisiunii (la 
fel ca în PSK31). Reglajul volumelor de microfon şi cască se face din ICON-urile specificate din Windows (Recording 
control şi Volum control). 

Butonul Preferences apelează fereastra de configurare. 
Butonul SnapShot copiază un text selectat din fereastra de recepţie în memoria clipboard din Windows. 
Butonul Paste asquoted text recopiază textul conţinut în clipboard în bufferul de Tx. Textul va fi adnotat cu 

caracterul > la începutul fiecărei linii, la fel ca la funcţia Replay din e-mail. Această funcţiune este utilizată pentru a 
repeta unui alt operator ceeace a fost scris. De exemplu într-un NET când o staţie nu o poate copia pe alta în mod direct 
se poate face retranslaţie. 

Clear Screen - şterge fereastra de Rx fără însă a şterge şi date din baza de LOG. 
Resynch – este o comandă de RESET intern a programului MT63 pentru cazurile când procedura de 

sincronizare blochează decodajul. Se constată prin apariţia pe ecran a unor şiruri de @@@...@. 
Send report – este opţiunea prin care se transmite un raport MT63. Acelaşi efect îl are tasta F8. 
Tune1 şi Tune2 – sunt două butoane pentru acord. Tune1 emite un ton nemodulat care permite reglajul puterii 

de ieşire de la Tx. Tune2 emite 2 purtătoare, una de ton înalt şi cealaltă de ton jos astfel încât să se poată face corect 
acordul pe staţia corespondentă. 

- Ferestrele Rx şi TX 
Fereastra Rx este spaţiul ecran unde se afişează textul decodat. Puteţi utiliza mouse-ul pentru a selecta şi 

copia în clipboard conţinutul. 
Bufferul de emisie este plasat sub fereastra de Rx. Se poate scrie ceea ce va fi transmis. Este posibil să se 

modifice raportul ariilor Rx şi Tx deplasând bara de separaţie dintre cele două. 
În bufferul de emisie pot fi plasate metacomenzi. Ele sunt utilizate pentru ca programul să gestioneze 

macromesaje. Ele sunt totdeauna precedate de semnul $. Metacomenzile sunt interpretate de program atât direct din 
textul din fereastra de Tx cât şi din frazele construite sub butoanele de macromesaje (Ctrl-F1) ÷ (Ctrl-F12) precum şi din 
fişierele text ce pot fi transmise via meniu Transmit  → Send text files. 

Utilizarea butoanelor predefinite plasate sub fereastra de Tx se face cu mouse-ul prin 1 x CLICK stânga sau 
apăsarea tastelor Ctrl-Fn. 
Încărcarea lor cu macromesaje (aplicând şi metacomenzile) precum şi modificarea conţinutului, denumirii se face prin 1x 
CLICK dreapta când apare icon-ul de construcţie. Se pot stoca fraze predefinit şi metacomenzi înlănţuite care vor fi 
transmise la nevoie. Tabloul metacomenzilor este prezentat în Tabela 3. 

Afişarea acordului 
Acordul corect pentru decodarea semnalelor este prezentat sub forma unei ferestre de spectru (waterfall) în 

care se vede curgerea în timp a semnalului. 
Această tehnică utilizează algoritmul de transformare Fourier rapidă (FFT). Pentru o decodare corectă este 

necesară plasarea semnalului între cele două linii albastre. 
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Noţiunea de Confidence măsoară nivelul de reuşită de corecţia erorilor din textul recepţionat. 
Măsura raportului S/N (semnal/zgomot) este făcută atât în dB cât şi în unităţi S. 
 
Tabelul 3 
Metacomenzi Textul emis / acţiunea 

$ QRZ Indicativul staţiei (declarat în Preferences) 
$ OTHER Indicativul corespondentului. Introdus cu F11. 
$ CQ Emite un CQ 
$ UTC Ora UTC 
$ TIME Ora locală 
$ DATE Data în acord cu ora locală 
$ DATEUTC Date în acord cu ora UTC 
$$ Semnul pentru a nu transmite textul 
$ Cnn Emite caracterul ASCII numărul nn. Ex. $C65 emite „A” 
$ BUTTONn Emite textul butonului nr. n (de la 1 la 12) 
$ NOQSO Şterge indicativul corespondentului ($ OTHER) 
$ PN Reglajul nivelului audio de ieşire de la placa de sunet (0 tăcere, 255 maxim) 
$ OFF Opreşte transmisia şi treci în Tx. 
$ LASTSNR Raportul corespondentului în ultima transmisie (valori S) 
$ LASTCONFIDENCE Cel mai bun % de „confidence” în ultima transmisie 

Câteva exemple simple de macromesaje construite cu metacomenzi şi fraze ataşate butoanelor: CHEM, QSO, 
RIG, FINAL, QRZ şi SINCE sunt prezentate alăturat. 

 
Butonul CHEM 
$OTHER $OTHER $OTHER de 

YO4UQ YO4UQ YO4UQ 
$OTHER $OTHER $OTHER de 

YO4UQ YO4UQ YO4UQ pse k 
$OFF $OFF 

 
Butonul QSO 
$OTHER $OTHER de $QRZ 

$QRZ 
Hello dear frend. Many thanks for 

qso in MT63 mode … 
My name is Cristian, Cristian and 

My QTH is Braila Braila old port of 
Danubius river in extrem est Romania. My 
locator is KN35XG. 
 

Your report is very fine in my screen 599 599 
Hw dear OM ? $UTC 
$OTHER $OTHER de YO4UQ YO4UQ pse KN $OFF $OFF 
Butonul RIG 
$OTHER $OTHER de $QRZ $QRZ 
thanks for all informations dear OM. 
My equipment is Kenwood TS 830 transceiver with 
Horizontal square LOOP antenna L=83m and H=15m 
I work with Toshiba 2140 CDS LapTop computer 
Power in this moment is about 20 watts 
HW dear frend … ?  
$OTHER de YO4UQ YO4UQ pse kn $OFF $OFF 
 
Butonul FINAL 
$OTHER $OTHER de $QRZ $QRZ 
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Very fine QSO and report dear frend … many thanks for all! 
My QSL car dis 100% for you. 
Your confirmation is also very appreciate via any path. 
My adress is OK in www.qrz.com. 
Many 73 for you and your family. 
Best DX, good lock and good bye! 
$OTHER de $QRZ sk sk  $OFF $OFF 
Butonul QRZ 
QRZ QRZ QRZ de $QRZ $QRZ $QRZ PSE K $OFF $OFF 
Butonul SINCE 
$OTHER $OTHER de $QRZ $QRZ 
I have 63 years old and since 1963 … 
I work in IT&C company for developing communications systems: 
TCP/IP networks, spread spectrum networks and others. 
$OTHER $OTHER de $QRZ pse kn $OFF $OFF 
Pentru a analiza toate parametrizările programului MT63 se vizualizează cu un editor de texte (exemplu 

Notepad) fişierul: iz8bly.txt de tipul Configuration Setting (3 KB) care se găseşte în folderul (directorul) de generare, de 
regulă MT63 din C:\ Program Files. 

 
Simple concluzii 
1. MT63 este un program ce facilitează comunicaţiile radio în condiţii grele de propagare şi QRM. 
2. Nu este destinat lucrului în orice porţiunii a benzii din cauza tonului difuz (de tip zgomot) pe care îl are 

emisiunea şi care nu poate fi uşor decelat. 
3. Întâlnirile pentru QSO se fac pe frecvenţe fixe. De regulă 14109,5 KHz sau 14347 KHz numărul de utilizatori 

fiind încă redus. Pentru celelalte benzi în porţiunea superioară a segmentului de emisiuni digitale. 
4. Personal am lucrat printre altele VE2 şi VK3 cu controale de 55 şi 56. (Aprilie 2003) aşteptând cu răbdare 

terminarea altor QSO-uri. Partenerii sunt amabili şi te ajută. De regulă ei sunt nişte „dactilografi” foarte buni. Puterea 
utilizată uzual este cca 30 waţi pentru a respecta un regim linear de emisie. 

5. Sistemul nu este utilizat în concursuri. 
6. Viteza este considerabilă putând fi utilizată cu succes la transmiterea unor texte mai lungi. 
7. Dece programul se numeşte MT63 cu toate că are 64 de tonuri? Fiindcă numerotarea începe de la 0 (zero) şi 

merge până la 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Federaţia Română de Radioamatorism
transmite săptămânal o serie de emisiuni radio cuprinzând informaţii

de interes pentru radioamatori sau pentru cei preocupaţi de
radiocomunicaţii.

Emisiunea principală are loc în fiecare zi de miercuri ora 16.00 UTC 3650 kHz LSB.
Tot în acelaşi mod de lucru şi în aceeaşi bandă de frecvenţă (80 metri)

au loc emisiunile de:
Miercuri dimineaţa 9.00 CFR emisiuni destinate în special Cluburilor de Copii

Joi 16.00 UTC - Informaţii despre expediţii şi trafic DX
Vineri 18.00 CFR - Informaţii despre schimburi de echipamente, bibliografie şi programe.
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Hellschreiber 
Generalităţi 
Este oare Hellscreiber un mod digital? … sau mai degrabă este un mod hibrid între lumea comunicaţiilor 

analogice şi a celei digitale? 
Sunt unele argumente care arată că Hell este mai aproape de modul faximil deoarece afişează pe ecran textul 

ca o imagine. Pe de altă parte elementele cu care Hell transmite “imaginile text”, folosind un format digital strict definit în 
comparaţie cu semnalele analogice variabile şi diversificate ale emisiunilor de FAX sau SSTV în HF, îl definesc ca fiind 
aprope o emisune digitală. 

Conceptul de Hell este cunoscut din anul 1920 fiind dezvoltat de Rudolf Hell. Hell este de fapt primul sistem de 
transmisie directă, cu succes, a unui text tipărit. Sistemul a fost utilizat în al doilea război mondial şi până în 1980 în 
comunicaţiile comerciale. Apariţia PC-urilor şi a instrumentelor software puternice a trezit interesul radioamatorilor pentru 
transmisiile de Hell în benzile de unde scurte. Către sfârşitul secolului 20 radioamatorii au dezvoltat câteva module 
software complexe care au asigurat apariţia modului numit azi Hell. 

La fel ca RTTY şi PSK31 modul Hell este un mod conversaţional direct –“live”. Activitatea Hell se regăseşte în 
banda de 14 MHz, în mod obişnuit între 14061 şi 14 065 kHz. 

2. Moduri de lucru 
2.1. FELD-HELL este modul de lucru cel mai popular dintre variantele de Helschreiber experimentate pentru 

benzile de HF. El are rădăcina în formatul Heschriber original, uşor adaptat pentru utilizarea de către radioamatori. 
Fiecare caracter al unei emisiuni Feld-Hell este comunicat ca o serie de puncte, având ca rezultat vizibil o imagine 
similară ca cea obţinută la o imprimantă cu ace. Existenţa semnalului (key down) este utilizată pentru a indica un spaţiu 
negru din text, iar lipsa acestuia (key-up) indică spaţiu alb (blanc) sau pauză. 

Sunt transmise 150 de caractere pe minut. Fiecare caracter are o durată de 400ms. Din cauză că sunt 49 de 
pixeli pe fiecare caracter, fiecare pixel are o durată (lungime) de 8,163ms. Caracterele Feld-Hell pot fi transmise folosind 
un simplu emiţător CW, dar mulţi operatori preferă să folosească cu aceleaşi rezultate tonurile de 900 şi 980 Hz la un 
emiţător SSB. Oricare dintre metode ar fi utilizată, cerinţele privind duratele semnalelor trebuie strict respectate. 

Inventatorul metodei Rudolf Hell a dezvoltat o tehnică simplă de imprimare dublă a textului prin tratarea 
efectului de deviaţie de fază (phase shift) şi a micilor erori de timp. În acest fel se poate spune că Feld-Hell este un mod 
quasisincron. 
Fontul (caracterul) a fost proiectat astfel încât partea superioară şi inferioară a fiecărei linii a textului pot fi potrivite dacă 
este necesar, pentru a creea cuvinte citibile, inteligibile, neexistând nici o relaţie de fază între echipamentul de emisie şi 
cel de recepţie. 

2.2. Echiparea pentru operarea în Feld-Hell 
Dacă aveţi deja un transceiver SSB, puteţi opera Feld-Hell cu un modem clasic HamComm descris în multe 

publicaţii şi în capitolul introductiv despre hardware al acestei publicaţii. Pentru a lucra cu acest modem simplu este 
necesar un software adecvat iar când evitaţi complet modemul este necesar programul corespunzător utilizării plăcii de 
sunet din PC (soundblaster). Pentru acestă variantă sunt disponibile programele Hellschreiber – IZ8BLY şi 
binecunoscutul MixW2.xx. Stabilitatea RX-ului este importantă pentru a evita distorsiunile pe ecran, dar acesta este 
singura restricţie pentru transceiverele lucrând cu Feld-Hell. Emisunea Feld-Hell nu este o emisiune în rafale (burst) cum 
sunt modurile Pactor, Cover sau G-Tor, pentru care să fie nevoie să se comute rapid de pe emisie pe recepţie şi invers. 
Dealtminteri orice transceiver SSB poate fi utilizat pentru lucrul în Feld-Hell. 

2.3. Modul MT-Hell 
MT-Hell sau Multi Tone Hell este similar conceput ca şi Feld-Hell, dar în locul manipulării on/off pentru a 

reprezente pixelii negrii şi albi cu care se construieşte textul, MT-Hell foloseşte variaţia de frecvenţă.La fel ca şi la Feld-
Hell în MT-Hell este nevoie de un transceiver cu o stabilitate de frecvenţă rezonabilă.  

Modularea şi demodularea poate fi făcută cu placa de sunet, cu o interfaţă de tip HamComm sau cu un kit de 
dezvoltare DSP al firmei Motorola. Variaţia tonului audio (shift-ul) este folosită pentru a determina pixelii negru şi alb, iar 
fiecare rând de pixeli este emis folosind o frecvenţă diferită. Software-ul DSP la recepţie detectează numai prezenţa 
frecvenţelor de semnal ale MT-Hell dar nu are grije de calitatea semanlului, fading şi amplitudine. Deoarece zgomotele şi 
interferenţele sunt modulate în amplitudune, software-ul (interesat doar de shift-ul de frecvenţă) ignoră efectiv 
perturbaţiile de amplitudine. 

Rezultatele sunt foarte bune chiar în codiţii dificile de recepţie. Rata de transmisie a datelor în MT-Hell nu este 
fixă din cauză că nu are ca referinţă un sistem de sincronizare. Sunt numai restricţiile de timp care să asigure 
transmiterea caracterelor care sunt afişate în ordine corectă şi cu distorsiuni minime. Utilizând o rată de transmisiuni 
lentă şi software-ul de detecţie DSP, performanţele semnalului pot fi eventual îmbunătăţite. Astăzi sunt utilizate 4 
variante ale MT-Hell: 

• C/MT-Hell sau Concurent MT-Hell, utilizând mai multe tonuri (7 sau chiar mai multe), în mod normal fiind 
transmise în acelaşi timp. Este cel mai popular dintre modurile MT-Hell. 
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• S/MT-Hell sau Sequential MT-Hell, care a fost inventat în 1998 de către ZL1BPU. Utilizaează în mod obişnuit 
numai câteva tonuri, obişnuit 5 sau 7, dar niciodată mai mult de unul în acelaşi timp. 
• FSK-Hell este un sistem cu două tonuri utilizând 980Hz pentru negru şi 1225Hz pentru alb, cu un shift de 245Hz. 
El a fost inclus în pachetul de software dezvoltat sub sistemul de operare Windows de către IZ8BLY – Nino. G3PPT 
oferă de asemnea o variantă de FSK-Hell numită FeldNew8. Ambele programe operează la viteza de 122,5 baud. 
• Duplo-Hell este o variantă relativ nouă inventată de IZ8BLY. Formatul fontului este identic cu cel din Feld-Hell, 
exceptând faptul că două coloane sunt transmise în acelaşi timp. 

 
Tabloul sintetic al modurilor de lucru pentru emisiunile Hell: CW, FSK, Multi Tone şi Altele 

 

 
 Organizarea caracterelor în Hell    Spectrul unei emisiuni Hell 

 
 
 
 

  
  
  
    Forma de undă audio pentru emisiunile Hell  

    Captură de ecran pentru o emisune MTHell 

   Captură de ecran pentru o emisiune Concurent Hell 
 

Adrese interesante pentru istoria şi alte elemente tehnice legate de emisiunile Hell 
http://www.qsl.net/zl1bpu 

http://home.wandao.nl/nl9222/hellpics.htm 
http://iz8bly.sysonline.it/hell/index.htm 
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Radioamatorii  şi Internetul 
 
 Radioamatorii nu puteau rămâne în afara fenomenului comunicaţional care este Internetul. Au fost przenţi direct 
sau indirect încă de la începuturile acestuia. Resursele necesare funcţionării serviciului de amator în cadrul reţelei 
mondiale au evoluat în decursul timpului pe trei mari coordonate: Protocolul, Adresabilitatea şi Conectivitatea. Prin 
perfecţionarea continuă a acestora s-au dezvoltat aplicaţiile care au evoluat de la simple schimburi de mesaje prin poştă 
electronică şi transferuri de fişiere la aplicaţii de voce şi chiar video. Se vor prezenta pe scurt aceste jaloane şi mai apoi 
principalele aplicaţii bazate pe utilizarea Internetului în folosul activităţilor din serviciul de amator. 
 Protocolul. 
 Din dorinţa de a lărgi orizontul comunicaţiilor de tip “packet radio” către conectivitatea mai largă bazată pe 
protocolul TCP/IP sau construit sisteme de operare bazate pe acest protocol. TCP/IP Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol este un protocol bazat pe comuntaţia de pachete care a făcut posibil schimbul de informaţii în şi în 
reţeaua mondială Internet. El este inclus şi în sistemele de operare ale calculatoarelor bazate pe Unix (Linux) şi mai apoi 
în Windows. Americanul Phil Karn – KA9Q, a hotărât să-l adapteze pentru utilizarea în reţelele de comunicaţii digitale 
pentru radioamatori şi pe calculatoarele PC. Sistemul de operare creat, bazat pe protocolul TCP/IP , se numeşte NOS – 
acronimul de la Net Operating System. 
 Programatori talentaţi care au urmat lui Phil au creat mai multe versiuni ale sistemului de operare NOS (TNOS, 
JNOS, GRINOS, ş.a.) care utilizaează acelaşi protocol TCP/IP. 
 Dezvoltarea reţelelor radio TCP/IP pentru serviciul de amator este de fapt o versiune restrânsă de Internet, cu o 
funcţionare principial identică, dar la o scară mai mică, adaptată posibilităţilor echipamentelor utilizate. Prin sistemele de 
operare NOS a fost făcut primul pas pentru intrarea în “universul” Internet. 
 Adresabilitatea. 
 Funcţionarea aplicaţiilor bazată pe schimbul de pachete între urilizatorii unei reţele TCP/IP se face pe baza unui 
sistem reglementat de alocarea adreselor pentru calculatuoarele PC şi alte echipamente active dintr-o reţea. Sistemul de 
adresare care gestionează în prezent comunicaţiile TCP/IP şi Internetul se numeşte IPv4 Network. 
 Fără a intra în detalii amintim că încă de la începuturile Internetului, din anul 1970 Hank Magunski, a obţinut 
pentru comunitatea mondială a radioamatorilor alocarea rezervată a unui pachet de adrese de clasă A – IPv4 Network 
44/8 care astăzi este administrată şi distribuită în grupuri de subreţele regionale de clase B sau C, gestionate de 
administratori voluntari, radioamatorii. 
 Pachetul de adrese de clasă A, dacă ar fi fost utilizat ca atare, suportă un număr maxim de noduri, adrese 
utilizatori, de 16.777.214. Numărul de radioamatori estimat de IARU este în jurul cifrei de 3.000.000. Reţeaua de clasă A 
este însă divizată teritorial în reţele de clasă B şi C. Prin acesată divizare adresabilitatea totală scade nesemnificativ dar 
creşte versatilitatea şi elasticitatea în adresare şi gestionare. 
 Pentru România a fost alocată o subreţea de clasă B IPv4 44.182/16. O clasă B asigură adrese pentru 254 de 
reţele de clasă C fiecare cu câte 254 de staţii utilizator fiecare sau alte combinaţii de adrese de clasă C în interiorul ei. 
Cu acestă capacitate se pot acoperi un maxim de 64.516 echipamente adresabile ceeace est mai mult decât suficient. 
 Conectivitatea. 
 Acest parametru a fost într-o continuă evoluţie iar majoritatea ameliorărilor tehnologice au vizat acest 
parametru. Odată cu creşterea frecvenţelor de lucru pentru echipamentele radio au crescut şi lărgimile de bandă alocate 
iar ca o consecinţă au crescut debitele pe canalele de transmisie. Ameliorarea produsului Bw x D a făcut posibilă 
construcţia de aplicaţii pentru transmisii de date, voce sau chiar video în sistem digital. 
 Vom împărţi clasele de conectivitate în două mari categorii: 

• Interfaţări cu Internetul prin reţele de mică viteză, punţi (gateway) şi aplicaţiile asociate acestora. 
• Interfaţări de mare viteză, Reţele Multimedia de Mare Viteză (RMMV) realizate cu tehnologii radio de ultimă 
generaţie, sisteme de rutarea pachetelor şi aplicaţii asociate performante. 

 
Interfaţarea reţelelor de mică viteză cu Internetul. Atracţia pentru TCP/IP. 

 Când un grup de staţii “packet” decid să adopte protocolul TCP/IP ca o cale de comunicaţii între ele, rezultatul 
este o reţea văzută la fel ca Internetul. În particular ea se numeşte AMPRNET – Amateur Packet Radio Network. Ea 
este operată de aceiaşi manieră ca şi Internetul şi lucru deja menţionat utilizează acelaşi protocol. Principala diferenţă 
este aceea că reţeaua de amator este mult mai lentă şi mai limitată ca obiective şi performanţe. Unele reţele TCP/IP 
sunt foarte mici, dedicate unui grup de radioamatori entuziaşti care doresc să facă schimburi de informaţii. Pe de altă 
parte există reţele foarte mari care oferă operatorilor în “packet radio” acoperire regională sau naţională. Pentru a se 
asigura o asemenea acoperire sunt utilizate noduri TCP/IP speciale numite şi SWITCH-uri (comutatoare de pachete). 
 Multe din aceste reţele mari au incluse “punţi” către Internet numite “gateway” prin care se transferă 
bidirecţional informaţii din Internet. Acelaşi “gateway” poate avea de asemeni funcţiunea de “pipeline” – “conductă” care 
leagă între ele, prin intermediul Internetului, două secţiuni distante ale unei reţele mai largi. 
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Atât pachetele din reţelele radio packet bazate pe sistemele de operare NOS cât şi cele bazate pe protocolul 

AX25 pot fi transferate către Internet prin intermediul punţilor. Pentru pachetele AX25 procesul de transforamerea 
pachtelor AX25 în pachete TCP/IP şi invers se numeşte încapsulare. O descriere detaliată a acestor proceduri în 
construcţia gateway-urilor sub sistemul de operare Linux este făcută în site-ul  http://www.tldp.org/HOWTO/AX25-
HOWTO/index.html precum şi în http://www.fwarig.org/home_config.html . 
 Dar ce face TCP/IP în mod special? Pot fi menţionate în mod special câteva puncte tari şi anume: 

• Mail – Telegramele TCP/IP pot fi emise de la o staţie la alta prin reţea. Nu este nevoie de un PBBS – Packet 
Buletin Board System, ci mesajul scris se depune în propria căsuţă postală, “mail box” şi se dă comanda de 
transmitere. Timp de câteva secunde calculatorul aşteaptă să se facă conexiunea cu staţia de destinaţie şi apoi livreză 
mesajul.. 
• File transfer – FTP protocol care ajută transferul facil al fişierelor de text, jocuri, imagini cître oricare staţie din 
reţea. 
•  Data Handling – Functie de încărcarea reţelei rata de transmisie a datelor şi întârzierile sunt adaptate inteligent 
astfel încât nici un pachet să nu se piardă. 
• Direct Adressing – Adresare directă care se face pe baza adresei unice alocate fiecărei reţele şi fiecărei staţii din 
grupul de adrese al AMPRNET. În sistemele NOS asocierea dintre o adresă de forma 44.xxx.yyy.zzz şi un indicativ, 
pentru a uşura lucrul cu indicativele curente ale radioamatorilor care se pot ţine minte mai uşor, se face printr-un fişier 
al sistemului de operare numit DOMAIN.TXT şi care face corespondenţa biunivocă între un indicativ şi adresa IP. 

Analizând cu atenţie canalele de comunicaţie disponibile pentru comunitatea radioamatorilor, necesare 
transferului de informaţii între puncte răspândite pe întreaga planetă se consată următoarele: 

• Undele scurte sunt dependente de propagare iar performanţele legaturilor digitale sunt slabe; 
• Acoperirea distanţelor în VHF şi UHF este mică; 
• Sateliţii de comunicaţii sunt periodici, neexistând steliţi de radiamator geostaţionari. 

În aceste condiţii privirile radioamatorilor s-au îndreptat în mod serios către cea mai mare reţea de comunicaţii digitale, 
care chiar dacă nu este o reţea de amator poate constitui o pnte între comunităţile acestora. 
  
 Apariţia punţilor – gateway. 
 O conexiune la Internet are la capătul din spre utilizator o linie telefonică, un modem de cablu sau mai nou un 
modem radio de mare capacitate, un telefon GSM în tehnologie CDMA sau chiar un convertor de fibră optică. Cu un 
hardware şi software potrivit nu este deloc dificil de a realiza o interfaţă a unei staţii (reţele) packet radio cu Internetul. 
Aceasta este chiar puntea – gateway. Unele staţii gateway sunt amplasate în şcoli, universităţi sau societăţi comerciale, 
acolo unde există deja conexiuni Internet iar proprietarii admit utilizarea conexiunilor de către radioamatori. Alte staţii 
“gateway” sunt operate de către amatori care au propria conexiune Internet pentru utilizare personală sau de afaceri. 
 Aceste staţii oferă posibilitatea de a transfera date din reţelele packet radio către Internet, iar de aici se 
distribuie cu mare viteză aproape peste tot în lume. Poate fi făcută o comparaţie sugestivă privind acestă conexiune. 
Când vorbim de Internet vorbim de o autostradă informaţională de mare capacitate cu foarte multe benzi de circulaţie. 
Reţele  de packet radio pot fi comparate cu nişte drumuri laterale de mică importanţă şi cu trafic limitat care sunt 
racordate cu autostrada prin nişte rampe de intrare – ieşire, punţile – gateway. Chiar şi la vitezele şi capacităţile mici de 

Internet
NOD

NOD

Gate NOD

NOD

Gate

Pipeline

Pipeline

Sub reteaua 1
Sub reteaua 2

O retea TCP/IP compusa din doua subretele legate printr-un "pipeline" Internet
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funcţionare gateway-urile au proliferat asigurând o conexiune modestă dar permanentă la resursele Internet specifice 
serviciului de amator. 
 Tipurile de activităţi de care se poate beneficia de la o legătură prin gateway depinde de operatorul acesteia. 
Unele gateway-uri admit accesul numai pentru anumite staţii de radioamator sau accesul la anumite site-uri din Internet. 
Altele se limitaează numai la transmiterea şi rpimirea de telegrame, etc. Principalele aplicaţii de mică viteză ale 
“gateway”-urilor între reţelel packet radio şi Internet sunt următoarele: poşta electronică (e-mail), FTP transferul fişierelor, 
QSO Bridge – legături între două staţii lucrând direct de la tastatură şi aplicaţia Telnet. 
 Ultima aplicaţie menţionată, Telnet, a căpătat o răspândire deosebită în legătură cu dezvoltarea de către 
radioamatori a serviciului de DX Cluster. Deoarece acest serviciu prezintă un interes deosebit pentru radioamatori în 
preocupările lor privind aspectele de propagarea undelor în spectrul radio alocat, semnalarea activităţii staţiilor rare şi 
expediţiilor precum şi în concursuri, aspectele concrete privind utilizarea DX Cluster şi a Telnet vor fi detaliate în 
continuare. 
 
 Despre PacketCluster 
 Dezvoltat de către Dick Newell (AK1A) în anul 1980 programul PacketCluster  a devenit cel mai popular şi a 
trezit interesul radioamatorilor preocupaţi de realizarea legăturilor DX precum şi de informaţii privind propagarea, 
expediţiile în entităţi exotice şi comunicaţii de mesaje scurte. 
 După 15 ani de funcţionare PacketCluster a început să fie treptat înlocuit de către programul AR-Cluster şi de 
alte programe cum ar fi DX Spider, CLX, DXNet, Clusse şi WinCluster. 
 Mai multe staţii având instalat programul DX PcketCluster şi legate la un nod se regăsesc sub denumirea de 
“cluster” (grup, ciorchine). Nodurile conectate între ele, cluster cu cluster, reprezintă o reţea. Frecvenţele de legătură 
între noduri sunt diferite de frecvenţele de lucru ale utilizatorilor (pentru eviterea interferenţelor). 
 Utilizatorii sunt capabili să facă anunţuri privind staţiile îndepărtate auzite, DX Spoturi , precum să şi citească 
anunţurile celorlalţi, să emită mesaje scurte, să transmită şi să primească e-mailuri, să caute şi să găsească date 
arhivate, precum şi accesul la baze de date specifice. Sistemul PacketCluster astfel promovat funcţionează numai în 
reţeaua radio cu comutaţie de pachete. 
 
 Internetul 
 Internetul a crescut în mare măsură capacitatea  de operare a reţelelor DX Cluster. Grupuri de radioamatori au 
instalat în noduri, aproape în întreaga lume noi programe DX Cluster, nodurile fiind conectate unul cu celălalt prin 
Internet şi utilizând protocolul Telnet şi programele utilitare ataşate acestuia. Funcţionarea este similară şi foloseşte la 
colectarea spoturilor DX, mesaje scurte, anunţuri şi e-mail-uri. Aria de acoperire s-a mărit considerabil iar participarea 
din ce în ce mai numeroasă a crescut eficacitatea serviciului.  
 Multe din nodurile locale cu acces în packet radio, dar nu toate, permit utilizatorilor să se conecteze prin 
Internet folosind Telnet. Accesul la diferite noduri, funcţie de operatorii acestora, permit accesul prin Telnet numai după 
o prealabilă înregistrare a solicitantului iar alţii permit accesul numai pe cale radio. Pocedura de acces (logare) cere 
indicativul şi o parolă (în mod obişnuit numele sau adresa de e-mail). Dacă conexiunea se face via un gateway  este 
posibil să se ceară din nou indicativul şi parola (de exemplu programul DXC). Nodurile cu software-ul AR-Cluster şi DX 
Spider cer pentru identificare numai indicativul. De regulă, un nod poate să nu fie accesibil din motive obiective şi pentru 
un timp limitat. Vom vedea cum putem lucra cu nodurile DX Cluster via Telnet fără efort şi fără neplăceri. 
 Pe Internet este ţinută o evidenţă a clusterelor dar dinamica lor de apariţie şi modificare este destul de mare şi 
evidenţa la zi este greu de ţinut. În România sunt active 2 gateway apelabile prin Telnet cu adresele 44.182.20.1 de la 
YO2KJO şi 44.182.21.1 de la YO2TM.   
 

Ce este Telnet? 
Este un program – protocol care emuleză un terminal (transformă un PC în terminal) pentru utilizarea într-o 

reţea TCP/IP cum ar fi de exemplu Internetul. Programul Telnet se execută pe PC şi conectează PC-ul la serverul din 
reţea. Cu ajutorul programului Telnet se pot introduce comenzi de la distanţă pentru server ca şi când s-ar lucra direct de 
la consola acestuia. În acest fel se asigură controlul serverului şi comunicarea cu alte servere din reţea. Pentru a porni o 
sesiune Telnet, şi a face o intrare în server trebuiesc introduse un nume de utilizator (user name) şi o parolă (password). 

Telnet este forma cea mai utilizată de a controla de la distanţă serverele Web.  
O descriere detaliată a protocolului şi Telnet, a comenzilor şi controalelor se găseşte la adresa la adresa de 

Internet: http://www.scit.wlv.ac.uk/~jphb/comms/telnet.html . Printre cele mai cunoscute programe terminal utilitare 
utilizând protocolul Telnet sunt: Hyperterminal, inclus în sistemul de operare Windows, NetTerm, Kermit, ş.a. 
NOTĂ: Trebuie precizată noţiunea de server. Serverul este un ansamblu Hard + Soft al unei reţele pe care rulează o aplicaţie 
dedicată şi care poate fi accesată local sau de la distanţă de către mai mulţi utilizatori. Mai multe despre server se poate citi la 
http://www.webopedia.com/quick_ref/servers.asp . 
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Dece, cum şi pentru ce lucrăm în serviciul de amator cu Telnet ca program de interfaţă cu Internetul? 

• Dece…? Fiindcă este un program simplu de utilizat şi gratuit, inclus în sistemul de operare şi pentru că 
radioamatorii au construit aplicaţii specifice tip server pentru el. Exemplul cel mai reprezentativ este aplicaţia DX 
Cluster, care este aplicaţie de tip server, găzduită pe un calculator PC şi care poate fi accesată de la distanţă şi poate 
oferi informaţii pentru un număr mare de utilizatori în acelaşi timp. 
• Cum…? Prin simpla deschidere a unei sesiuni Telnet pe un server de aplicaţie. 
• Pentru ce…? Pentru a accesa o resursă de informaţie de pe acel server. Conform obiectivului propus, cea mai 
interesantă aplicaţie este cea de apelare a unui DX Cluster via Telnet.  

Unele din aceste conexiuni cer în prealabil o înregistrare a utilizatorului la serverul accesat. Vom da un exemplu 
de lansare în execuţie a programului Telnet pentru un server DX Cluster cunoscut iar mai apoi vom descrie căteva 
elemente de parametrizare pentru programul Telnet. 

Pentru lansarea în execuţie şi funcţionarea programului Telnet prin Internet pe un DX Cluster este nevoie să 
avem o conexiune Internet de mică viteză deorece traficul este foarte mic, recepţia sau emisia spoturilor. 

Metoda 1 – Lansarea directă în execuţie atunci când cunoaştem adresa IP sau DNS-ul (denumirea paginii) se 
face astfel: Start > Run > în Open scriem Telnet [adresa] [port]. Uneori parametrul [port] este optional. Exemple pentru 
forma unor adrese Telnet active avem: dxc.ab5k.net, yo2kjo.ampr.net sau 193.226.11.249 sau 44.182.20.1, 
dxc.k1ea.com, 66.189.87.210 7300 adică adresă şi portul 7300. Se deschide direct fereastra Telnet a serverului aplelat 
care poate fi un nod dedicat DX Cluster sau un nod multifuncţional pentru comunicaţii digitale. Imaginile alăturate sunt 
din Telnet Windows98. Pentru Windows XP diferă puţin dar funcţiunile sunt aceleaşi. 

La adresa http://www.cpcug.org/user/wfeidt/Misc/cluster.html se găseşte o listă cu peste 100 de adrese de 
clustere, DNS-uri şi adrese IP+porturi, dintre care o mare parte pot fi accesate prin Telnet. Căutaţi în listă indicativul 
AB5K care merge sigur. 

Făcând click pe una din adresele din coloana Domain name/IPadress se deschide fereastra de 
Hyperterminal prin care se accesează nodul Telnet DX Cluster. Unele noduri funcţionează imediat ce daţi 
indicativul propriu, altele sunt inactive sau sunt limitate ca acces de sys-operatorul nodului. Sofware-ul de nod 
este în majoritate AR-Cluster şi DX Spider. 

Din fereastra Telnet astfel deschisă se poate lucra cu bara de meniu pentru opţiunile Connect, Edit, Terminal, şi 
Help. Este utilă in mod special opţiunea Terminal > Preference din care fereastră se pot selecta parametrii de terminal. 
Este util să bifaţi căsuţa Local Echo pentru a fi siguri că mesajele sau comenzile pe care le scrieţi apar şi pe ecranul  
propriu. Altfel mesajele sunt transmise dar fără să apară pe propriul ecran unde apar numai răspunsurile sau spoturile 
venite dinspre Internet. 

Lista de spoturi DX afişată în ecranul Telnet este dinamică, permanent actualizată, cu viteza sosirii acestora în 
urma semnalărilor postate de către participanţii activi în DX Cluster. 

Din opţiunea Connect a barei de meniu putem alege altă adresă de nod cu: Start  > Run > Telnet  > Connect > 
Remote System > şi răspundem la casetele Host name: cu adresa DX Clusterului, Port: dacă este cazul, Terminal Type: 
VT100, iar apoi dăm > Connect. 
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Deschiderea ferestrei Telnet pentru  adresa yo2kjo.ampr.net alias 44.182.20.1

Continutul ferestrei Telnet pentru 44.182.20.1 / Comanda DXC deschide Clusterul
YO de la Pitesti YO7JYL realizat de YO7GQZ
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Cele mai importante programe pentru DX CLUSTER NODE Software ce pot fi menţionate sunt: 

• AR-Cluster - AR Technologies (AB5K), Windows 95, 98, 2000 – 300 usd 
• Clusse – Heikki Hannikanen (OH7LZB), DOS Windows 95, 98, NT, Free 
• CLX – The CLX Team (DJ0ZY şi DL6RAI), informaţii în Help 
• DXNet – Oliver Le Cam (F5MZM), DOS, Linux, Windows – contribuţie 16 Euro 
• DX Spider – Dirk Koopman (G1TLH), Linux, Windows, Perl 
• PacketCluster – Dick Newell (AK1A), DOS, Free 
• WinCluster Lite – Jim Kehler (KH2Z), Windows, Free 

Software evoluat de conexiune cu nodul: 
• AR-Cluster Telnet (VE7CC) 
• DX Telnet (IK4VYX) 

Extrem de interesant este programul specializat al lui IK4VYX  care după instalare şi lansare afişează spoturile 
şi cu un sintetizor de voce anunţă indicativul semnalat şi frecvenţa de lucru a acestuia. Programul versiune demo se 
poate descărca de la http://www.golist.net/IK4VYX.htm . De asemeni programul realizat de VE7CC care prezintă 
numeroase fecilităţi de filtrarea spoturilor poate fi descărcat de la http://www.ve7cc.net/ 

Cele mai importante Intenet Web DX Cluster pot fi semnalate: 
• ASIA DX Window – RA0FF 
• DX Summit http://oh2aq.kolumbus.com 
• JA DX Cluster 
• Japan HF DX Web Cluster 

O sinteză interesantă a acestor realizări se găseşte la http://www.cestro.com/pcluster/ 
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Emisiunile radio cu spectru împrăştiat şi comunicaţiile digitale radio de mare viteză. 
 
Scurt istoric. 

Apariţia şi dezvoltarea conceptului de comunicaţii cu spectru împrăştiat (spread spectrum) se plasează în timp 
imediat după cel de al doilea război mondial iar locul de apariţie este SUA. Dezvoltarea şi clarificarea conceptului 
demarează pe baza cercetărilor teoretice intreprinse de Norbert Winer şi Claude Shannon (1914-2001) care au scos în 
evidenţă proprietăţile semnalelor aleatorii şi pseudoaleatorii. 

Tehnicile emisiunilor cu spectru împrăştiat au foste exclusiv legate de aplicaţiile militare – în primul rând în 
domeniul comunicaţiilor tactice, de bruiaj intens şi al radio dirijării rachetelor. Primul experiment a fost realizat în 1952 cu 
o comparaţie între o emisiune de 25 watt spread spectrum în banda de 12-20 MHz, care a fost recepţioantă cu succes la 
o distanţă de 5000km, în timp ce un emiţător de 50kW !!! cu modulaţie clasică nu a putut să stabilească legătura. 

În ultimul deceniu tehnologia spread spectrum a ieşit de sub embargoul aplicaţiilor militare şi a cunoscut o 
explozie de aplicaţii în domeniul comunicaţiilor civile, comerciale şi personale. S-au promovat standarde internaţionale, 
norme de utilizare şi performanţele au crescut odată cu alocări de frecvenţă în benzile de ordinul GHz-lor. (2,4GHz, 
3,5GHz, 5,8GHz, 10GHz,18GHz, 26GHz ş.a. armonizate periodic cu nevoile comunicaţionale mondiale) 
 
Repere teoretice. 
 În esenţă, spectrul împrăştiat este un mod de transmisie în care semnalul ocupă o bandă de frecvenţe mult mai 
largă decât cea minim necesară pentru a transmite mesajul (informaţia). Împrăştierea (lărgirea) benzii se realizează cu 
ajutorul unui cod care este independent de mesaj. La recepţie, se sintetizează o replică identică a acestui cod, ceeace 
permite revenirea de la banda lărgită la cea îngustă şi refacerea datelor, a informaţiei. Numai conceptual, putem să 
facem o analogie cu emisiunile SSB în care la emisie eliminarea purtătoarei face semnalul neinteligibil iar la recepţie prin 
reintroducerea acesteia se produce refacerea semnalului audio. În principiu, codul pseudoaleator ar juca rolul unei 
purtătoare de împrăştierea semnalului digital la emisie şi refacerea lui la recepţie. Această comparaţie a avut numai rolul 
de a sugera fenomenul şi a facilita înţelegerea lui de către cei mai puţin avizaţi. 
 Pricipiul de funcţionare al oricărui sistem de comunicaţii cu spectru împrăştiat funcţionează alocând o bandă de 
transmisie mult mai mare decât cea a mesajului, receptorul având la intrare un raport Semnal/Zgomot – Signal/Noise 
(S/N) mult mai mic decât 1, fără a viola teorema fundamentală a transmisiunii informaţiei dată de Claude Shannon. 
 Teorema lui Shannon stabilită în 1949 spune că: 
 ]/1[log. 2 NSBC w +=   unde: 
C = capacitatea canalului de comunicaţie în [biţi/secundă] 
Bw = banda canalului [Hz] 
S = puterea medie a semnalului [watt] 
N = puterea medie a zgomotului gaussian [watt], iar pe baza acestei formule se poate constata: 

Din formulă rezultă imediat şi evident că pentru a menţine sau a creşte capacitatea comunicaţională C  a 
canalului putem să adoptăm numai două căi: prima este creşterea raportului semnal zgomot S/N iar cea de a doua 
presupune creşterea benzii canalului Bw. 

Creşterea raportului S/N presupune creşterea puterii la emisie, întrucât nu putem controla zgomotul din canal. 
Creşterea capacităţii C este logaritmică în raport cu S/N, deci foarte lentă şi rezultă că acestă cale de ameliorarea 
capacităţii canalului este nerealistă. 

Prin alocarea unei lărgimi de bandă mai mari (Bw) se poate obţine fie o creştere a capacităţii canalului C, pentru 
un raport S/N dat, fie un raport S/N mai uşor de obţinut (o putere mai mică) pentru un C dat. 

Rezultă cu certitudine că alocând canalului o bandă mult mai mare decât banda ocupată de datele mesaj, 
putem obţine o capacitate dorită fără a creşte puterea la emisie, cu condiţia de a realiza un receptor capabil să refacă 
mesajul când la intrarea sa raportul semnal zgomot este foarte mic. 

Receptorul unui sistem de comunicaţii cu spectru împrăştiat poate reface mesajul util deşi la intrare raportul 
semnal / zgomot este mult subunitar, pentrucă foloseşte proprietăţile speciale de corelaţie a secvenţelor 
pseudoaleatoare de cod utilizate pentru împrăştierea benzii. 

Odată cu evoluţia dispozitivelor semiconductoare şi a materialelor electronice funcţionând la frecvenţe din ce în 
ce mai mari, de ordinul GHz-lor, a fost posibilă alocarea de lărgimi de bandă corespunzătoare (de ordinul zecilor de 
MHz) pentru transferul unor debite (capacităţi de canal) de ordinul Mbps (Megabiţi pe secundă) cu puteri de ordinul 
0,1watt sau mai mici. Raportul S/N la intrarea receptoarelor atinge valori subunitare de ordinul a –60dBm la –90dBm 
(decibel miliwatt). 

Aceste tehnologii radio au făcut posibilă detronarea supremaţiei reţelelor de date (LAN, WAN) de mare viteză 
cablate şi au determinat proliferarea în arii geografice larg distribuite a comunicaţiilor de date, voce şi video (multimedia) 
pe canale radio, inclusiv disiparea informaţiior din reţeaua mondială Internet. 
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Tehnici de Modulare in Spectru Imprastiat 
 
Comparaţie între Spectru Imprastiat şi Banda Ingusta 

Efectele Benefice ale Semnalelor in Spectru Imprastiat 
Rolul Codului (Secventei) de Imprastiere 

Tipuri de Tehnici de Modulare in Spectru Imprastiat 
Secventa Directa in Spectru Imprastiat (DSSS) 

Concluzii DSSS 
Salt in Frecventa in Spectru Imprastiat (FHSS) 

Concluzii FHSS 
Spectru împrastiat versus banda Ingusta 
Caracteristicile unui semnal in spectru imprastiat sunt: 

• Largimea de banda a semnalului transmis este cu mult mai mare decit cea a mesajului original  
• Semnalul transmis este determinat de mesaj si de o functie de imprastiere (cod) independenta de mesaj (data) 

si cunoscuta doar de emitator si de receptor  
  Modularea in Banda Ingusta (Traditionala) Modularea in Spectru Imprastiat 

Densitatea Puterii 
Energia semnalului transmis este concentrata
in apropierea unui centru de frecventa. O
mare energie este transmisa intr-o banda
limitata. 

Energia semnalului transmis este distribuita (imprastiata) pe mai
multe frecvente. O mica energie este transmisa in toata banda. 

Densitatea Reala a
Puterii 

Densitatea reala a puterii este determinata de
semnalul mesajului (data) care trebuie
transmis. 

Densitatea reala a puterii este determinata de semnalul mesajului
(data) si de codul de imprastiere (transmisie redundanta). 

Acoperirea 
Geografica 

Concentrarea de energie rezulta in nivele
mari de energie care rezulta in mai mare
acoperire (adecvata pentru emisie). 

Imprastierea energiei rezulta in densitate de putere mica care
rezulta in acoperire mica (adecvata pentru LAN). 

Largimea de Banda 

mica  
AM - 4 KHz voce 
FM - 15 KHz voce, muzica 
TV - 6 MHz voce, muzica, video 

mare  
902 - 928 Mhz 26 MHz voce 
2.4 - 2.4835 GHz 83.5 MHz LAN 
5.725 - 5.85 GHz 125 MHz LAN  

Co-localizarea 
Sistemelor 

Realizata prin alocare de frecvente. Este o
limita dura de canale (sisteme) disponibile in
banda. 

Realizata prin utilizarea de coduri de imprastiere diferite
(Receptia este bazata pe cunoasterea apriorica a codului de
imprastiere si de redundanta a codului). 

Imunitatea la
Zgomote 
/Interferente 

Realizata prin maximizarea puterii la centrul
de frecventa. 

Informatia este prezenta in intreaga banda intr-un mod
redundant. Receptorul foloseste codul de imprastiere pentru a
cauta informatia. Daca zgomotul nu este prezent pe intreaga
banda, informatia poate fi reconstruita. 

 
Efectele Benefice ale Semnalelor in Spectru Imprastiat 

• Nu interfereaza cu alte semnale (imprastiate sau inguste) prezente in banda de frecventa  
• Sunt imune la interferenta generata de alte semnale (imprastiate sau inguste) prezente in aceeasi banda de 

frecventa  
o Sistemele cu spectru imprastiat pot fi co-localizate geografic fara a monopoliza frecventele  
o Nu necesita licenta de operare (în benzile alocate special) 

Rolul Codului (Secventei) de Imprastiere 
• "Imprastie" informatia mesaj pe un mare numar de frecvente intr-un mod redundant avind deci ca rezultanta 

Redundanta  
• "Marcheaza" semnalul transmis intr-un astfel de mod care permite identificarea sa usoara de catre receptorul 

spre care se intentioneaza a se emite, avind deci ca rezultanta Co-Localizarea  
 

Tipuri de Tehnici de Modulare in Spectru Imprastiat 
Sistemele cu spectru imprastiat constau in doua procese de modulare: 
Procesul a - Modularea executata de Codul de Imprastiere 
Procesul b - Modularea executata de Mesaj (Data) 
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Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
Secventa Directa in Spectru Imprastiat 

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 
Salt in Frecventa in Spectru Imprastiat 

Procesul a  
Phase Shift Keying (PSK) (Codificare prin Schimb de Faza) 
Schimbarile de faza sunt generate de secventa de
imprastiere. Bitii secventei de imprastiere sunt cunoscuti ca
"chips" (bucatele)  
Procesul b  
Phase Shift Keying (PSK) 
Schimbarile de faza sunt generate de bitii de date 

Procesul a  
Frequency Shift Keying (FSK) (Codificare prin Schimb de Frecventa) 
Schimbarile de frecventa sunt generate de secventa de imprastiere.
Timpul petrecut pe o anume frecventa este cunoscut ca timp "dwell"
(de staruire) 
Procesul b  
Frequency Shift Keying (FSK) 
Schimbarile de frecventa sunt generate de bitii de date 

 
Concluzii DSSS 

Secventa de
Imprastiere 

Secventa folosita pentru a reprezenta bitii de date (Trebuie sa aiba o auto-corelare inalta si sa fie
ortogonala pe orice alta secventa folosita) 

Spectru Imprastiat Mesajul este transmis peste un spectru mai mare de frecventa 

Redundanta 
Deoarece fiecare bit de date este reprezentat de o secventa cunoscuta aprioric, nu toate chips-urile
sunt necesare pentru o decizie corecta. Frame-urile neconfirmate sunt re-transmise (in aceeasi
banda)  

Co-localizarea Este realizata prin alocarea unor secvente de imprastiere diferite emitatorilor ce sunt co-localizati
(CDMA) 

 

 Alăturat este prezentat un canal de emisie recepţie pentru o emisiune DSSS cu spectru împrăştiat şi mai apoi 
pentru una cu salt de frecvenţă FHSS, precum şi comparaţia între cele două sisteme pentru edificarea performanţelor, 
avantajelor şi restricţiilor pe care le prezintă fiecare sistem. Aşa cum vom vedea în continuare pentru aplicaţiile de 
radioamator prezintă interes din punct de vedere al alocării benzilor şi al aplicaţiilor tehnologia DSSS.  
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Salt in Frecventa cu Spectru Imprastiat (FHSS) 

Transmisia / Receptia fara Interferente şi unele concluzii FHSS 

Secventa de Imprastiere Secventa de frecvente spre a fi folosite drept purtatoare (79 de frecvenţe în 2400-2483,5 MHz) 
Spectru Imprastiat Mesajul este transmis pe mai multe frecvente (hop-uri) 
Redundanta Frame-urile neconfirmate sunt re-transmise pe purtatoare (hop-uri) diferite 
Co-localizarea Este realizata prin folosirea unor secvente de imprastiere diferite de catre emitatorii co-localizati 

 Comparaţie între sistemele 

  Sistemele DSSS Sistemele FHSS 

Co-localizarea 
Sistemelor 

Un CDMA va genera semnale de rata foarte
inalta, banda este alocata in mod fix emitatorilor.
IEEE 802.11 permite pina la 4 sisteme DSSS co-
localizate. 

Co-localizarea se bazeaza pe folosirea unor secvente de salt
diferite. IEEE 802.11 defineste 3 seturi a cite 26 de frecvente,
fiecare permitind co-localizarea a unui numar pina la 26 de
sisteme FHSS. 

Rejectia la
Interferente 

Pentru aceeasi energie transmisa, sistemele
DSSS pot opera pe o distanta mai mare decit

Pentru aceeasi energie transmisa, sistemele FHSS pot opera
pe o distanta mai mica decit sistemele DSSS.  
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sistemele FHSS.  
(PSK - Phase Shift Keying - Codificarea prin
Schimb de Faza, folosita in DSSS, poate opera
cu un SNR - Signal Noise Rate - Rata de Zgomot
a Semnalelor, mic de pina la 12 dB). 

Cind interferenta depaseste o cantitate
aceptabila de energie, Sistemele DSSS nu pot
opera deloc. 

(FSK - Frequency Shift Keying - Codificarea prin Schimb de
Frecventa, folosita in FHSS, necesita un SNR de 18 dB). 

Cind interferenta depaseste o cantitate aceptabila de energie,
Sistemele FHSS au citeva hop-uri blocate (dar hop-urile care
ramin pot fi folosite). 

Probleme de
Apropiere sau
Indepartare 

Un emitator care interfereaza situat in apropierea
unui receptor DSSS poate genera suficienta
energie pentru a bloca receptorul DSSS  
(Semnalul apropiat este mult mai puternic decit
semnalul indepartat si relevant). 

Nu se intilneste aceasta problema deoarece un emitator care
interfereaza si este situat in apropierea unui receptor FHSS
poate bloca doar citeva hop-uri ale receptorului. 

Receptia Multipla
(pe Trasee
Multiple)* 

Cind trasee multiple sunt prezente, receptorul
primeste copii ale aceleasi unde decalate in timp. 
Sistemele DSSS folosesc simboluri scurte
(pentru a se achizitiona o rata inalta de transfer)
deci sunt mai senzitive la intirzieri. 

Cind trasee multiple sunt prezente, receptorul primeste copii
ale aceleasi unde decalate in timp.  
Sistemele FHSS folosesc simboluri mai lungi deci sunt mai
putin senzitive la intirzieri 

Throughput 
(Cantitate de Date
Transmisa) 

Sistemele DSSS transmit date in mod continuu.  
Sistemele DSSS au un throughput efectiv mai
mare (pentru aceeasi rata de transmisie prin aer).

Sistemele FHSS petrec o cuanta din timpul operational
pentru a face saltul in frecventa si pentru re-sincronizarea pe
noua frecventa. 

Complexitatea 
Radio 

Sistemele DSSS folosesc modularea PSK,
necesitind implementari radio mai sofisticate 

Sistemele radio FHSS sunt in esenta mai ieftine, au un
consum mai mic de energie (fapt ce are relevanta pentru
statii portable operind pe baterii) , necesita spatiu mai mic de
implementare (relevant deasemeni pentru statii portabile) 

De la teorie la standarde 
Pentru înterbuinţări multiple, pornind de la încălzirea prin curenţi de înaltă frecvenţă, trecând prin aplicaţii 

ştiiinţifice şi ajungând la echipamente medicale, au fost alocate de către organismele internaţionale de reglemetări în 
comunicaţiile radio (WARC, ITU-R) benzi de frecvenţe dedicate acestor întrebuinţări, utilizabile la niveluri de putere şi 
lărgimi de bandă reglementate, dar fără a avea nevoie de proceduri de licenţiere pentru utilizare. 

Principalele segmente de bandă astfel alocate, cunoscute sub numele de ISM – Industrial, Scientific and 
Medical band, sau “ free band” sunt: 902MHz – 928MHz, 2400MHz – 2483,5MHz, 5725MHz – 5875MHz. 

Pe lângă aplicaţiile mai sus menţionate, în aceste benzi s-a dezvoltat în mod exploziv o industrie de 
echipamente pentru comunicaţii radio digitale în tehnologiile cu spectru împrăştiat – spread spectrum. Echipamentele au 
fost aliniate reglementărilor tehnice legale funcţionînd la puteri foarte mici şi cu lărgimi de bandă adaptate comunicaţiilor 
digitale de mare viteză în concordanţă cu previziunile teoretice. Astfel sunt prevăzute în reglementările legale 
următoarele niveluri de putere: 1000mW USA FCC 15.247, 100mW (EIRP) Europa ETS 300-328, 10mW/MHz Japonia 
MPT ordinance 79. 

Grupul de standarde dezvoltate de IEEE – Institut of Electrical and Electronics Engineers, organizaţie care a 
dezvoltat şi standadele reţelelor Ethernet pentru toate mediile de comunicaţii cunoscute sub denumirea de IEEE 802.x, 
referitor la comunicaţiile radio în tehnologie spread spectrum sunt cunoscute sub denumirea de IEEE 802.11 Wireless 
Local Area Network. 

A fost elaborată o întreagă familie de standarde, cu predilecţie pentru comunicaţiile radio în benzile ISM (dar nu 
numai deoarece tehnologiile spread spectrum se aplică şi în bezile licenţiabile). Dintre aceste putem menţiona: 

• 802.11 – Wireless Local Area Network 
• 802.15 – Wireless Personal Area Network 
• 802.16 – Broadband Wireless Access Standard 
Ceeace interesează în mod desebit în acest moment pentru activităţile serviciului de amator sunt standardele 

din grupul 802.11b şi 802.11b+,  care se referă la emisuni în segmentul de la 2400 MHz la 2450 MHz, în tehnologie 
DSSS. Segmentul de 50 de MHz este comun serviciului de amator şi benzilor ISM pentru care există o extrem de bogată 
ofertă de echipamente de comunicaţii digitale cu care se pot construi reţele dedicate.  

Revenind numai la standardul 802.11 putem menţiona următoarele elemente interesante: 
• 802.11 versiunea originală a standardului funcţionând atât în DSSS cât şi în FHSS a fost lansată în 1997 şi 

asigură o rată a datelor de 1 şi 2 Mbps în banda de 2,4GHz. 
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• 802.11b a venit foarte rapid asigurând viteze de 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps şi 1 Mbps funcţie de distanţă şi 
de S/N la recepţie în banda de 2,4GHz (802.11b+ este o variantă intermediară nestandard lucrând în 
DSSS şi DSSS-HR High Rate, cu o modulaţie îmbunătăţită, lucrând la viteze de 22Mbps sau chiar la 
44Mbps). 

• 802.11a cu modulaţie OFDM – Ortogonal Frequency Division Multiplex, în banda de 5,2-5,8GHz asigură 
viteze între 6 şi 54Mbps. 

• 802.11g cu DSSS şi HR-DSSS în 2,4GHz asigură viteze de la 1 la 54 Mbps. 
Reglementări naţionale privind utilizarea benzilor nelicenţiabile de către serviciul de amator (extrase). 
 1. Pe plan naţional România s-a aliniat reglementărilor Internaţionale şi Europene privind utilizarea benzilor de 
frecvenţe. Astfel ca o consecinţă a Conferinţei CEPT de la Lisabona din ianuarie 2002 când s-a aprobat „THE 
EUROPEAN TABLE OF FREQUENCY ALLOCATIONS”, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei prin 
ORDINUL 232 din 31 iulie 2003 legiferează TNABF – tabloul Naţional al Alocării Benzilor de Frecvenţe. Pentru ceeace 
interesează serviciul de amator din punctul de vedere al benzii de 2,4GHz acestă prevedere este explicitată în tabelul 
alăturat. (www.mcti.ro)  

2. O altă reglementare utilă este cuprinsă în ORDINUL nr. 403 din 22 noiembrie 2003 privind procedura de 
solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în care se stipulează următoarele: 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
Art. 1….  (2) Prezentul ordin se aplică pentru: 
a) frecvenţele radioelectrice din benzile cu statut neguvernamental, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de 
frecvenţe (TNABF), utilizate pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice; 
b) frecvenţele radioelectrice din benzile cu statut partajat guvernamental/neguvernamental, conform TNABF, utilizate 
pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice civile şi/sau pentru furnizarea de servicii de comunicaţii 
electronice. 

(3) Prevederile prezentului ordin nu se aplică pentru: 
a) categoriile de frecvenţe a căror utilizare este liberă pentru anumite tipuri de aplicaţii, desemnate prin ordin al 
ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei; 
b) benzile de frecvenţe radioelectrice atribuite exclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator; 
c) benzile de frecvenţe radioelectrice atribuite neexclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci când 
sunt utilizate pentru aplicaţii în serviciul de amator. 

3. Este imperios de a fi menţionat ORDINUL nr. 423 din 8 decembrie 2003 privind categoriile de frecvenţe 
radioelectrice a căror utilizare este liberă şi regimul armonizat de utilizare al acestora şi care conţine reglementări 
tehnice pertinente pentru utilizatori şi din care sunt prezentate extrase cu cele mai importante prevederi pentru serviciul 
de amator: 
Art. 1  
(1) Prezentul ordin are ca obiect desemnarea categoriilor de frecvenţe radioelectrice pentru a căror utilizare nu este 
necesară obţinerea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, precum şi reglementarea condiţiilor tehnice 
prin care se asigură utilizarea armonizată a acestora………aliniatul (2) trimite la tabelul anexă din care s-a extras numai 
utilizarea benzii de 2400MHz care prezintă interes……….. 
(3) Frecvenţele radioelectrice prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate numai în condiţii tehnice care să asigure eliminarea 
riscului de producere a interferenţelor prejudiciabile asupra staţiilor de radiocomunicaţii care utilizează spectrul 
radioelectric în conformitate cu reglementările în vigoare. 
Art. 2  
(1) Categoriile de frecvenţe radioelectrice prevăzute la art. 1 alin. (2) pot fi utilizate doar în serviciul mobil terestru sau în 
serviciul fix, cu excepţia cazurilor prevăzute expres. 
(2) Utilizarea categoriilor de frecvenţe radioelectrice prevăzute la art. 1 alin. (2) nu beneficiază de protecţie 
radioelectrică, indiferent dacă interferenţele sunt produse de către utilizatori similari sau de către staţii de 
radiocomunicaţii care funcţionează în conformitate cu reglementările în vigoare………………… 
Art. 3  
(1) Condiţiile tehnice prevăzute la art. 1 alin. (3) se stabilesc prin specificaţiile tehnice de interfaţă radio, în conformitate 
cu prevederile art. 5 lit. g) şi ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi 
echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora. 
(2) Specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează, se completează, se modifică sau se actualizează 
permanent de către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi asigură utilizarea spectrului 
radioelectric prin aplicaţiile enumerate în anexa la prezentul ordin, cu evitarea interferenţelor prejudiciabile asupra altor 
servicii de radiocomunicaţii şi cu respectarea cerinţelor de protecţie radioelectrică, promovându-se principiile 
obiectivitătii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii. 
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(3) Specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) conţin restricţiile de punere în funcţiune a echipamentelor pentru 
motive legate de utilizarea corespunzătoare şi eficientă a spectrului radioelectric, de evitarea interferenţelor 
prejudiciabile şi de ocrotirea sănătăţii publice. 
(4) Specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) se publică pe Internet la adresa www.igcti.ro, prin grija IGCTI, în termen de 
60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. 
Art. 4  
Prin specificaţiile tehnice ale interfeţelor radio prevăzute la art. 3 alin. (1) se vor adopta recomandările şi deciziile 
aplicabile ale organismelor europene. 
Art. 5  
Utilizatorii categoriilor de frecvenţe radioelectrice prevăzute în anexa la prezentul ordin trebuie să asigure respectarea 
strictă a specificaţiilor de interfaţă radio. 
ANEXĂ: CATEGORII de frecvenţe radioelectrice şi benzi de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă, 
supusă numai regimului de autorizare generală (exceptate de la licenţiere), clasificate după aplicaţii (extras) 

3. Dispozitive cu rază mică de acţiune destinate reţelelor locale pe suport radio (RLAN): 
Banda de
frecvenţe 

Interfaţa 
radio 

2400 - 2483.5 MHz RO-IR 003 
7. Dispozitive cu rază mică de acţiune destinate detectării mişcării şi alertării: 

Banda de
frecvenţe 

Interfaţa 
radio 

2400 - 2483.5 MHz RO-IR 007 
9200 - 9500 MHz RO-IR 007 
9500 - 9975 MHz RO-IR 007 
10.5 - 10.7 GHz RO-IR 007 
13,4 - 14 GHz RO-IR 007 
24.05 - 24.25 GHz RO-IR 007 

16. Aplicaţii industriale, ştiinţifice şi medicale (ISM): 
Banda de frecvenţe Interfaţa 

radio 
26957-27283 kHz RO-IR 016 
40660-40,7 kHz RO-IR 016 
433.050-434.790 
MHz 

RO-IR 016 

2400-2483.5 MHz RO-IR 016 
5725-5875 MHz RO-IR 016 
NOTĂ: Această anexă se va modifica în funcţie de necesităţile impuse de utilizarea mai eficientă a spectrului 
radioelectric, prin dezvoltarea şi introducerea unor noi tehnologii proprii domeniului, precum şi de respectarea 
prevederilor acordurilor internaţionale la care România este parte. 
 Pentru aplicaţiile în serviciul de amator este interesant punctul 3 care prevede banda de frecvenţe de la 
2400MHz la 2483,5MHz din care este utilă numai banda de la 2400 la 2450MHz alocată acestui serviciu. În cadrul 
acestei benzi, după cum se va prezenta în continuare canalul recomandat de către ARRL pentru utilizare în Reţelele 
Multimedia de Mare Viteză (RMMV) este canalul 6 a cărui frecvenţă centrală este  2437MHz cu un ecart de ±11MHz. 
 

IEEE 802.11b Channels 
  

Channel Low Freq. Center Freq. High Freq.
1 2.401 2.412 2.423 
2 2.406 2.417 2.428 
3 2.411 2.422 2.433 
4 2.416 2.427 2.438 
5 2.421 2.432 2.443 
6 2.426 2.437 2.448 

Restul canalelor 7-14 depăşesc banda alocată serviciului de amator de până la 2450MHz.  
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Elemente funcţional tehnologice ale emisiunilor radio în banda de 2400MHz  
 

 Recomandarea utilizării canalului 6 din tehnologia IEEE 802.11 a benzii de 2,4 GHz de către serviciul de 
amator este făcută de către ARRL în corelare cu celelalte tipuri de emisiuni ale acestui serviciu, în mod special cu cele 
de transmiuni de date prin satelit. Reamintim că pentru Europa puterea maximă admisibilă este de 100mW adică 
20dBm. 
 Cu acestă putere şi antene directive se poate acoperi practic cu uşurinţă aria majorităţii localităţilor din YO.  

 
 În figura alăturată se prezintă sugestiv diminuarea 
ratei de transmisie a datelor cu distanţa pentru emisiunile 
cu spectru împrăştiat.  
 Formula de calcul pentru determinarea atenuărilor 
în spaţiul liber pentru acest tip de emisiuni este: 
 

)log(.20)log(.204,32 kmMHzl DFA ++=  
 
care pentru frecvenţa de 2400Mhz devine: 
 
 )log(.201004,2 kmDA +=  
 
şi intră ca un factor extrem de important în bilanţul enrgetic 
al traseului de la emiţător, cablu coaxial, câştigul antenelor 
şi sensibilitatea receptorului pentru care nivelul  semnalului 
care ajunge la intrarea lui trebuie să fie mai mare decât 
pragul de sensibilitate minimă garantată de către fabricant. 
  
 

 Comunicaţiile digitale de mare viteză în reţelele radio se pot realiza atât “punct la punct” cât mai ales “punct la 
multipunct” în configuraţie stelată. Echipamentele terminale care suportă aplicaţiile digitale utilizator sunt calculatoare PC 
echipate cu plăci de interfaţă aliniate protocolului reţelelor LAN cablate în standardul Ethernet IEEE 802.3.  

Formatul pachetelor pe reţeaua Ethernet (cablată sau în calculatorul PC) şi cele de pe reţeaua radio spread 
spectrum sunt prezentate alăturat. O reţea wireless LAN funcţionează identic şi transparent pentru utilizator şi aplicaţiile 
de comunicaţii digitale ca o reţea cablată. Asemănarea funcţională este cu cea a reţelelor realizate cu cablu coaxial în 
care funcţionează mecanismele de evitare a coliziunilor şi corecţia erorilor de tip CSMA/CD sau CSMA/CA. 
 Din punct de vedere radio, datorită frecvenţelor foarte mari, comunicaţia este de tipul ghidului de undă iar 
staţiile în contact trebuie să fie în zona de vizibilitate directă. Reţelele punct la multipunct se realizează prin intermediul 
unei staţii centrale Access Point (AP) care joacă rolul de retranslator de pachete între staţiile arondate reţelei. Fiecare 
staţie abonat trebuie să aibă vizibiltate directă cu punctul de acces AP. 
 Antenele radio ale utilizatorilor sunt de regulă directive cu un câştig de 6dB la 24dB iar antena centrală din AP 
este o antenă omnidirecţioanală cu un câştig modest de 2dB până la 10 dB. 
 Funcţionarea reţelelor este nativ aliniată protocoalelor utilizate de calculatoare, de regulă TCP/IP. 

Evolutia ratei datelor functie de distanta IEEE802.11b+

Canalul 6 recomandat

Banda alocata de 50MHz

Coordonarea canalelor în banda de 2,4 GHz standardul IEEE802.11b
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 Exemplul schemei bloc pentru un transceiver DSSS 802.11 în banda de 2,4 GHz. 
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TEHNOLOGII ŞI REŢELE DE COMUNICAŢII DE MARE CAPACITATE 
ÎN BENZILE ALOCATE SERVICIULUI DE AMATOR DE 2,4 GHz ŞI 5,7GHz 

    
 Reţele Multimedia de Mare Viteză – RMMV  
 
 Scurtă introducere 
 O prezentare oficială şi detaliată a acestei tehnologii a fost făcută în premieră  de către autor cu ocazia 
Simpozionului Naţional al Radioamatorilor – BRAŞOV 22-24 August 2003. Preocupările profesionale legate de 
proiectarea, realizarea şi funcţionarea unor reţele de comunicaţii performante în tehnologii digitale moderne in medii de 
transmisii radio, fibră optică sau fir, a făcut posibilă conexarea domeniilor de utilizare publică cu cele alocate serviciului 
de amator şi în consecinţă promovarea unor soluţii, tehnologii şi echipamente care să îmbunătăţească performanţele şi 
să ridice standardul preocupărilor radioamatorilor. 
 Într-un viitor nu prea îndepărtat reţelele de comunicaţii de bandă largă, de mare capacitate vor revoluţiona 
lumea şi preocupările comunităţilor de radioamatori. Noile tehnologii nu vin să înlocuiască preocupările clasice din 
radioamatorism ci adaugă noi valenţe acestei activităţi şi posibilităţi de experimentări, acţiuni şi aplicaţii deosebite. 
 În recunoştinţa sa faţă de contribuţia inestimabilă adusă de radioamatori în dezvoltarea comunicaţiilor, 
comunitatea mondială a rezervat, pentru folosire exclusivă sau partajată, porţiuni din spectrul de radio frecvenţă 
(această resursă limitată pentru care se duc negocieri laborioase) care să permită experimentarea şi traficul liber între 
persoane. 
 Să ne aducem aminte că pe măsură ce tehnologiile au evoluat şi au devenit accesibile, cu sisteme de 
comunicaţii din ce în ce mai evoluate, benzile cu frecvenţe ridicate de 50 MHz, 144 MHz şi 432 MHz au devenit azi 
banale iar 1250 MHz a devenit clasică. Peste această valoare a frecvenţei, în benzile alocate serviciului de amator de 
2,4 MHz, 5,7 MHz şi 10 MHz, mijloacele simple ale majorităţii radioamatorilor pentru a realiza construcţii, măsurători şi 
reglaje nu mai sunt suficiente. Aparatura de laborator devine inacesibilă şi deja se produce migraţia în zona 
echipamentelor industriale. 
 La aceste frecvenţe, lărgimile de bandă deosebit de generoase, de ordinul zecilor şi sutelor de MHz, evoluţia 
explozivă a comunicaţiilor digitale, prelucrarea DSP, tehnologiile radio cu spectru împrăştiat, sistemele de modulaţie 
extrem de performante, miniaturizarea, scăderea dramatică a puterilor la sute sau chiar zeci de mW, folosirea eficientă a 
spectrului, s.a. pun la îndemâna utilizatorilor de toate categoriile, inclusiv a radioamatorilor, resurse de comunicaţii 
extrem de performante. 
 În segmentele de bandă alocate serviciului de amator, de la undele foarte lungi (130 kHz) şi până la 250 GHz, 
fiecare îşi poate alege locul şi modul de lucru preferat în marea diversitate oferită de un “hobby” care poate aduce un 
plus de competenţă, relaxare şi dece nu... mulţi, mulţi prieteni ale uneia dintre cele mai generoase comunităţi – 
radioamatorii. 
 Dacă acest nou segment vă va interesa cu atât mai bine. Nu facem altceva decât să vă aducem la cunoştinţă 
un nou domeniu, o nouă posibilitate de a explora cu ingeniozitate şi pricepere universul “RADIO”. 
 Aşa cum vom prezenta în continuare, resursele disponibile vor asigura o dezvoltare extrem de bogată de 
APLICAŢII! Dipolul Calculatoare & Software pe de o parte, împreună cu sistemele de Comunicaţii digitale de bandă 
largă de cealaltă parte, pot conduce la aplicaţii extrem de interesante şi utile comunităţii de radioamatori. Nu vom aminti 
decât câteva: video legături, video supraveghere, comanda şi operarea staţiilor HF de mare putere de la distanţă, chat-
uri multimedia (video, audio şi scris simultan), conexiune la Internet la tarife extrem de accesibile, clustere DX, reţele de 
urgenţă locale, ş,a. Nici aspectele pure de radio nu vor fi neglijate: antene directive cu mare cîştig, retranslatoare pasive, 
recepţia prin reflexie, pot constitui preocupări perfect accesibile în acest domeniu. 
 Am încercat această scurtă introducere pentru a justifica o evoluţie absolut naturală a creşterii performanţelor 
comunicaţionale globale odată cu creştrea frcvenţei şi a lărgimilor de bandă alocate. Trecem din era analogică în era 
digitală! 
 
1. Alocare. 

1.1. Serviciul de amator are o alocare de bandă (legal în Europa şi în România) în frecvenţele de 2,4 GHz şi 5,7 GHz 
după cum urmează: 
• 2300 – 2400 MHz secundar, aplicaţii de amator, standard de reglementare EN 301 783. 
• 2400 – 2450 MHz principal, aplicaţii de amator, standard de reglementare EN 301 783 şi 
• 5650 – 5830 MHz, de asemeni 5830 – 5850 MHz. 
1.2. Pentru utilizări industriale, medicale şi ştiinţifice, aşa numitele benzi ISM – Industrial, Scientific and Medical Band 
– libere la utilizare sau alocare restrictivă, şi fără taxare (vezi cuptoarele cu microunde, hi!) sunt alocate: 
• 2400 – 2483,5 MHz – ISM şi 5725 – 5875 MHz ISM 
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1.3. Note importante: 
• Există suprapuneri între benzile alocate serviciului de amator şi benzile ISM (fig. alăturată). 
• În ambele benzi ISM din 2,4 şi 5,7 GHz (libere la utilizare şi scutite de taxe) s-a dezvoltat o structură de 
echipamente de comunicaţii extrem de performantă, cu sute de fabicanţi. 
• Echipamentele de comunicaţii pot fi utilizate de serviciul de amator în segmentul de frecvenţe alocat, pentru 
experimentări şi dezvoltări de aplicaţii. 

 

 
• Suprapunerea în banda de 2400 MHz este de 50 MHz între 2400 şi 2450 MHz iar în banda de 5700 este între 
5725 MHz şi 5830MHz adică de 105 MHz. 
• Funcţionarea echipamentelor este reglementată de standardele IEEE 802.11, 802.11b, 802.11b+, 802.11a, 
802.11g. pentru a fi compatibile între ele indiferent cine le fabrică. Fiecare din standarde specifică: tehnologia - DSSS, 
FHSS, OFDM, precum şi vitezele de lucru, sistemele de modulaţie, nivelurile de putere admise, lărgimile de bandă, 
etc. 
1.4. În România, MCTI – Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (www.mcti.ro) reglementează la capitolul 
de legislaţie în vigoare “Tabelul Naţional al Atribuirii Benzilor de Frecvenţe” în concordanţă şi armonizat în totalitate cu 
reglementările Europene şi în subsidiar alocă în mod legal porţiunile de bandă care pot fi utilizate de către serviciul de 
amator. 
1.5. Primele concluzii foarte importante: 
• Benzile serviciului de amator de 2,4 şi 5,7 GHz sunt legal alocate în Romania. 
• Există porţiuni de bandă în care serviciul de amator se suprapune cu benzile ISM (free band) 
• Pentru benzile ISM este o adevărată explozie de comunicaţii realizate cu cele mai avansate tehnologii de 
radiocomunicaţii digitale şi la debite impresionanante de la 1 Mbps la 108 Mbps. Preţurile, pentru cele mai puţin 
sofisticate din punct de vedere software, sunt rezonabile şi accesibile. 
• PUTEM şi TREBUIE să folosim această IMENSĂ oportunuitate pentru creşterea performanţelor, modernizarea şi 
diversificarea preocupărilor în acest minunat hobby care se numeşte “radioamatorism”. 

 
2. Ce şi cum putem face? 

2.1. La aceste capacităţi de comunicaţii, în reţelele orăşeneşti, radioamatorii pot lucra cu aplicaţii de 
transmisiuni de date, voce şi video, separate sau simultane. Pentru început nu este nevoie să inventăm nimic, astfel de 
aplicaţii deja există sub forma unor programe free sau share.  În spatele transceiverelor, de până la 100 mW pentru Tx şi 
sensibilităţi de –98 dB pentru Rx, stau întotdeauna calculatoare cu interfaţă de reţea de tip placă NIC Ethernet sau port 
USB, sau chiar fără acestea în cazul în care transceiverul nu este separat ci este chiar o placă de calculator model PCI. 
În acest ultim caz este nevoie şi de un driver software care adaptează placa la bus-ul PC-ului. Punem placa în 
calculator, instalăm driverul software şi putem să emitem în reţeaua LAN - WAN al cărui membru suntem, prin setarea 
corespunzătoare a  parametrilor de Network din Control Panel > Settings. 

Aşa cum am mai spus, putem transmite date: fişiere text, imagini statice, programe, etc. dar putem lucra şi 
“live” cu aplicaţii de voce – VoIP – Voice over IP, aşa cum sunt cele din EchoLink, e-QSO, etc. sau aplicaţii de video-
conferinţă sau “chat” cum sunt cele din Windows: Messenger, NetMeeting. Se pot transmite în interiorul reţelei, între 
ham-partenerii LAN-ului, chiar filme digitale sau imagini luate de o video cameră. Viteza în interiorul reţelei este maximă 
şi depinde numai de corelaţia distanţă – flux iar aplicaţiile nu depind decât de software-ul care stă ca aplicaţie pe 
calculatorul PC. 

Una din cele mai importante aplicaţii şi care poate justifica pe deplin construcţia unei astfel de reţele este 
partajarea unui flux Internet (cumpărat de la un ISP – Internet Service Provider local) şi distribuţia către întreaga reţea 
a radioamatorilor dintr-o localitate. Din punct de vedere legal distribuţia trebuie să se facă “non profit” acoperindu-se 
numai cheltuielile legate de fluxul Internet şi alte costuri de energie, prin contribuţia tuturor radioamatorilor autorizaţi 

5650 5700 5750 5800 5850

5725 5830 5875Zona de
suprapunere
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Suprapunerea in banda de
5650 - 5850 MHz
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abonaţi ai reţelei. În caz contrar se intră în regimul economic de impozite, taxe, autorizaţii, etc. etc. care nu-s deloc 
plăcute. 

În acest fel din ce în ce mai mulţi radioamatori pot avea acces, din propriul amplasament, la imensele resurse 
de informare tehnică şi legate de activitatea radioamatorilor din lume.  

2.2. Domeniul cu cea mai mare şansă de a fi abordat imediat este cel al benzii de 2,4 GHz. Nu ne vom ocupa 
în continuare decât de acestă bandă unde experienţa este deja foarte mare iar echipamentele sunt cele mai iftine. De 
aici nu vom ataca decât nivelul cel mai mic şi cel mai simplu, cel al standardului 802.11b în tehnologia DSSS. 

În banda comună, a serviciului de amator şi cea de ISM, adică între 2400 şi 2450 MHz dispunem de 6 canale 
de lărgime 22 MHz (±11 MHz) cu frecvenţele centrale de: 
 

canal1 canal2 canal3 canal4 canal5 canal6 
2412 MHz 2417 MHz 2422 MHz 2427 MHZ 2432 MHz 2437 MHz 

 

 
Numai canalele 1 şi 6 sunt total disjuncte între ele restul au un grad de suprapunere. Pentru o reţea este 

suficient un singur canal de lărgime 22 MHz. Fără nici un fel de interferenţe, în aceiaşi suprafaţă (oraş), pentru serviciul 
de amator pot funcţiona numai 2 canale, 1 şi 6. Putem însă să ne interferăm cu un canal ISM deja utilizat. Nu este nici o 
nenorocire… comunicaţiile merg în continuare, au mecanisme de corecţie de erori, dar debitele se micşorează puţin la 
ambii utilizatori ai canalului. Structura benzii ISM şi pentru primele 6 canale din banda de amator este prezentată în 
figura alăturată. 
 
3. Tehnologiile radio utilizate. 

• Banda de 2,4 GHz este dominată de emisiunile radio cu spectru împrăştiat – spread spectrum. 
• Sunt dominante trei tehnologii astfel: 

- DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum, cu debite de 1; 2; 5,5; 11 Mbps funcţie de distanţa dintre puncte şi 
atenuarea canalului 
- FHSS – Frequency Hoping Spread Spectrum, cu debite de 1, 2 şi 3 Mbps deasemeni funcţie de distanţă şi 
atenuare 
- OFDM – Ortogonal Frequecy Division Multiplex cu debite de la 2 la 12 Mbps 

• Deoarece tehnologia DSSS este cea mai răspândită şi cea mai ieftină vom insista cu câteva date asupra ei: 
- Funcţionează la fel de bine în 2,4 şi 5,7 GHz şi există chiar CIP-uri dual band. Sistemul are câte 14 canale ISM în 
ambele benzi, fiecare de lărgime 22 MHz 
- Standardul 802.11b atinge un maxim de debit de 11 Mbps iar 802.11b+, cu un sistem de modulaţie perfecţionat, 
atinge 22 Mbps 
- Puterile sunt limitate pentru Europa şi se încadrează de la cca 30 mW la 100 mW, cel mai des fiind fabricate 
echipamente de 17 dBm adică 50 mW pe o sarcină de 50 ohmi 
- Sensibilităţile tipice la recepţie (diferă totuşi funcţie de producător) sunt: 
 (minus) – 82 dBm pentru un debit de 11 Mbps 
 (minus) – 87 dBm pentru un debit de 5,5 Mbps 
 (minus) – 91 dBm pentru un debit de 2 Mbps 
 (minus) – 94 dBm pentru un debit de 1 Mbps 

- Ca elemente pasive, antenele omnidirecţionale au câştiguri între 2 şi 10 dBi, iar antenele direcţionale se situează 
de regulă între 12 şi 24 dBi 
- Cablurile coaxiale de 50 ohmi sunt cu pierderi mici la 2400 MHz de 4 – 6 dB pentru 30 m (100 foot) 
- Formula de calcul pentru a determina atenuarea pe un anumit traseu, pentru a vedea dacă ne încadrăm în limita 
sensibilităţii la recepţie, se calculează cu formula: 
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- At = Pe – Ac1 +Ga1 – Ad + Ga2 – Ac2 care trebuie să fie mai mare decât sensibilitatea la recepţie Rx2 
- Unde pe un exemplu concret avem: 
- Pe = 17 dBm (50mW) puterea la emisie 
- Ac1 = - 3 dB atenuarea lungimii de cablu coaxial la emisie (pentru cca 15m) 
- Ga1 = + 18 dBi câştigul antenei 1 
- Ad = - [105 + 21log(D)] este formula de calcul pentru atenuarea din traseul aerian, unde D este distanţa dintre 
puncte; iar pentru o distanţă de 3 km de exemplu se calculează un Ad = - 115 dB 
- Ga2 = + 2 dBi câştigul antenei 2, omnidirecţională din punctul de acces, aşa cum vom vedea. 
- Ac2 = - 3 dB atenuarea cablului coaxial 2 (cca 15m) 
- rezultă: At = 17 – 3 + 18 –115 + 2 – 3 = - 84 dBm, valoare care se compară cu sensibilitate la recepţie:  

- 87 dBm < At = - 84 dBm < - 82 dBm şi care ne asigură un debit între puncte de 5,5 Mbps. 
ATENŢIUNE! Tehnologia şi fenomenele de propagare presupun vizibilitate directă între punctele de conexiune 
situaţie în care se ţine seamă de obstacole dar şi de curbura pământului. Practic se ating distanţe de până la 10 km. 
 
4. Structura reţelei 

O reţea metropolitană (orăşenescă) funcţionând în tehnologie DSSS în 2,4 GHz poate avea două topologii: 
- o legătură punct la punct între doi parteneri, care însă nu prezintă decât un interes particular şi de testare şi 
prezintă de fapt un caz particular al structurii generale 
- o structură punct la multipunct, într-o configuraţie stelară, având un număr mai mare de SU – Staţii Utilizator şi 
un  AP - Punct de Acces funcţionând ca un distribuitor inteligent al pachetelor digitale ce vin de la SU-uri şi legând 
practic utilizatorii între ei. 

Aceasta este configuraţia cea mai convenabilă pentru comunităţile de radioamatori dintr-o localitate. 
Punctele de acces (AP) şi staţiile utilizator (SU) sunt de fapt transceivere (RxTx) funcţionând conform protocolului 

standard specific IEEE 802.11b pentru transmisiuni digitale în 2,4 GHz. 
 

AP-ul trebuie să aibă vizibilitate directă cu toate SU-urile, deci trebuie instalat pe cea mai semnificativă înălţime 
din teritoriul aservit. Sunt prezentate două configuraţii tipice: 

a. Când AP-ul funcţionează numai ca distribuitor de pachete între staţiile din reţea fără să aibă ataşat nici un 
utilizator cu PC (AP izolat). 

b. Când AP-ul funcţionează în comun cu un utilizator, PC ataşat, pe înălţimea semnificativă din teritoriu, ca de 
exemplu un radioamator care locuieşte într-un bloc înalt şi găzduieşte şi AP-ul. 

 
5. Structura hardware pentru AP şi SU. 

5.1. O configuraţie hardware pentru un amplasament AP se compune din: 
• echipamentul AccessPoint + alimentarea de 220Vca/5Vcc, 2,4A 

• cablu coaxial adaptor între mufa transceiverului, de regulă tip SMA la un conector tip N mamă al coaxialului gros 
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• cablu coaxial cu atenuări mici de 4 – 7dB/30m de tip H1000 sau MR-400; se recomandă lungimi mai mici de 15m 
• cablul coaxial se va mufa cu conectori tip N (mamă sau tată) compatibil la îmbinare cu perechea sa de la 
transceiver sau de la antenă 
• în mod opţional (la AP se recomandă) un protector contra descărcărilor atmosferice (surge arrestor) 
• antenă omnidirecţională cu câştig şi conector de tip N, pereche cu cel de la coaxialul gros 
• Dacă în spatele AP-ului se pune un calculator PC mai este nevoie de un cablu UTP cu doi conectori RJ45 care să 
lege AP-ul de placa de reţea (NIC – Network Interface Card) a PC-ului. 

 
5.2. O configuraţie hardware pentru un amplasament SU se compune din: 
• echipamentul SU poate fi achiziţionat în 3 variante şi anume: 

o V1 – placa PCI cu transceiverul de 2,4 GHz inclus şi care se monteză direct în PC + driverul software 
o V2 – SU extern conectat la placa de reţea a PC-ului, de tip Ethernet 10BaseT 
o V3 – SU extern conectat la portul USB al PC-ului atunci când acesta are acest port 

Prima şi a treia variantă se folosesc atunci când cu un cablu coaxial scurt (5-15m) se poate ajunge la antena 
directivă care are vizibilitate directă cu AP-ul. Varianta a 2-a se foloseşte atunci când antena trebuie montată undeva 
sus pentru a se vedea cu AP-ul şi legătura între calculator şi SU se poate realiza cu cablu UTP de maxim 90m iar SU-ul 
se montează cât mai aproape de antenă cu coaxial cât mai scurt. Schemele de asamblare se văd alăturat. Varianta 1 
este cea mai ieftină şi cea mai simplă. Protectorul (opţional dar cu risc la un eventual trăznet) se montează direct la 
conectorul de antenă şi în continuarea lui vine cablul coaxial. 
 

 
 

 
6. Accesul la Internet. 

În afara tranzitului de aplicaţii de date, voce sau video din interiorul 
reţelei, între SU-uri, una din cele mai importante aplicaţii este conexiunea la 
Internet. Pentru acestă conexiune sunt recomandate următoarele configuraţii 
tipice: 

6.1. Când legătura la Internet  se face în amplasamentul unde se află AP-ul 
6.2. Când legătura la Internet se face din amplasamentul unuia dintre 
utilizatori. Această configuraţie este necesară atunci când în punctul înalt, cu 
vizibilitate directă, nu este nici un participant la reţea şi “poarta” de Internet 
cea mai convenabilă se află în ampasamentul unuia din participanţi. 

 
 

7. Investiţia şi costurile de exploatareDe la bun început semnalăm faptul că funcţie de producător – 
distribuitor şi de “renumele” firmei producătoare valoarea echipamentelor poate fi mult diferită. De asemeni 
valoarea aceluiaşi echipament la firmele de distribuţie din străinătate poate să fie la jumătate faţă de cea 
practicată în România. Bine înţeles, dacă sunt cele mai ieftine nu sunt şi cele mai performante şi 
perfecţionate echipamente. În mod obişnuit echipamentele mai scumpe sunt mai complexe din punct de 
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vedere software, având funcţiuni suplimentare cum ar fi cele de criptare, reţele virtuale, etc., lucruri care 
nu sunt importante în primă etapă pentru activitatea de radioamator. Voi încerca să recomand câteva din 
cele mai ieftine produse care să satisfacă cu prisosinţă debutul în activitatea în banda de 2,4 GHz. 

Printre cei mai ieftini distribuitori de echipamente wireless accesibili în ţară semnalăm: 
• Ral Computers Bucureşti, www.ral.ro , tel: 021.322.48.30, sales@ral.ro (reprezintă firma ZyXEL) 
• Mondoplast, str.Gloriei 11, Timişoara, tel 0256.200.355 / Bucureşti sos. Alexandriei 197, tel 021.420.64.10 (firma Planet) 
• ROMSHOW (YO3CZW)  Bucureşti, sos.Colentina 12, CP 34-78, tel 021.2555004 (firma AlliedTelesyn) office@romshow.ro 

 O structură de evaluare pentru echipamentele de la firma ZyXEL la care am avut preţurile pentru echipamente 
şi materiale şi s-a putut să face o apreciere cât mai aproape de realitate este prezentată strict orientativ în tabelul 
alăturat. 
 

Cod echipament Denumire - caracteristici Valoare $ 
Staţie Utilizator   
ZyAIR-B300 Cartela PCI 11 Mbps, 802.11, conector reverse SMA 75 
WOP-RF-REVSMA Cablu RF CFD200 pigtail, 50 ohmi, adaptor reverse SMA la conector N 50 cm 9 
WL-H1000 Cablu RF H1000, super low loss, 1,2$/m x 10m 12 
WL-JRM sau JRF Conector tip N, tată sau mamă sau adaptor mamă-mamă  2 buc x 2,5$ 5 
WL-AC18 Antenă direcţională 2,4GHz, 18dBi, cablu RG213 1m, conector N tată 39 
 Total 140 
 TVA 19% 27 
OPTIONAL Total SU 167 
WL-CA24 Antenă direcţională “California Amplifier” pro, câştig 26 dBi, conector N tată 79 
WOP-CR23 Surge arrestor Diamond, protecţie la fuger 48 
AccesPoint   
ZyAIR-B1000 AcessPoint 2,4 GHz, IEEE802.11b, interfaţă FastEthernet, conectori reverse SMA pentru 

antenă externă de câştig ridicat 
129 

WOP-RF-REVSMA Cablu RF CFD200 pigtail, 50 ohmi, adaptor reverse SMA la conector N 50 cm 9 
WL-H1000 Cablu RF H1000, super low loss, 1,2$/m x 10m 12 
WL-JRM sau JRF Conector tip N, tată sau mamă sau adaptor mamă-mamă  2 buc x 2,5$ 5 
WL-6/8,5/12 Antenă omnidirecţională cu câştig de 6dBi/8,5dBi/12dBi (95$, 140$, 155$) la alegere 95 
WOP-CR23 Surge arrestor Diamond, protecţie la fuger 48 
 Total 298 
 TVA 19% 58 
 Total AP 356 
Conexiunea Intrenet   
Cable modem De regulă furnizat de către ISP – Internet Service Provider  54 
BroadBand Router Model Vigor2000, sau AT-AR220, - idem cu caracteristici permisive pentru VoIP 102 

 *) Notă: Dacă conexiunea se face la unul dintre participanţi, la un SU, BroadBand Router-ul se înlocuieşte 
direct cu un Wireless Router iar placa PCI sau echipamentul SU sunt înlocuite de acest router radio. 
 **) La Ral Computers a apărut echipamentul Entreprise04 cod GL2422AP-1T1 cu 4 moduri de lucru putând să 
fie folosit universal: în mod AP, client de AP adică SU, bridge punct la punct adică să lege 2 staţii între ele, şi bridge 
punct la multipunct adică să transfere în mod transparent de la o reţea cablată sau Internet către reţeaua wireless. Este 
puţin mai scump decât o placă PCI (la 110$) dar merită pentru versatilitatea sa. 
 
8. Comentarii şi concluzii. 

• RMMV-urile – Reţelele Mutimedia de Mare Viteză pentru comunicaţii de date (intranet, Internet), voce şi video 
în folosul comunităţii de radioamatori nu mai reprezintă o problemă tehnică, ci numai una de cooperare locală şi 
posibilităţi financiare. 
• Una dintre cele mai mari realizări poate fi accesul la Internet, full-time, în regim non comercial, la costuri extrem 
de scăzute pentru comunitatea locală de radioamatori. 
• În YO se produc de către radioamatori, în mod aproape industrial, antene de mare câştig (~18dBi) pentru banda 
de 2,4 GHz. O astfel de antenă a fost prezentată la Braşov, la Simpo 2003, de către radioamatorii din Bistriţa.  
• Din punct de vedere principial, al filozofiei comunicaţiilor digitale, sistemul DSSS este similar celui de Packet 
Radio. Tot pachete, tot adrese, tot protocoale, tot ACK-uri şi corecţii de erori. Nimic nou sub soare! hi! Diferenţa constă 
în lărgimea de bandă, sistemele de modulaţie performante ale canalului radio şi al debitului mare care permite 
comunicaţiile multimedia. Puterile sunt infime 50mW (17dBm) la 100mW (20dBm) alimentările putând fi făcute fără 
probleme de consum. 
• Se poate începe cu o legătură mai simplă punct la punct. 
• Cu cât eşti mai aproape de AP antena directivă poate fi cu un câştig mai mic deci mai ieftină. 
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• Este recomandabil să se ceară asistenţa tehnică a firmei furnizoare, cel puţin la prima punere în funcţiune. Se 
poate face o punere în funcţiune la sol, pe distanţe scurte şi abia după ce totul a fost verificat şi merge AP-ul şi SU-
urile vor fi ridiacte la înălţime. 
• Expunerea va continua cu principalele elemente software, de configurare, a unei astfel de reţele IP. Din acest 
punct de vedere, asistenţa unui tânăr informatician din zona dvs de interes, care a instalat măcar o reţea în viaţa lui va 
fi binevenită, problemele ne fiind de mare complexitate. 
• Personal lucrez de 1 an de zile pe o conexiune wireless de acces la Internet, în tehnologie FHSS, cu un bridge la 
ISP, un AP căţărat pe un bloc în centrul oraşului (la 1,5 km) şi SU-ul în amplasamentul propriu (la 1 km) de unde cobor 
cu un cablu UTP până la placa NIC Ethernet din calculatorul PC. Totul a mers fără nici un fel de probleme din toate 
punctele de vedere. 
• Cu răbdare şi sacrificii (timp şi bani) o astfel de realizare este posibilă pentru comunităţile de radioamatori YO. 
• Pentru informaţii suplimentare, comentarii şi analize, autorul acestor rânduri vă stă la dispoziţie la e-mail 
colonati@ssibr.ro sau la adresa din YO CallBook. 

 
 
Placă PCI transceiver 802.11b – 2,4 GHz 
Access Point 802.11b – 2,4 GHz 
Configuraţie de reţea cu WirelessRouter 
Configuraţie de reţea cu AccesPoint 
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ALOCAREA ADRESELOR IP ÎN SPAŢIUL YO 
pentru radio-comunicaţiile digitale şi Reţelele Multimedia de Mare Viteză – RMMV 

 
1. Punerea problemei şi formularea unui punct de vedere 

 
În numărul 1/1996 al revistei noastre „Radiocomunicaţii şi Radioamatorism”, YO3GPI – Ionel, publică un articol de 

referinţă pentru: „Alocarea adreselor IP pentru reţele cu transmisii de date prin radio”. Poate că în acel moment 
comunitatea de radioamatori nu era pregătită să asimileze noile concepte iar tehnologic dotarea era încă foarte slabă.  

Dezvoltarea comunicaţiilor insularizate local prin digipetere, precum şi punţile către Internet din spre reţelele de tip 
AX25 (FlexNet) sau TCP/IP (familia NOS) în YO, s-a făcut lent din motive pe care nu le enumerăm. Au existat şi există 
preocupări remarcabile, semanalate mai succint sau mai detaliat în paginile revistei. O parte din ele mai sunt încă active 
şi pot fi menţionate: yo2tm.ampr.org, Telnet de la YO2KOJ, reţeaua FlexNet de la Bistriţa YO5DGE, realizările din 
Universitatea Politehnica Bucureşti (YO3KXL, YO3KXI), DxCluster-ele de la YO7GQZ, YO4HCU, precum şi legăturile 
VoIP de tip EchoLink, e-QSO, 73 de pagini active pe Internet ale radioamatorilor YO. Probabil că mai sunt şi multe altele 
care nu au fost semnalate, care mi-au scăpat sau nu le ştiu. Oricum tendinţa este extrem de pozitivă şi orientările către 
modernizare şi performanţă trebuie încurajate, ajutate şi create măcar condiţiile organizatorice minime de evoluţie. 
Majoritatea acestor iniţiative au fost făcute cu multă pasiune dar şi cu eforturi materiale şi financiare proprii ale 
realizatorilor. 

Cu toate acestea prezenţa radioamatorilor YO în reţeaua mondială AMPRNet şi a domeniilor AMPR.ORG este încă 
firavă. Nu a existat suficientă popularizare şi descrierea unor exemple concrete de realizare. 

Cred că este unul din motivele care au determinat o situaţie de necunoaştere şi lipsă de iniţiativă în acest segment 
din partea radioamatorilor YO. 

Pe de altă parte vitezele mici de numai 1200 – 9600 bps realizate în reţelele digitale radio actuale, fac încă 
inoperante imensele resurse WEB (http://) ale Internetului. Cele câteva servicii limitate ca viteză nu se mai ridică la 
nivelul dorinţelor multor operatori. 

Din punct de vedere tehnic acestă situaţie este în curs de schimbare profundă iar noile tehnolgii de comunicaţii 
digitale de de bandă largă vor revoluţiona procupările radioamatorilor printr-un salt la viteze de 1Mbps la 11 Mbps şi 
chiar mai mult (în lumina familiei de standarde IEEE 802.11x). La aceste viteze vor fi posibile comunicaţii multimedia, de 
voce, date şi video, dar mai ales o conexiune puternică la Internet care va permite navigarea WEB. 

Crearea Reţelelor Multimedia de Mare Viteză – RMMV -  a fost expusă într-un articol anterior (publicat prin 
amabilitatea lui Ciprian şi în pagia WEB a FRR,  www.hamradio.ro ) şi reprezintă principala oportunuitate de a realiza un 
acces total, performant şi economic, la resursele informaţionale ale Internetului. 

Avantajul radioamatorilor autorizaţi este remarcabil şi poate fi sintetizat în următoarele: 
• existenţa benzilor de frecvenţe radio atribuite legal (a se vedea şi cele interesante de 2,4 şi 5,7 GHz) 
• posibilitatea de a concepe, realiza şiexperimenta în aceste benzi echipamente, materiale şi aplicaţii radio de o 

diversitate inimaginabilă 
• accesul la resursele reţelei de comunicaţii digitale mondiale de clasă A, AMPRNet şi AMPR.ORG, adrese IP 

şi nume de domenii. 
• tehnologii care permit realizarea de reţele orăşeneşti şi metropolitane de mare viteză care permit comunicaţii 

mutimedia între operatori şi conexiuni performante şi economice la Internet 
• asimilarea de către ham-ii specialişti a unor componente şi materiale care să permită diminuarea costurilor 

investiţionale iniţiale (antene, PC-uri second hand reechipate, surse de alimentare, etc); reţelele fiind 
experimentale nu implică performanţe şi disponibilităţi de talia celor industriale 

În acest context cred că se impune şi este normal să aducem în atenţia comunităţii radioamatorilor YO un mod  
practic de alocarea resurselor logstice pentru comunicaţii digitale de bandă largă şi acces la Internet ca membrii ai 
comunităţii mondiale din reţeaua 44.0.0.0.  

Se propune ca fiecărui indicativ YO să i se aloce în mod organizat adrese IP şi un nume de domeniu indiferent 
dacă acestea sunt utilizate imediat sau ulterior. 

Aşa cum fiecare ham YO are o adresă fizică, aşa trebuie să aibă şi o adresă electronică. Fiecare comunitate de 
radioamatori trebuie să aibă la îndemână instrumentele legale cu care să-şi poată construi, exploata şi justifica 
apartenenţa la comunitatea mondială a radioamatorilor. 

Din partea administratorului AMPRNet / AMPR.ORG, Brian Kantor şi al filozofiei generoase de alocare şi 
funcţionare a reţelei TCP/IP de clasă A cu numărul 44 nu există nici o restricţie. A se vedea comentariile concise şi 
pertinente din site-ul www.ampr.org . Oricum o astfel de iniţiativă organizatorică este bine venită pe termen mediu pentru 
a nu fi nevoiţi ulterior la restructurări sau realocări ale spaţiului de adrese YO. 
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2. Consideraţii tehnice 
2.1. Recomandăm recitirea excelentului articol al lui YO3GPI şi vom recapitula numai câtva elemente de detaliu 
care să contribuie la o corectă înţelegere a dimensiunilor şi modului de abordare a problemei. 

• Pentru spaţiul YO a fost alocată reţeaua de calsă B cu structura 44.182.xxx.xxx . Pentru a vedea toate 
alocările mondiale ale reţelei AMPRNet de clasă A 44.0.0.0 se poate apela 
http://hamradio.ucsd.edu/coord.html şi se deschide Current List of Coordinators. 

• O reţea de acestă structură admite un număr maxim de 65.534 de adrese pentru utilizatori 
• Utilizatorii nu sunt toţi la un loc ci sunt grupaţi din punct de vedere geografic şi funcţional 
• Pe acest considerent reţeaua imensă de clasă B se poate împărţi într-un număr convenabil de subreţele 

armonizate cu structura administrativă şi geografică a teritoriului YO, la nivel de judeţe. Se poate vedea 
acestă manieră organizatorică de segmentare şi alocare în iniţiativa radioamatorilor americani grupaţi în 
ARRL. 

• Funcţie de distribuţia radioamatorilor în localităţile fiecărui judeţ, din subreţelele de clasă B se pot structura 
reţele de mai mici dimensiuni de clasă C şi în acest fel se pot aloca adrese fiecărei localităţi semnificative şi 
implicit fiecărui radioamator. 

2.2. Fără a intra în detalii privind tehnicile de alocare (care se pot studia separat pentru cine este interesat) putem 
spune că pentru adresa 44.182/16, ceeeace semnifică lungimea alocată de 16 biţi, se pot creea 254 de subreţele, de la 
1, 2, 3, .... la .... 253, 254, de forma: 

44.182.001.xxx 
44.182.002.xxx 
44.182.003.xxx 
........................ 
44.182.253.xxx 
44.182.254.xxx 
Fiecare din aceste subreţele poate avea câte 254 de gazde (abonaţi PC finali şi echipamente putătoare de adrese 

IP – routere, gateway). De exemplu, pentru subreţeaua 36, adresele IP ale gazdelor sunt: 
44.182.036.001 
44.182.036.002 
........................ 
44.182.036.254 
Prin acestă împărţire numărul total de utilizatori scade nesemnificativ la valoarea de 64.512 (254 de subreţele x 254 

de gazde fiacare). În acest caz masca de subreţea este 255.255.255.0 
2.3. Pentru optimizarea funcţie de nevoi şi în corelare cu distribuţia teritorială a utilizatorilor, atunci când numărul de 

254 de adrese este prea mare faţă de numărul de abonaţi existenţi sau previzibili, fiecare subreţea din clasa B se poate 
împărţi, folosind o mască adecvată, în mai multe reţele mai mici fiecare cu mai puţine adrese. 

Variantele de împărţire în reţele de clasă C sunt următoarele: (continuăm cu exemplul subreţelei cu nr.36) 
  44.182.036.xxx 

Masca1  255.255.255.192 cu care se construiesc 2 reţele cu câte 62 de adrese 
Masca2  255.255.255.224 cu care se construiesc 6 reţele cu câte 30 de adrese 
Masca3  255.255.255.240 cu care se construiesc 14 reţele cu câte 14 adrese 
Masca4   255.255.255.248 cu care se construiesc 30 de reţele cu câte 6 adrese 
 Posibilităţile de împărţire a subreţelelor din clasa B în cele 5 variante de mascare ceează suficientă elasticitate 
pentru acoperirea raţională a tuturor nevoilor de alocare de adrese IP pentru toţi radioamatorii YO prezenţi sau viitori. Un 
calcul sumar arată că în varianta de mascare nr.3 cu 14 reţele a câte 14 utilizatori fiecare, numărul toatal de utilizatori 
atinge valoarea: 254 x 14 x 14 = 49.748 de gazde pe un total de 254 x 14 = 3556 de reţele. Pentru celelalte variante de 
mascare calculele sunt similare. Desigur nu toate reţelele dintr-un teritoriu vor fi de aceiaşi dimensiune. Pe teritoriul unui 
judeţ, funcţie de localităţi şi numărul de utilizatori, vom întâlni probabil reţele de toate dimensiunile. 
 Acestă sumară demonstraţie ne duce la concluzia că fiecare radioamator YO poate beneficia de una sau mai 
multe adrese IP încă de la autorizare, cu atât mai mult cei deja activi şi cu experienţă. 
 

3. Propunere 
Spaţiul celor 254 de subreţele din clasa B să fie repartizate în ordine alfabetică câte 5 în fiecare judeţ după cum 

urmează: 
Deci un judeţ sau un sector al municipiului Bucureşti va avea 5 grupuri de adrese ale unor subreţele de clasă B 

adică un total maxim de 5 x 254 = 1250 de adrese IP finale. 
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Ca exemplu judeţul Braşov va avea subreţelele şi adresele 
(intervale): 
SR1  44.182.36.1  la  44.182.36.254 
SR2 44.182.37.1  la  44.182.37.254 
SR3 44.182.38.1  la  44.182.38.254 
SR4 44.182.39.1 la 44.182.39.254 
SR5 44.182.40.1 la 44.182.40.254  
toate acestea funcţionând cu masca 255.255.255.0 
 Aceste grupuri de adrese pot fi alocate comunităţilor de 
radioamatori din localităţile foarte mari. 
Cum însă răspândirea radioamatorilor este total aleatoare şi în mai mult de 
5 localităţi vom avea nevoie de mai multe reţele. Se vor păstra 2 reţele cu 
câte 254 de adrese pentru municipiul Braşov iar celelalte 3 se pot împărţi 
în reţele mai mici folosind una din măştile pentru reţele de clasa C. 
 Reţeaua SR3 o vom utiliza cu masca 255.255.255.224 care ne 
ajută s-o împărţim în 6 reţele fiecare cu câte 30 de adrese acoperind 
oraşele importante din judeţul Braşov. Intervalele de adrese alocabile sunt: 
SR31 44.182.38.33 la 44.182.38.63 
SR32 44.182.38.65 la 44.182.38.95 
SR33 44.182.38.97 la  44.182.38.127 
SR34 44.182.38.129 la 44.182.38.159 
SR35 44.182.38.161 la 44.182.38.191 
SR36 44.182.38.193 la 44.182.38.223 
 La fel reţeaua SR4 se poate împărţi folosind masca 
255.255.255.240 în 14 reţele fiecare acoperind un interval de 14 adrese cu 
care se pot satisface nevile de alocare pentru toate localităţile 
semnificative din judeţ. 
 În final cu masca 255.255.255.248 aplicată pentru SR5 putem 
obţine încă 30 de reţele mici cu un interval de 6 adrese fiecare, pentru 
localităţi mici sau utilizatori individuali. 
 O structură  arborescentă de alocare se poate sintetiza după cum 
urmează: 
România 44.182.xxx.xxx 
Jud. Braşov 44.182.36.xxx la  44.182.40.xxx 
Mun. Braşov 44.182.36.1 la 44.182.36.254 
SR1+SR2 44.182.37.1 la 44.182.37.254 
Localităţi mari 44.182.38.33 ÷63 (33, 34, 35, .... 62, 63) 
SR3  44.182.38.65 ÷95 
  44.182.38.97 ÷127 
  44.182.38.129 ÷159 
  44.182.38.161 ÷191 
  44.182.38.193 ÷223 
Localităţi mici 44.182.39.17÷31 (17, 18, 19, .... 30, 31) 

SR4  44.182.39.33÷47 
  44.182.39.49÷63 
  44.182.39.65÷79 
  44.182.39.81÷95 
  44.182.39.97÷111 
  44.182.39.113÷127 
  44.182.39.129÷143 
  44.182.39.145÷159 
  44.182.39.161÷175 
  44.182.39.177÷191 
  44.182.39.193÷207 
  44.182.39.209÷223 
  44.182.39.225÷237 

Judeţul Adresa de la Adresa până la 
Alba 44.182.001.xxx 44.182.005.xxx 
Arad 44.182.006.xxx 44.182.010.xxx 
Argeş 44.182.011.xxx 44.182.015.xxx 
Bacău 44.182.016.xxx 44.182.020.xxx 
Bihor 44.182.021.xxx 44.182.025.xxx 
Bistriţa 44.182.026.xxx 44.182.030.xxx 
Brăila 44.182.031.xxx 44.182.035.xxx 
Braşov 44.182.036.xxx 44.182.040.xxx 
Botoşani 44.182.041.xxx 44.182.045.xxx 
Buzău 44.182.046.xxx 44.182.050.xxx 
Călăraşi 44.182.051.xxx 44.182.055.xxx 
Caraş 44.182.056.xxx 44.182.060.xxx 
Cluj 44.182.061.xxx 44.182.065.xxx 
Constanţa 44.182.066.xxx 44.182.070.xxx 
Covasna 44.182.071.xxx 44.182.075.xxx 
Dâmboviţa 44.182.076.xxx 44.182.080.xxx 
Dolj 44.182.081.xxx 44.182.085.xxx 
Galaţi 44.182.086.xxx 44.182.090.xxx 
Giurgiu 44.182.091.xxx 44.182.095.xxx 
Gorj 44.182.096.xxx 44.182.100.xxx 
Harghita 44.182.101.xxx 44.182.105.xxx 
Hunedoara 44.182.106.xxx 44.182.110.xxx 
Ialomiţa 44.182.111.xxx 44.182.115.xxx 
Iaşi 44.182.116.xxx 44.182.120.xxx 
Ilfov 44.182.121.xxx 44.182.125.xxx 
Maramureş 44.182.126.xxx 44.182.130.xxx 
Mehedinţi 44.182.131.xxx 44.182.135.xxx 
Mureş 44.182.136.xxx 44.182.140.xxx 
Neamţ 44.182.141.xxx 44.182.145.xxx 
Olt 44.182.146.xxx 44.182.150.xxx 
Prahova 44.182.151.xxx 44.182.155.xxx 
Sălaj 44.182.156.xxx 44.182.160.xxx 
Satu Mare 44.182.161.xxx 44.182.165.xxx 
Sibiu 44.182.166.xxx 44.182.170.xxx 
Suceava 44.182.171.xxx 44.182.175.xxx 
Teleorman 44.182.176.xxx 44.182.180.xxx 
Timişoara 44.182.181.xxx 44.182.185.xxx 
Tulcea 44.182.186.xxx 44.182.190.xxx 
Vaslui 44.182.191.xxx 44.182.195.xxx 
Vâlcea 44.182.196.xxx 44.182.200.xxx 
Vrancea 44.182.201.xxx 44.182.205.xxx 
Bucureşti S1 44.182.206.xxx 44.182.210.xxx 
Bucureşti S2 44.182.211.xxx 44.182.215.xxx 
Bucureşti S3 44.182.216.xxx 44.182.220.xxx 
Bucureşti S4 44.182.221.xxx 44.182.225.xxx 
Bucureşti S5 44.182.226.xxx 44.182.230.xxx 
Bucureşti S6 44.182.231.xxx 44.182.235.xxx 
Rezerva FRR 44.182.236.xxx 44.182.254.xxx 
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SR5 este rezervată pentru alte amplasamente foarte mici 44.182.40.xxx unde xxx vor acoperi 30 de intervale. 
Fiecare intreval va avea câte 6 adrese. Pentru primele 6 intervalele sunt: 9÷15, 17-23, 25-31, 33-39, 41-48, 49-55, 
s.a.m.d. 
 În total judeţul Braşov, într-o alocare ipotetică arborescentă, poat beneficia de 2 subreţele  din clasa B şi 50 de 
reţele de clasă C de diferite dimensiuni cu un total de 1064 de adrese IP utile (508+180+196+180) 
 În structura adreselor intră şi adresele echipamentelor de conexiune: routere, gateway, necesare funcţionalităţii 
reţelelor şi deci nu toate sunt ale utilizatorilor finali. Ele sunt însă în număr foarte mic şi nu sunt relevante pentru 
capacitatea totală de adresare. 
 În mod asemănător se poate proceda cu oricare alt judeţ, acoperind în acest fel întreg teritoriul României. Orice 
altă variantă de împărţire poate fi adaptată specificului judeţului, densităţii de localităţi şi distribuţiei utilizatorilor. Scopul 
final, este de a asigura din start fiecărui radioamator autorizat, una sau mai multe adrese utile experimentării 
comunicaţiilor digitale radio. 
 

4. Ce trebuie să facem? 
Pentru ca fiecare radioamator YO să beneficieze de adrese reale IP (valabile şi în Internet) din spaţiul gratuit al 

reţelei mondiale 44.0.0.0 este necesar: 
- Lista CallBook a radioamatorilor YO să fie sortată pe judeţe, în cadrul acestora pe localităţi, iar în continuare pe 

indicative în ordine alfabetică. 
- Pentru fiecare judeţ şi localitate se face alocarea de subreţele şi intervale de adrese. Fiecare radioamator 

primeşte cel puţin o adresă IP care se consmnează în câmpul IP ataşat suplimentar actualelor informaţii din 
CallBook. 

- Ca alternativă se poate construi separat un CallBook IP cu un număr restrâns de câmpuri sortat deja pe judeţe 
şi localităţi cu informaţiile necesare de reţea, subreţea, mască, indicativ, adrese IP alocate. 

- Lista CallBook clasică, astfel completată, se sortează la loc în ordine alfa numerică a indicativelor, având de 
acestă dată pe lângă adresa fizică şi adresa electronică. 

- Deoarece primele două grupuri de cifre 44.182. sunt comune tuturor radioamatorilor YO acesta nu se mai 
tipăreşte ci se evidenţiază numai terminaţia specifică fiecărui utilizator şi ultimul grup din mască. La mască 
primele trei grupuri sunt totdeauna 255.255.255 deci xxx.yyy/mmm . 

- Dacă nu se doreşte tipărirea listei, ea poate fi plasată într-o formă convenabilă pe Internet în site-ul FRR 
www.hamradio.ro unde poate fi consultată de oricine. 

 
 

Analizând, ca exemplu, tot judeţul Braşov şi o repartizare a indicativelor pe localităţi, proporţia acestora arată astfel: 
1. Brasov (98) 44.182.36.1 44.182.36.254  SR1 
2. Făgăraş (26) 44.182.38.33 44.182.38.63 SR31 
3. Săcele (14) 44.182.38.65 44.182.38.95 SR32 
4. Râşnov (3) 44.182.39.17 44.182.39.31 SR41 
5. Codlea (3) 44.182.39.33  44.182.39.47 SR42 
6. Vulcan (3) 44.182.39.49 44.182.39.63 SR43 
7. Cristian (1) 44.182.40.9 44.182.40.15 SR51 
8. Bran (1) 44.182.40.17 44.182.40.23 SR52 
9. Hoghiz (1) 44.182.40.25 44.182.40.31 SR53 
10. Tohan (1) 44.182.40.41 44.182.40.47 SR54 
11. Tărlung (1) 44.182.40.49 44.182.40.55 SR55 
12. Rupea (1) 44.182.40.57 44.182.40.63 SR63 
 
 În fiecare din aceste intervale, indicativele ordonate alfanumeric primesc una sau mai multe adrese funcţie de 
nevoi. Gradul de ocupare este aproximativ de 14% (153:1064=0,14) ceeace arată o rezervă substanţială. Dacă într-o 
localiate mare, cu densitate deosebită sau condiţii geografice deosebite ca vizibilitate între amplasamente nu este 
oportună crearea unei singure reţele, este perfect posibilă crearea mai multor subreţele de dimensiuni mai mici. Ca 
dezavantaj ar fi necesitatea mai multor conexiuni (injecţii) la Internet. 
 

5. Dece acestă propunere şi avantajele sale? 
• Este o formă transparentă şi organizată de alocare a unor resurse care vor fi deosebit de importante în 
dezvoltările viitoare al reţelei şi aplicaţiilor abordabile de către comunitatea radioamatorilor YO. 
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• Este o modalitate de atragerea unor tineri bine pregătiţi în tehnologiile informatice către aplicaţiile din reţeaua 
mondială a radioamatorilor. Oferta generoasă şi gratuită de adrese şi domenii poate fi interesantă, iar mai apoi intraţi 
în comunitatea ham-ilor, totul vine de la sine... 
• Este un îndemn de a folosi aceste resurse, de a experimenta şi evolua în domeniul comunicaţiilor digitale. 
• Cu efortul organizatoric al Federaţiei Române de Radioamatorism, aportul cluburilor, ajutorul sponsorilor şi 
capacitatea profesională a specialiştilor, va fi posibilă cât de curând constucţia (hard dar mai cu seamă soft) a 
serverelor de e-mail, domenii dedicate paginilor şi activităţii de radioamator din România. Nu va mai fi nevoie să 
„locuim electronic” cu chirie. 
• Va fi posibilă negocierea şi cumpărarea fluxului de Internet (de la ISP serioşi), pentru întreaga comunitate de 
radioamatori, a reţelelor YO din clasa 44, chiar dacă această furnizare se face în mai  multe puncte, la preţuri 
promoţionale ce vor diminua substanţial cheltuielile de utilizare şi exploatare. Cu cât vom fi mai mulţi cu atât va fi mai 
ieftin. 
• Este o poartă legală şi performantă de a generaliza accesul la imensele resurse ale Internetului beneficiind de 
adrese IP reale. Există şi altă cale de a realiza reţele TCP/IP private, dar pe baza categoriilor de adrese private care 
sunt însă invizibile din Internet (vezi 10.0.0.0 sau 172.16.0.0 şi 192.168.0.0 şi mecanismele NAT – Network Adress 
Translation). 
• Federaţia Română de Radioamatorism şi comunitatea ham-ilor YO dă dovadă că este o organizaţie puternică 
ancorată în tendinţele şi realităţile tehnice ale comunicaţiilor actuale. Imaginea şi prestigiul nostru pot creşte. 
• Cu cât va fi mai performant, serviciul de radioamator recunoscut ca serviciu de utilitate publică, va putea să se 
afirme în colaborarea cu instituţiile publice în situaţii deosebite. 
• Este un prim pas pentru a demonstra ocuparea organizată şi cu prioritate a benzilor care ne aparţin prin alocare 
de drept de 2,4 şi 5,7 GHz chiar dacă ocuparea efectivă se va face eşalonat. Regula primului venit. În acest sens 
putem consemna şi publica oficial, pe zone şi pe reţele, canalul din banda de 2,4 GHz alocat reţelei respective. 
Activarea efectivă a adreselor şi implicit a reţelelor din această structură se va face conform procedurilor stabilite în 
AMPR.ORG. În figurile alãturate sunt prezentate un AccessPoint si o Statie Utilzator de la LINKSYS (CISCO).
Bibliografie: 

- Paul Robichaux şi James Chellis – MCSE Windows 2000, Network Infrastructure Administration 
- www.ampr.org 
- Sangoma Technologies – TCP/IP and IPX routing Tutorial – March 2002 (tratează şi rutarea în reţelele TCP/IP 

ale lui KA9Q) 
- www.arrl.org 
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CONECTAREA LA  INTERNET A REŢELELOR MULTIMEDIA DE MARE VITEZĂ – RMMV – OPERATE 
DE SERVICIUL DE AMATOR 

1. Introducere 
Reţeaua IPv4 – 44/8 cunoscută şi ca AMPRNet – acronim care provine de la “Amateur Packet Radio Network” este 

reţeaua radio operatorilor care în mod voluntar construiesc o reţea mondială bazată pe protocolulTCP/IP. 
Reţeaua de clasă A, cu numărul 44 este această reţea dedicată serviciului radio de amator. La origine, în anul 1970, 

Hank Magunski a obtinut acestă alocare care astăzi este administrată şi distribuită în subreţele de către coordonatori 
regionali, care asignează adrese IP din aria lor de competenţă. La nivel global aceste blocuri de adrese sunt gestionate 
curent de către Brian Kantor. Adresele din acestă reţea sunt disponibile oricărui radioamator autorizat care este interesat 
în comunicaţiile radio digitale. 

Principiile de funcţionare, protocoalele şi adresabilitatea din reţeaua AMPRNet şi Internet sunt identice. Diferă de 
multe ori vitezele, mediul fizic şi software-ul de interfaţă. Conectivitatea la Internet, managementul şi funcţionarea 
sistemelor de calcul ale utilizatorilor radioamatori este responsabilitatea fiecărui posesor de calculator. Radioamatorii 
sunt într-o situaţie neobişnuită faţă de restul utilizatorilor de Internet. În încercările de construcţie a unei reţele bazată 
pe radio, ca scop al acestei reţele, conectivitatea radio este de multe ori mai importantă decât conectivitatea la Internet. 
Structura curentă a AMPRNet-ului este ca o multitudine de subreţele total sau parţial izolate (disjuncte) în aproape toate 
ţările şi oraşele mari ale lumii. Unele dintre acestea au link-uri radio cu reţelele învecinate dar nu au alte conexiuni, unele 
sunt complet izolate, iar unele sunt conectate cu altele prin legături “tunel” prin Internet. 

La UCSD – University of California San Diego – există un router de tunelare de bandă îngustă administrat de Brian 
Kantor şi care asigură o minimă conectivitate între Internet şi unele părţi ale AMPRNet. Acesta a fost locul primelor 
experimentări pentru schimbul de informaţii şi acces la resursele din Internet. 

AMPRNet şi UCSD nu intenţionează şi nu poate să fie un înlocuitor al accesului la Internet printr-un ISP (Internet 
Service Provider) local. El este numai primul punct în evoluţia unor reţele experimentale. Aceasta este însăşi aventura 
radioamatorilor în a rezolva problema! 

Cele două mari categorii de comunicaţii digitale clasice, în HF şi VHF, pentru radioamatori se bazează pe cele două 
protocoale: 

• AX25 – Amateur Packet Radio – funcţional prin echipamente de tip TNC – Terminal Node Controler, cum ar fi 
KAM+, PK232, MFJ-1278B sau cu modem-uri radio construite cu CIP-uri specializate AM7910/AM7911 sau TCM 
3105 dublate de programe pe PC de tip Digicom, BayCom sau FlexNet. 
• TCP/IP – protocol provenit din cercetările pentru aplicaţii militare şi care s-a dovedit robust şi eficient devenind 
cu cea mai largă răspândire aproape în toate aplicaţiile de reţelistică şi în Internet. Comunităţile de radioamatori au 
experimentat cu succes în comunicaţiile radio acest protocol (KA9Q, Phil Karn specialist şi consilier al firmei 
Qualcomm pentru sistemele celulare CDMA, şi pachetele sale software TCP/IP de tip NOS, JNOS, TNOS, etc). 
Radioamatorii nu s-au mulţumit doar să asimileze multe din avantajele protocolului TCP/IP dar au contribuit la 

promovarea unor îmbunătăţiri ale acestuia prin observarea problemelor apărute în comunicaţiile prin legături radio. Un 
număr de îmbunătăţiri recente ale TCP/IP au fost descoperite de radioamatori care au asigurat transmisiuni sigure şi 
eficiente pe canale radio cu pierderi şi congestie de trafic, în condiţii grele. 

Reţeaua AMPRNet îşi propune şi asigură cadrul pentru continuarea dezvoltării tehnicilor şi performnaţelor 
comunicaţiilor digitale radio, în toate benzile autorizate, pe baza protocolului TCP/IP, dezvoltarea şi utilizarea de aplicaţii 
diversificate de date, voce şi video – multimedia. 

Cel mai adesea staţiile îscrise în AMPR.ORG sau cu adrese IP în AMPRNet căutate din spre Internet apar ca 
inexistente. Cele mai multe dintre acestea nu sunt conectate la Internet. Dintre multe mii de calculatoare gazdă 
înregistrate în domeniul AMPR.ORG şi alte mii cu adrese în reţeaua 44.0.0.0, foarte puţine sunt capabile să fie 
conectate la Internet. 

În momentul alocării clasei de adrese 44 pentru radioamatori unele dintre tehnologiile de comunicaţii digitale radio de 
mare viteză nici nu existau încă. În anul 1970 nu se auzise nici de GSM, nici de CDMA şi nici de spectru împrăştiat 
(spread spectrum) şi suita de protocoale radio 802.11x.  

Astăzi însă, fericita coincidenţă a existentei benzilor de radio în 2,4 GHz şi 5,7 GHz, autorizate oficial, alocate 
serviciului de amator, asociată cu existenţa alocării unei clase mondiale de adrese IP şi explozia fabricaţiei de echipamente 
radio în tehnologiile moderne tocmai în acest benzi creează oportunuitatea şi posibilitatea unei dezvoltări fără precedent a 
reţelei de comunicaţii digitale radio de mare viteză pentru radioamatori. 

Ca o continuare a expunerilor anterioare, privind RMMV-urile şi alocare adreselor IP, prezentul articol îşi propune să 
orienteze comunitatea radioamatorilor YO în problematica interconectării reţelelor RMMV insularizate, funcţionând în 
banda de 2,4 GHz (2400 – 2450 GHz) cu protocolul 802.11b, cu reţeaua globală Internet. Interconectarea se face de 
fiecare dată la ISP-ul (Internet Service Provider) local. Interconectarea se face la viteze mult mai mari decît cele realizate 
în reţelele Packet Radio de 1,2 kbps la 9,6 kbps. La nivelul interfeţelor Ethernet vitezele pot să atingă 10 Mbps. Fluxul 
Internet este însă controlat de către ISP şi se situează de obicei pentru o conexiune la nivelul de 32,  64, 128, 256kbps 
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sau multiplii ai acestuia. Dacă va fi mai mare costă mai mult dar nu linear. Un flux mai mare costă procentual mai puţin 
pe kbps. Reţeaua RMMV locală este o “insulă” cu viteză internă asigurată de reţeaua radio 802.11b de la 1 Mbps la 11 
Mbps (Mbps – Mega biţi pe secundă). Numai conexiunea ei externă la Internet se face la viteza asigurată de către ISP-
ul local şi limitată la valorile menţionate anterior din motive de costuri şi de partajare cu alţi utilizatori. Între staţiile 
utilizatoare a RMMV, reţeaua internă, se pot face transmisiuni de mare viteză de voce, date şi video, experimentări de 
aplicaţii şi creaţie de software, precum şi interesante observaţii asupra comportamentului canalelor radio şi al 
echipamentelor active şi pasive din reţeaua de 2,4 GHz: propagări, distanţe, reflexii, etc. În reţeaua externă, prin ieşirea 
la Internet, utilizatorii pot beneficia de imensele resurse de informare oferite de acesta, precum şi de comunicarea cu 
celelalte comunităţi de radioamatori membrii ai reţelei mondiale AMPRNet. 

 
2. Reţelel RMMV şi Internetul 
Schema globală de interconectare a reţelelor RMMV din spaţiul YO cu reţeaua Internet gestionată de furnizorii locali  

de Internet ISP se prezintă astfel: 
 
 

 

 
2.1. Ce este un ISP – Internet Service Provider? 

Este un furnizor de servicii de comunicaţii digitale de tip Internet care face legătura hardware şi software între 
resursele sale de comunicaţii, conectate la reţeaua mondială, şi utilizatori individuali sau grupaţi într-o reţea de 
calculatoare. 

De regulă furnizarea acestui serviciu se face contra cost, sistemele de tarifare depind de fiecare ISP şi funcţie de 
diverşi parametrii cum ar fi: timpul şi intervalul orar de conectare, cantitatea de informaţii traficată pe canal (fişiere, 
programe, inagini) măsurată în MBy (MegaByte), suportul fizic al legăturii, viteza garantată asigurată, chiria unor 
echipamente, ş.a. 

 Aceste tarife, pentru o bandă minimă de 64 kbps, negarantată, partajată statistic cu alţi utilizatori se situează la 
între 10 şi 20 USD/lună. Reţeaua fiind cu comutaţie de pachete viteza reală pe fiecare utilizator depinde de numărul de 
utilizatori simultani şi traficul practicat de aceştia.  

2.2. Canalele de legătură între ISP 
şi RMMV 

În localităţile mari pot fi unul 
sau mai mulţi furnizori de Internet cum 
ar fi: RDS, Astral Telcom, Zapp, 
ARTelecom, Connex, ş.a. care pot 
folosi drept canale fizice de difuzare 
diferite medii: fir de cupru circuit 
telefonic, cablul coaxial din reţeaua 
CATV, reţele radio CDMA, sau cele din 
familia 802.11x, fibra optică. 
Aceste canale pot face legătura între 
ISP şi grupul de utilizatori ai RMMV 
aducând fluxul de Internet în 
subreţeaua acestora. 
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Cele mai accesibile legături sunt cele furnizate de operatorii de televiziune prin cablu (CATV) care prin acelaşi cablu 
coaxial aduc programele de televiziune şi fluxul de date. Divizarea semnalului radio sosit pe cablul coaxial către cele 
două echipamente, receptorul TV şi modemul de cablu, se face printr-un banal splitter de TV. Comunicaţia digitală 
pentru furnizarea serviciului Internet prin reţelele CATV este de tipul full-duplex (split frequency) pe cablu coaxial de 75 
ohmi. 
- Up link – fluxul de la utilizator către Internet, se face pe un canal de lărgime de bandă de maximum 3,2 MHz în 

banda de 5 la 65 MHz cu viteza maximă de 10 Mbps şi modulaţie de tip QPSK sau QAM16/64. Comunicaţia este în 
rafale (mod burst). 

- Down link – fluxul din spre Internet spre utilizator, se face pe un canal obişnuit de TV din gama celor alocate pentru 
CATV din banda de 65 la 850 MHz cu o lărgime de bandă de 8 MHz modulat QAM 64/256 la o viteză maximă de 40 
Mbps. La intrare modemul este echipat cu un filtru duplexor. 
Echipamentul care dirijează tot acest trafic, montat la ISP se numeşte CMTS – Cable Modem Terminal System. 
Echipamentul la utilizator se numeşte Cable Modem CM şi este pe partea de coaxial un “transceiver” cu frecvenţele 

de emisie şi recepţie diferite (split frequency) iar pe partea de date un gateway (poartă) cu interfaţă Ethernet şi conector 
RJ45 pentru conectarea la placa de reţea a unui calculator. Schema de principiu a unui modem de cablu este prezentată 
alăturat. Celelalte soluţii de conectare la Internet nu sunt la fel de convenabile din punct de vedere tehnic sau economic. 

Conexiunea pe un circuit telefonic şi modem este scumpă (atât cea analogică cât şi cea ISDN) şi blochează full time 
un circuit telefonic. Conexiunea prin radio la furnizorii Zapp, Connex sau Orange este scumpă şi are limitări ca durată în 
cadrul palierelor de tarifare. Conexiunea prin reţeaua CATV are avantajul că este disponibilă “full time” fără operaţiuni de 
conectare / deconectare. 

 
3. Configuraţii de conectare la Internet şi structura de echipamente. 
Conexiunile la Internet ale reţelelor RMMV pot avea două modele de configuraţii: 

3.1 Conexiunea la Internet se face în amplasamentul unui utilizator, radioamator abonat al reţelei, iar AP-ul 
(AcessPoint) este izolat şi amplasat pe o înălţime semnificativă astfel încât să fie în raza de vizibilitate directă a 
tuturor utilizatorilor. 

Aceasta este situaţia cea mai probabilă de amplasare. 

 
3.2 Conexiunea la Internet se face în acelaşi amplasament unde se află AP-ul. Această situaţie este mai puţin 
probabilă fiind condiţionată de existenţa unui utilizator (radioamator) în punctul cel mai înalt al reţelei sau măcar a 
unui colaborator care să găzduiască echipamentele, precum şi existenţa fluxului de Internet de la ISP. 
3.3 Pentru prima situaţie se pot enumera mai multe variante ale structurii de echipamente care intră în componenţa 
modulului de INTERFAŢĂ cu care se face legătura între fluxul de Internet al ISP şi reţeaua RMMV a serviciului de 

A
P

SU2
Statie

Utilizator

SU1
Statie

Utilizator

SU3
Statie

Utilizator

SU4
Statie

Utilizator

INTERFATA ISP
Internet

A
P

SU2
Statie

Utilizator

SU1
Statie

Utilizator

SU3
Statie

Utilizator

SU4
Statie

Utilizator

INTERFATA ISP
Internet



Radiocomunicaţii digitale 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 187

amator. Acestă conexiune de interfaţare are trei elemente funcţionale şi anume: 
• conversia semnalelor modulate digital  transmise pe reţeaua CATV de cablu coaxial (down şi up link) în semnale 
pe interfaţa Ethernet 802.3 – conector RJ45, realizată de către un modem de cablu - CM. 
• funcţiunea de routare a fluxului Internet, care vine de la adresa alocată de ISP xxx.yyy.zzz.vvvv, către adresa 
reţelei RMMV care funcţionează în grupul de adrese AMPRNet, alocate pentru YO, – 44.182.ppp.uuu, realizată cu 
un BroadBand Router – BBROUT. (Pentru adrese interne aceasta poate fi 198.162.ppp.uuu) 
• funcţiunea de “wireless bridge” (pod / punte radio) care leagă şi concentrează traficul tuturor adreselor 
utilizatorilor radio din RMMV prin “gateway-ul” (poarta) furnizorului fluxului de Internet – WBRIDGE. 

Nota importantă !! Din punct de vedere fizic cele trei funcţiuni pot fi asigurate de echipamente distincte, legate între ele cu 
cabluri adecvate şi având moduri de parametrizare specifice, dar pot fi şi cumulate câte două sau toate trei, sub o aceiaşi 
carcasă, în funcţie de fabricant. 

Se vor prezenta variantele acestor configuraţii cu indicarea (ca exemplu) şi a tipului şi codului echipamentului. S-a 
încercat să se păstreze coerenţa echipamentelor dintr-o singură fabricaţie pentru compatibilitate şi formarea unui punct 
de vedere unitar. Se pot găsi însă foarte mulţi fabricanţi şi distribuitori cu echipamente similare. Se poate alege cel care 
corespunde cel mai bine scopului şi posibilităţilor. Prezentarea detaliată a acestor echipamente se găseşte la adresa 
www.ral.ro inclusiv pozele lor care sunt prezentate şi alăturat. 
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3.4 Pentru cea de a doua situaţie în care interfaţarea la Internet se face prin intermediul unui AP – AccessPoint, 
structurile de echipamente sunt similare. Putem avea situaţia fericită în care în amplasamentul AP avem un utilizator 
gazdă. Cea mai probabilă însă este situaţia cînd în punctul cel mai înalt, care asigură vizibilitate directă pentru 
abonaţii reţelei, nu avem nici un utilizator radioamator, deci  fără PC+NIC (Network Interface Card). 
În acest ultim caz este recomandat ca AP-ul şi ansamblul celorlalte echipamente, de care depinde funcţionarea 

întregii reţele, să fie instalate in condiţii de siguranţă atât din punct de vedere al intervenţiilor neautorizate cât şi din 
punct de vedere al intemperiilor atmosferice.  

 Este bine ca afară să rămână numai antena omnidirecţională, care din punct de vedere constructiv este 
aproape de neobservat, iar cablul coaxial cu atenuare redusă, care este destul de gros, să fie trecut prin interiorul ţevii 
care susţine antena omnidirecţională. Găzduirea echipamentelor poate fi făcută de un apartament de la ultimul etaj sau 
de construcţiile care adăpostesc, pe blocurile înalte, camera troliului de la lift şi care de regulă este asigurată. 
 Problema importanta este aducerea fluxului de Internet, prin cablu coaxial, de la ISP-ul local. Clădirea trebuie 
să aibă televiziune prin cablu şi distribuţie de Internet în localitate prin acest sistem.  

Două configuraţii de echipamente de interconexiune fără PC în amplasament s-ar rezuma la structurile 
alăturate: 
Există şi o variantă de echipament care cumulează toate cele trei funcţiuni, fabricat de Motorola SBG-1000 a cărui 
schemă bloc arată astfel: 

  
Trebuie menţionat că fiecare echipament are manualul său de instalare hardware, accesoriile necesare (cabluri, 

alimentări), precum şi documentaţia de parametrizare software, eventuale drivere, instrucţiuni, CD. 
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4 Configurarea software – structura adreselor. Exemplu simulat. 

Revenind la o reţea orăşenească mare, cu o dimensiune maximă de 253 de adrese, pentru utilizatori de forma 
44.182.36.xxx , se poate realiza o alocare prezentată sintetic în figura alăturată. 

4.1 Adresele alocate de ISP sunt: 
* Adresa de ruoter WAN  194.102.74.115 
* Masca de reţea   255.255.255.240 
* Adresa de gateway  194.102.74.113 
* Adresa DNS1   194.102.74.13 
* Adresa DNS2   194.102.74.14 
Alocarea se face corelat cu disponibilităţile de adresare ale ISP 

4.2 Adresele alocate în RMMV – reţeaua radioamatorilor, exemplu. 
* Adresa de reţea  44.182.36.0 
* Masca de reţea  255.255.255.0 
* Adresa de router LAN 44.182.36.1 
* Adresele utilizator 44.182.36.2 ÷ 44.182.36.253 
 din care  44.182.36.2 ÷ 44.182.36.10 
vor fi rezervate pentru administratorul de reţea iar restul pot fi alocate pentru utilizatorii finali. 

4.3 Cele două operaţiuni majore de parametrizare software, de alocarea adreselor, sunt: 
• Parametrizarea routerului conform instrucţiunilor echipamentului. Un exemplu orientativ ar presupune 
următoarea procedură: 

- Routerul conectat la calculatorul PC pe un port de LAN (802.3 RJ45) 
- Se lansează browserul Internet Explorer şi se intră cu http://192.168.1.1 , ardesa de acces la echipament 
- Echipamentul răspunde şi cere într-o fereastră următoarele:  

= User name: care implicit este de obicei “root” (rădăcină) 
= Paswword: o parolă pusă de administrator care poate fi oricare, de exemplu “hamradio” 

- Se deschide un meniu de tipul Quick SETUP în care se comunică pentru un WAN cu adresă IP fixă următoarele: 
= MAC Adress 00.30.84.A5.E4.71 adresa fizică a dispozitivului pe prima interfaţă 
= WAN IP Adress 194.102.74.115 
= Subnet mask 255.255.255.240 
= Default gateway 194.102.74.113 
= DNS Server1 194.102.74.13 
= DNS Server2 194.102.74.14 

se continuă cu fereastra de LAN Config: 
 = MAC Adress 00.30.84.A5.E4.70 adresa fizică a celei de a doua interfeţe a routerului 

        = LAN IP Adress 44.182.36.1 (192.168.1.1) 
        = Subnet mask 255.255.255.0 
Echipamentul Broadband Router dispune de o tabelă de alocare fixă a adreselor pentru fiecare utilizator de forma 
(exemplu pentru SU1): 

= MAC Adress 00.B4.36.17.A2.15 adresa fizică a plăcii de NIC din PC-ul utilizator 
= IP Adress 44.182.36.11 (192.168.1.11) 
= Remark (poate fi pus ca text indicativul YO al respectivului utilizator) 

iar pentru SU2, SU3, …SUn,  adresele IP, în care ultimul octet avansaeză, 12, 13, etc. (44.182.36.12 sau 192.168.1.12)  
În acest fel ruterul ştie adresele de la ISP, adresele reţelei sale şi ale utilizatorilor şi are cum să dirijeze pachetele de 

informaţii. 
• Parametrizarea fiecărui utilizator se face din meniul de calculator, când se lucrează cu sistemul de operare 
Windows astfel: Start > Setting>Control Panel>Network iar de aici se intră în detaliile pentru Client, Placă de reţea, 
Protocol TCP/IP. Pentru o parametrizare corectă solicitaţi pentru început ajutorul unui specialist software care a mai 
instalat software o reţea. 

Adresele alocate de diferiţi ISP pentru conectarea la Internet vor fi difarite de la o localitate la alta şi de la un RMMV al 
altul. De asemeni fiecare RMMV are alocare de adrese de forma 44.182.ppp.uuu în conformitate cu atribuirea 
coordonată pentru spaţiul YO.  
 

5. Soluţie economică de conectare la Internet, temporară, până la apariţia reţelelor RMMV. 
Păstrând principiile expuse până în acest moment dar în lipsa echipamentului transceiver radio de 2,4 GHz, în 
tehnologia DSSS 802.11b, se poate realiza o conexiune la Internet pentru mai mulţi utilizatori din acelaşi amplasament 
pe o singură adresă de Internet reală prin partajarea fluxului alocat de ISP. 
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Restricţiile care apar sunt următoarele: 
- În lipsa WirelessBridge nu se pot conecta direct la porturile BroadBand Router-ului decât până la 4 utilizatori 
- Numarul de utilizatori poate creşte până la 254 (pe un bloc de locuinţe sau o scară de bloc) dacă se utilizează 

echipamente de distribuţie de tip hub sau switch cu mai multe porturi sau în cascadă 
- Conectarea se poate face numai în acelaşi amplasament printr-o distribuţie cablată cu cablu UTP categoria 5 şi 

prize adecvate transmisiei de date. Lungimea cablului UTP nu trebuie să depăşească 90m în total pe fiecare 
conexiune. 

- Utilizatorii pot să nu mai fie radioamatori deoarece nu se mai poate beneficia de utilizarea adreselor din clasa 
44.0.0.0 AMPRNet care sunt alocabile numai reţelelor radio şi radioamtorilor autorizaţi. Adresele nu mai sunt adrese 
reale de Internet ci sunt din clasa adreselor private. Clasele de adrese private sunt: 192.168.0.0 , 172.16.0.0 , 
10.0.0.0. Ele nu sunt vizibile din Internet şi sunt alocate dinamic la fiecare pornire a calculatorului de către router. 
Mecanismul de funcţionare pentru accesul la resursele Internetului se numeşte NAT – Network Adress Translation, 
adică Translatarea adreselor de reţea privată pe o singură adresă de Internet reală.  

- Fluxul este partajat statistic între utilizatorii din spatele routerului dar de aceiaşi manieră se împart şi costurile pentru 
abonamentul la ISP. 

- Soluţia nu utilizează canale radio şi nu pune în valoare posibilităţile de conectivitate radio pentru comunitatea de 
radioamatori ci este o soluţie intermediară ca măcar o parte dintre aceştia să beneficieze de resursele Internet. 

- Şi o reţea RMMV poate funcţiona ca o reţea privată pe o singurî adresă de Internet, radioamatorii devenind însă 
abonaţi banali. 

 
6. Comentarii şi concluzii 

• Una din cele mai importante aplicaţii pentru serviciul de amator în Reţelele Multimedia de Mare Viteză – RMMV -  
este conectarea la Internet. 
• Fluxul de Internet furnizat de ISP-ul local este partajat statistic între toţi membrii reţelei RMMV din punctul de 
vedere al valorii de trafic pentru fiecare la un moment dat. Când lucrează mai mulţi fluxul la fiecare este mai mic şi 
invers. 
• Echipamentele care contribuie la accesul la Internet prezentate în material sunt date ca exemplu. Fiecare dintre 
ele, de la poză la documentaţia detaliată, pot fi găsite la adresa www.ral.ro . Se pot alege oricare altele de la 
numeroşi producători şi distribuitori. Se pot semnala câteva adrese de Internet la care se poate găsi o gamă de 
echipamente similară sau chiar extinsă faţă de cea prezentată aici: www.linksys.com , www.d-link.com , 
www.planet.com.tw , ca să nu mai vorbim de marile firme CISCO, 3COM, Alvarion, Motorola, ş.a. cu echipamente 
“brand name”. 
• Radioamatorii nu trebuie să uite că activitatea lor trebuie să se desfăşoare numai în benzile alocate şi în 
condiţiile regulamentelor de trafic. 
• Montajul, echiparea, testarea hardware, parametrizarea software, comunicaţia cu Internetul, comunicaţia de 
probă cu un SU prin radiolink în 2,4 GHz se pot realiza toate în “sufarageria” administratorului de reţea (dacă XYL-ul 
nu face prea mare gălăgie) alături de receptorul TV. Numai după ce totul merge OK se trece la instalarea finală. 
• Puterile instalate şi implicit energia consumată sunt nesemnificative, în jurul a 20 ÷ 30 watt pentru toate 
echipamentele ceeace nu pune probleme de costuri. 
• Noile tehnologii nu sunt foarte simple dar cu răbdare şi cooperarea comunităţilor de radioamatori aceaste 
performanţe pot fi atinse. Satisfacţiile tehnice şi morale ale navigării şi participării în reţeaua mondială vor fi imense. 
• Intenţia autorului nu a fost de a da o reţetă ci de a prezenta cât mai aproape de realitate un cadru în care 
radioamatorii YO să elaboreze soluţii alternative şi realizări concrete, performante şi economice. Legiferarea 
Tabloului Naţional de Alocare a Benzilor de Frecvenţă în Româmia, armonizat cu cel din Europa, a făcut posibilă 
expunerea pertinentă a acestor soluţii. TNABF-ul poate fi găsit pe site-ul www.mcti.ro la capitolul Legislaţie în 
vigoare. În banda 2400 – 2450 serviciul de amator este serviciu principal. 
 

                    Cable Modem CM                 Broad Band Router        Wireless Bridge  
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 Cable Modem + Broad Band Ruoter   Broad Band Router+Wireless Bridge 
 
 

Principalele aplicaţii ale serviciului de amator în Internet şi RMMV 
 
Domeniul aplicaţiilor pentru serviciul de amator la interfaţa cu reţeaua mondială Internet este abia la început. Se 

preconizează o dezvoltare substanţială de aplicaţii în perioadele următoare mai ales la confluenţa cu apariţia Reţelelor 
Multimedia de Mare Viteză (RMMV) – Hight Speed Multi Media (HSMM), în tehnologia sread spectrum 802.11b 
(802.11b+) în banda de 2,4GHz. Aplicaţiile cele mai populare la acesastă dată şi cu o dezvoltare remarcabilă în 
comunitatea mondială a radioamatorilor (zeci de mii de participanţi) sunt aplicaţiile de voce prin Internet. 

Interfeţele între reţelele radio locale şi Internet sunt punţi (gateway) de voce echipate corespunzător cu 
transceivere de VHF – UHF (50MHz, 144MHz, 432MHz), sisteme de calcul PC şi software-ul adecvat digitalizării şi 
pachetizării fluxului audio ce este trimis sau vine din spre Internet. 

Servere de voce amplasate ca noduri specializate în Internet realizează conexiunile între staţii aflate la mare 
distanţă şi asigură managemenztul întregului sistem. Staţiile radio utilizator pot accesa “gateway”-ul pe un canal radio 
simplex şi de asemenea pot intra în sistem de la microfonul calculatorului propriu. Clculatorul are o legătură la Internet. 

Schema de principiu a unei aplicaţii de voce pe Internet (Voice over IP – VoIP) se prezintă astfel: 
 

Toate Conexiunile între staţiile radio sau calculatoare se fac prin intermediul serverului de voce. Sunt posibile 
practic toate modurile de conectare, adică: 

A1 – R – A – S – D – D1 , A1 – A – S – D – D1 , A1 – A – S – B , B – S – C  
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de la două staţii radio distante lucrând prin repetoare până la o conexiune între două calculatoare. 
 Cele mai cunoscute două aplicaţii pentru radioamatorii YO sunt EchoLink şi eQSO. Deja mulţi radioamatori din 
România lucrează în aceste sisteme. Ele sunt deja cunoscute din punct de vedere al instalării şi exploatării. Aplicaţiile 
pot fi considerate ca aplicţii digitale numai din punctul de vedere al procesului de digitalizare al vocii (DSP) prin placa de 
sunet a PC-ului şi al conexiunii digitale pachetizate la Internet. Calea de acces radio în aria de lucru a unui repetor şi a 
unui “gateway”, o insulă radio VHF sau UHF, rămâne o cale analogică obişnuită. 
 Câteva elemente care carcterizează aceste aplicaţii: 
 
 Tehnologia. 
 Telefonia prin Internet se mai numeşte telefonie IP sau prescurtat VoIP. Este una din tehnologiile cele mai 
ieftine de comunicaţii internaţionale deoarece utilizează infrastructura Internet şi comutaţia de pachete ca în reţelele 
banale de date. În locul centralelor telefonice sunt calculatoare (sau alte echipamente similare – gatekeeper) cu un 
software adecvat şi echipamente de reţea LAN pentru comutarea de pachete de tip: switch, router, server, etc. Din 
analiza gradului de folosire pentru un circuit fizic care este alocat unor convorbiri, folosirea lui este de peste patru ori mai 
eficiaentă în cazul utilizării noilor tehnologii de comutaţie de pachete faţă de vechile tehnologii cu comutaţie de circuite. 
 VoIP funcţionează pe baza unui pachet de standarde ITU-T grupate în jurul lui H323 – Multimedia 
Communications over non guarenteed QoS LANs (H221-H450, T120-T133 referitoare le structura şi protocoalele de 
reţea, G711-G729 la tehnicile de compresie vocală care aduce vocea la 5,3-6,3 Kbps). 
 Pentru stiva de protocaole H323 şi comunicaţiile publice sut zeci de firme care dezvoltă programe performante 
pentru VoIP. Radioamatorii folosind tehnici similare au dezvoltat programele mai sus amintite. Dacă aplicaţiile industriale 
folosesc plăci şi procesoare specializate, aparate telefonice terminale microprocesorizate cu interfaţă directă pentru LAN 
(RJ45 – 10BaseT), radioamatorii sau limitat (şi corect au făcut) la placa de sunet a calculatorului PC, un microfon şi o 
cască. Procedura esenţială de funcţionare este eşantionarea semnalului audio, digitalizarea (transformarea într-o 
valoare numerică binară), compresia, pachetizarea IP şi transmiterea la destinaţie unde procesul este inversat. 
 
 Utilizare. 
 Cele două aplicaţii Echolink şi eQSO pot fi descărcate din Internet de la adresele: http://www.echolink.org şi 
de la http://www.eqso.net . Ambele dispun de o documentaţie amănunţită pentru instalare, parametrizare, autentificare 
şi operare. EchoLink are un fişier  de help .pdf detaliat pe 70 de pagini. Aplicaţia eQSO dispune de documentaţie în 
limba română. O prezentare sintetică a celor mai reprezentative aplicaţii VoIP pentru amatori a fost făcută şi în revista 
FRR – Radiocomunicaţii şi Radioamatorism nr.7/2003 după un articol al lui Steve Ford WB8IMY. Ecranul aplicaţiei 
EchoLink cu toate instrumentele de lucru şi prezentare afişate: 
 



Radiocomunicaţii digitale 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism – YO4UQ - 2004 193

 
 Un lucru foarte important trebuie să fie menţionat în legătură cu interconectarea la Internet a “gateway” precum 
şi a calculatoarelor PC din amplasamentele utilizator. Aplicaţiile pot să nu funcţioneze dacă ISP – Internet Service 
Providers, furnizorii de servicii Internet, au montat protecţii antivirus sau au blocat porturile de intrare din spre Internet 
către serverele proprii. Aplicaţiile de VoIP menţionate funcţionează pe porturi speciale pe care ISP-ul le poate bloca, 
celelalte aplicaţii Internet cum ar fi Web, E-mail, Telnet, FTP care merg pe porturi standard funcţionează corect. 
 Odată cu apariţia RMMV – Reţele Multimedia de Mare Viteză în tehnologia 802.11b în 2,4 GHz aplicaţiile 

Echolink şi eQSO devin native la bornele plăcii de sunet ale calculatoarelor PC din reţeaua LAN de 2,4 GHz a 
radioamatorilor. Singura condiţie este conectarea acesteia la Internet printr-un router. 
 Poate cea mai interesantă şi performantă aplicaţie care se va dezvolta în cadrul reţelelor RMMV este cea cu 
adevărat multimedia: video, voce şi comunicaţie scrisă. O astfel de aplicaţie dedicată exclusiv radioamatorilor nu există 
încă dar apariţia ei ca o construcţie a specialiştilor în programare este iminentă. 
 Până la apariţia acesteia, ţinând cont de lărgimea de bandă şi capacitatea de trafic a reţelelor RMMV, vom 
prezenta ca exemplu o aplicaţie publică gratuită, existentă pe Internet, ca parte a site-ului www.hotmail.com şi pusă la 
dispoziţie de către Microsoft. Aplicaţia se numeşte Microsoft Messenger şi se descarcă de la adresa 
http://messenger.msn.com/ versiunea 6.1 a acestui program. Lucrează sub toate sistemele de operare Windows de la 
98 la XP. Aplicaţia ştie să facă multe lucruri aşa cum vor fi prezentate în continuare. 

1. Accesul la serverul multimedia de la www.hotmail.com se face prin intermediul creeri unei căsuţe poştale în 
acest site. Se deschide site-ul. Cu New Account Sign-Up se deschide pagina de înregistrare pentru acordarea unei 
căsuţe de e-mail. Se face căsuţa postală cu [nume]@hotmail.com şi parolă. Pentru crearea căsuţei se răspunde 
la toate întrebările din formularul afişat. Parola se dă la alegere dar avţi grije să nu o uitaţi! 
2. Software – generare şi instalare. 

• Se deschide site-ul http://messenger.msn.com  
• Se face Download Now pentru Messenger 6.1, fişierul este un executabil, are dinensiunea de 8178kB şi se 
numeşte setup.exe. 
• Se face ckick pe el şi se produce instalarea. Programul devine imediat activ. El devine activ la fiecare pornire a 
calculatorului. Minimiyaşi fereastra dacă vrţi să lucraţi altceva. Dacă daţi comanda de închidere iconul rămâne mic, jos 
în dreapta barei de start, putând fi activat oricând. 

3. Funcţiuni şi aplicaţii. 
• Programul are o demonstraţie animată privind animaţia prin activarea “Take a tour” 
• Cu funcţiunea “Customize” se poate face o personalizare a aspectului ecranului funcţie de dorinţă 
• Se poate face transmiterea unui fişier fotografie cu comanda “Send files” 
• “Lunch Into Fun” comandă care permite lansarea şi execuţia unui joc iteractiv  
• Activarea unui QSO vide şi audio “live” prin Internet prin apăsarea “WebCam” şi “Audio” din bara de meniu 
• Se poate transmite un e-mail către partener 
• Cu Action > Send an Instant Message se poate începe o conversaţie în scris cu partenerul 
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• Unele consideraţii generale sunt necesare:  
- Trebuie să aveţi cel puţin un partener care să fi făcut acelaşi lucru privind instalarea şi exploatrea programului. 
Adăugarea unui partener se face simplu prin Conacts > Add a contact şi înscrierea căsuţei de e-mail (numai cu 
terminaţia @hotmail.com) a partenerului.  
- Partenerul trebuie să aibă calculatorul pornit atunci când încercaţi să luaţi legătura. 
- Primul contact şi cel mai simplu într-o legătură este cel printr-un mesaj scris “Send an Instant Message” 
- Măsurătorile făcute pe trafic video şi audio cu programul “Du Meter” au condus la următoarele valori: trafic de 
voce up-link de 8-10KB/sec, tarfic de voce şi video down-link 18-20KB/sec. Este cam mult pentru o legătură dial-up 
dar este rezonabil pentru o legătură CATV cu modem de cablu. 

4. Hardware 
• Din punct de vedere al calculatorului aplicaţia nu este pretenţioasă. Testele s-au făcut cu un Pentium la 450MHz 
şi o memorie de 192MB ca partenerul cel mai mic dintr-o legătură şi totul a mers normal sub Windows 98. 
• Este necesar un calcultor dotat cu port USB (Universal Serial Bus) pentru a putea instala camera de luat vederi. 
• Este necesar ca PC-ul să aibă placă de sunet pentru microfon şi difuzor (cască pentru a evita microfonia). 
• Pentru camera de luat vederi, se cumpără o camera video USB modestă care costă cca. 700.000 lei şi se 
procedează în următoarea ordine: 
- Camera vine cu un CD pe care sunt “driver-ul” software şi probabil o mică aplicaţie autonomă cu care se poate 
vedea pe ecranul propriu imagini captate de cameră din mediul înconjurător.  
- Se instaleză driverul de pe CD pe calculator.  
- Se opreşte calculatorul.  
- Se introduce camera în USB. 
- Se porneşte calculatorul şi acesta ne anunţă că a găsit New Hardware. 

- Se parametrizează software camera 
(dimensiunea imaginii ca exemplu Screen Area 
640x480, numărul de culori care poate fi pe 
16bit sau 24bit, precum şi eventual alţi 
parametrii care depind de fabricantul camerei. 

 
Cu puţină răbdare se poat face primul 

QSO video în Internet. Problema este ca şi 
rezolvată odată cu apariţia reţelor de mare viteză 
pentru care o aplicaţie multimedia dedicată, în 
interiorul reţelei, fără ieşirea la Internet pentru 
distanţă lungă, nu va mai avea nici o problemă de 
funcţionare din punct de vedere al vitezei de 
canal. QSO-urile locale care se fac acum în 
144MHz sau 432MHz  se vor face în 2,4GHz şi 
vor fi video şi audio. O astfel de apliacţie 
comercială care permite lucrul într-o reţea locală 
LAN, cum sun reţelele RMMV, este iSpQ Video 
Chat Software and Webcam Chat Community 
la adresa www.ispq.com . Aplicaţia 
funcţionează atât pe Internet cât şi pe o reţea 
LAN închisă pe canale fizice cablate sau 
radio. 

Cu acestea încheiem aici şi aştept cu 
interes prima legătură multimedia, video şi 
voce, pe Internet. Adresa mea de e-mail 
pentru Messenger este 
colonati@hotmail.com. Ne întâlnim pe video 
chat !!!! 

73’s de YO4UQ 
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MixW 2.x – Manual de utilizare 
 
Conţinut 
 
Setările de bază 

• Interfaţarea transceiverului la PC    pag. 1 
- Reglajul nivelelor audio - Regaljul recepţiei - Reglajul emisiei – Transceiver - Placa de sunet a PC-ului 

• Setările plăcii de sunet        pag. 3 
- Rata de eşantionare - Durata evoluţiei sunetului - Viteza spectrului / waterfall 

• Date personale      pag. 4 
• Configurare USB sau LSB     pag. 4 
• Selectarea rotorului şi a comenzilor sale   pag. 5 
• Configuraţia CAT/PTT a transceiverului   pag. 5 
• Setarea TNCpag. 7 
• Selectarea modului de lucru     pag. 8 
• Selectarea opţiunilor – Options    pag. 9 

- AFC – CAF Controlul automat al frecvenţei – Blocaj - Captură automată a semnalului - Pragul de declanşare 
– Squelch – Recepţie – Emisie - Căutare continuă - Săgeţi de căutare - Scanare automată a frecvenţelor - 
Calendar de evenimente - Apel automat - Reglajul frecvenţei transceiverului - Acordul emiţătorului - Oprirea 
acordului - Ştergerea indicativului când se schimbă frecvenţa - Ştergerea QSO pentru un nou indicativ - Căutare 
automată în fişierul de LOG - Căutare automată în callbook - Bip sonor - Ora UTC - Clipire indicator „Tx” 

• Selectarea afişajului – View     pag. 13 
- Selectarea ferestrelor - Control bar – Bara de comenzi - Bara CAT – Computer Aided Tuning - Indicator de 
acord - Harta lumii - Caseta de dialog DX Cluster - Caseta de dialog Callbook - Bara de stări - Statisticilew log-
ului - Modul „contest” - Fereastra de spectru 

• Selectarea opţiunilor de afişaj    pag. 15 
- Sublinierea textului - Ora UTC - Clipire indicaţie „Tx”n - Utilizarea unui cursor subţire - Afişajul liniilor fine - 
Afişajul permanent IMD - Utilizare RST predeterminat - A doua fereastră TNC - Noua fereastră de recepţie - 
Poziţionarea şi redimensionarea ferestrelor 

• Indicatorii audio ai waterfall – fereastra de spectru  pag. 16 
• Selectarea carcaterului şi a culorilor de text   pag. 17 
• Configurarea şi utilizarea macrourilor    pag. 17 

- Procedură practică pentru construcţia macrourilor - Macrouri predefinite - Construcţia SET-urilor de macrouri 
personalizate - Alte aspecte ale utilizării macrourilor - Macro TNC - Utilizarea macrourilor cu un TNC - Macro 
contest - Setarea tastelor macro suplimentare - Apelul unui macro din alt macro 

• Lista macro comenzilor disponibile    pag. 24 
• Operarea modurilor cu programul Mix 2.x   pag. 26 
• Recepţia       pag. 26 

- Recepţia multicanale 
• Emisia       pag. 28 

- Emisia multicanale 
• Configurarea şi utilizarea CW     pag. 29 

- Utilizarea plăcii de sunet - Comanda CW directă - Utilizarea unui TNC în CW - Configuraţia modulului CW 
• Configurarea şi utilizarea în PSK 31    pag. 31 

- Configurarea transceiverului - Configurarea MixW – Recepţia - Emisia 
• Configurarea şi utilizarea în FSK31    pag. 33 
• Configurarea şi utilizarea în RTTY    pag. 33 

- Configurarea transceiverului - Configurarea MixW – Recepţia - Emisia 
• Configurarea şi utilizarea în Packet HF   pag. 35 
• Configurarea şi utilizarea în Packet VHF   pag. 36 
• Configurarea şi utilizarea în Pactor    pag. 40 
• Configurarea şi utilizarea în Amtor    pag.40 

- Configurarea transceiverului - Configurarea MixW – Recepţia - Emisia 
• Configurarea şi utilizarea în MFSK16    pag. 41 
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- Configurarea transceiverului - Configurarea MixW – Recepţia - Emisia 
• Configurarea şi utilizarea în Throb    pag. 43 

- Configurarea transceiverului - Configurarea MixW – Recepţia - Emisia 
• Configurarea şi utilizarea în MT63    pag. 44 

- Configurarea transceiverului - Configurarea MixW – Recepţia - Emisia 
• Configurarea şi utilizarea în Hellschreiber   pag. 46 

- Recepţia - Emisia 
• Configurarea şi utilizarea în Fax    pag. 47 
• Configurarea şi utilizarea în SSTV    pag. 47 

- Configurarea transceiverului - Configurarea MixW – Recepţia - Emisia 
• Funcţiile barei de stări     pag. 51 
• Utilizare LOG      pag. 52 

- Imprimarea şi exportul fişierelor de LOG - Utilizarea MixW pentru un format de QSL 
• Utilizarea în concursuri     pag. 55 

- Configurarea modului „contest” - Configurarea macrourilor din „contest” - Fuziunea macrourilor 
• Utilizare DX Cluster      pag. 59 

- DX Cluster prin Packet radio - DX Cluster prin Internet - Trimiterea unei informaţii DX 
 

Comentariu: 
1. Versiunile MixW 2.x evoluează permanent. În aceste condiţii unele funcţiuni sau menuri, ferestre sau 

parametrizări se pot schimba în sensul măririi performanţelor pachetului de programe. 
2. Prezentul manual de utilizare este un foarte bun îndrumar pentru surprinderea mecanismelor generale de 

parametrizare şi utlizare a unuia din cele mai complexe realizări în domeniul software pentru comunicaţiile 
digitale de amator. Conoşterea acestora face foarte uşoară adaptarea operatorului la noile versiuni ce pot să 
apară. 

3. Se recomandă să se lucreze cu programul MixW 2.x şi cu prezenta expunere în faţă, probând „la cald” 
funcţionalităţile expuse. 

4. MixW 2.x cumulează multe din fucţiunile programelor personalizate pentru fiecare mod de lucru. Dacă se 
consideră că MixW este prea complex, se poate începe lucrul cu progarmele mai simple, specializate pentru 
fiecare mod de lucru: DigiPan, MMTTY, MFSK16, CWGet, etc. 

 
Anexe 
 

• Clasificarea emisiunilor conform codului de modulaţie FCC 
• Tabloul de conversie tensiune – putere pe o sarcină de 50 ohmi (dBmV, dBm) 
• Pinii conectoarelor de calculator 
• Interfaţa de date RS232 – V24 
• Setul de caractere al codului Morse 
• Codul ITA2 (Baudot) şi AMTOR 
• Tabelul conversiilor de coduri ITA1 la ITA4 
• Codul ASCII 128 
• Schemele TNC2 
• Schema TNC PIC-E cu microcontroler 
• Schema MCP – KAMPlus 
• Exemple de conectare între MCP şi transceivere 
• Exemplu (detaliu) privind conectarea între MCP KAMPlus şi handheld FT51-R 
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CONFIGURARE MixW 2.x 
 
SETĂRILE DE BAZĂ 
 
INTERFAŢAREA TRANSCEIVERULUI LA PC 
 

Interfaţarea transceiverului la PC se efectuează în mai multe feluri. Placa de sunet si PC-ul trebuie să fie legate 
între ele printr-o dublă legătură audio intrare şi ieşire. Programul MixW poate fi setat în patru modalitaţi diferite: 

1. Utilizarea comenzii PTT prin intermediul unei tensiuni la pinul DTR sau RTS al unui port COM, acesta din 
urmă putând fi de asemenea utilizat, dacă vreţi, ca port de comunicaţie serie cu transceiverul (CAT). 

2.  Utilizarea comenzilor emisie şi recepţie ale transceiverului prin portul de comunicaţie serie prin intermediul 
CAT fără a folosi circuitul PTT. 

3. Utilizarea circuitului VOX al transceiverului pentru a comuta emisia când un semnal provine din PC şi 
pentru a reveni în recepţie când semnalul încetează. 

4.  Utilizarea manuală a emisiei/recepţiei transceiverului.  
NOTĂ: Microfonul transceiverului trebuie să fie întotdeauna deconectat pentru a evita transmisia din 

neatenţie a semnalelor străine. 
Când utilizaţi VOX,  sunetele calculatorului non generate de MixW, ca de exemplu cel al pornirii Windows-ului, 
pot declanşa circuitul VOX şi să fie transmis. Pentru a evita acest inconvenient, este important, atunci când 
este utilizat MixW, să dezactivaţi aceste sunete în toate aplicaţiile şi să vă asiguraţi că aparatul este deconectat 
de la PC când calculatorul demarează sau redemarează. 

NOTĂ: Multe transceivere recente nu necesită nici o interfaţă pentru a fi utilizate cu MixW. Ele dispun de fapt 
de porturi de intrare şi ieşire de semnale care sunt compatibile cu porturile calculatorului sau cu o placă de 
sunet. Mai mult, funcţiile CAT ale numeroaselor aparate recente permit comutarea emisie/recepţie pentru MixW 
(de exemplu, FT920 dispune de o intrare audio, de o ieşire audio si de o conexiune RS232). Nivelele vor trebui 
adaptate pornind de la mixerul audio al plăcii de sunet. 
 

Reglajul nivelelor audio 
 Această operaţie este extrem de importantă deoarece ea permite reglarea nivelelor de intrare şi de ieşire. Ea se 

efectuează cu ajutorul comenzilor volum şi înregistrare din Windows 95, 98, 2000, Me, NT si XP. 
Mai întâi, efectuaţi un dublu click pe icoana difuzorului reprezentată 
mai sus şi situată jos, în dreapta, în bara de aplicaţie: 
 Această operaţie afişează fereastra de control al volumului.  

ATENŢIE: Nu este vorba de fereastra de control al înregistrării! 
 Selectaţi  pe ecran “Options”, apoi “Properties”, şi în final în 
fereastra  “Properties”, activaţi selectorul “Recording”. Verificaţi dacă 
opţiunile pe care le utilizaţi “Microphone” sau “Linie In” sunt bine 
activate apoi apăsati tasta [OK].  
 
Reglajul recepţiei 

Pentru a efectua acest reglaj, trebuie să aşezaţi această 
fereastră şi cea principală a programului MixW astfel încât ambele să 
fie vizibile pe ecran pentru a putea trece uşor de la una la cealaltă. 
Adaptaţi nivelul sonor al transceiverului dumneavoastră la un nivel 
audio convenabil. 

Conform configuraţiei, trebuie să reglaţi fie intrarea 
microfonului dacă sunteţi conectat la intrarea “MIC” a plăcii de sunet, 
fie intrarea de linie dacă sunteţi racordat la intrarea “LINE IN”. 
Asiguraţi-vă că aţi activat în această fereastră câmpul de “Select” al 
intrării corespunzătoare. Cea mai bună modalitate de a adapta acest 

Iconul parametrizare
 soundblaster

Nivel audio

Selectare
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nivel de intrare consistă în căutarea recepţiei unui semnal digital, apoi apăsarea cu butonul stâng al mouse-ului pe cel 
mai puternic semnal vizibil în waterfall. Dacă MixW nu se poziţionează corect pe semnal va trebui, fie să adaptaţi 
frecvenţa de recepţie, fie să apăsaţi din nou pe semnal. 
 Reglaţi nivelul de intrare a microfonului sau a liniei până ce zgomotul de fond prinde culoarea albastru deschis, 
iar semnalul primit este de culoare verde deschis. Cele mai puternice semnale sunt de culoare galbenă sau portocalie. 
 Este foarte important să nu saturaţi intrările plăcii de sunet. Saturarea acestor intrări poate să degradeze destul 
de mult lectura semnalelor. Reglajul pentru nivele minime cu un afişaj corect este cel mai bun punct de plecare. Se 
poate dovedi necesară atenuarea semnalului între transceiver şi placa de sunet în special dacă utilizaţi intrarea micro a 
plăcii de sunet. Această operaţie se poate face cu ajutorul unui simplu divizor de tensiune descris în partea de 
interconectare. 
 Dacă nu apare nici un semnal pe afişajul MixW, asiguraţi-vă că opţiunea “Mute” a intrării micro nu este activată 
sau că opţiunea “Selection” a intrării pe care o folosiţi este activată. Verificaţi de asemenea toate interconectările. Mai 
este posibil ca intrarea plăcii de sunet să fie saturată ceea ce necesită atenuarea semnalului. După optimizarea acestui 
reglaj, efectuaţi probe de recepţie pe mai multe staţii cu semnale diferite. Recomandăm modul BPSK în 14070 kHz unde 
aproape întotdeauna găsiţi staţii active. 
 
Reglajul emisiei 

Trebuie să conectaţi ieşirea “Line Out” sau “SPKR” a calculatorului la intrarea microfonului emiţătorului sau la 
intrarea AFSK prin intermediul unui transformator de izolare şi al unui atenuator 100:1. 
 Ca şi în cazul reglajului precedent, este extrem de importantă adaptarea intrării audio a transceiverului la nivelul 
de ieşire al plăcii de sunet. Dacă fereastra este închisă, apăsaţi de două ori (2xClick) pe icoana difuzorului. Fereastra de 
“Control Volum” apare astfel: 

 
Transceiver 

Este preferabil de a efectua acest reglaj cu transceiverul 
conectat la o sarcină fictivă. Poziţionaţi comanda raportului micro 
(raport între mărimea caracteristică semnalului de intrare şi cea a 
semnalului de ieşire) la minim şi verificaţi dacă VU-metrul (aparat de 
măsurare a semnalelor electroacustice) va afişa bine nivelul ALC. În 
majoritatea cazurilor de funcţionare în regim linear ALC-ul aproape că 
nu trebuie să mişte. 
Dacă utilizaţi circuitul VOX pentru a comanda emisia, puneţi-l în 
funcţiune şi poziţionaţi-i comanda ca în toate celelalte moduri. Reglaţi 
temporizarea VOX-ului pe lungă durată. Dacă nu utilizaţi nici VOX-ul 
nici PTT-ul, efectuaţi această comandă activând manual emisia 
aparatului. 
 
Placa de sunet a PC-ului 

Ca şi în cazul precedent, pentru a efectua acest reglaj, va 
trebui să aşezaţi această fereastră şi cea a MixW astfel încât ambele 
să fie vizibile pe ecran pentru a putea trece uşor de la una la cealaltă. 

 NOTĂ: Activaţi opţiunea “Mute” din “Microphone” şi “Linie In” în 
fereastra de control al volumului pentru a evita declanşarea nedorită a VOX-ului şi a eventualelor reveniri când veţi 
utiliza comanda PTT. 
 Selectaţi mai întâi modul de trafic pe care doriţi să-l utilizaţi prin meniul „MOD” apoi activaţi emisia apăsând cu 
butonul stâng al mouse-ului  pe tasta [TX] sau pe indicaţia „RX” din bara de stări. La fel, pentru a comuta emisia apăsaţi 
simplu pe tasta [RX] sau pe indicaţia „TX” din bara de stări. Această procedură se poate efectua de asemenea apăsând 
pe [Pause] pe tastatură.      

 ATENŢIE: Nu emiteţi pe perioade lungi când efectuaţi această operaţie! 
 Măriţi uşor comanda „Controlul volumului” – vernierul linear - până la declanşarea VOX-ului. Dacă VOX-ul nu s-
a activat când aţi atins jumătatea potenţiometrului, măriţi foarte uşor volumul micro şi refaceţi operaţia. Supravegheaţi 
astfel indicatorul ALC al aparatului. Trebuie să obţineţi o lectură minimă, ceea ce arată că semnalul audio este suficient 
pentru a comanda emisia şi nu prea ridicat pentru a evita riscurile de saturare a intrării micro a transceiverului. Saturarea 
circuitului de intrare micro stă la originea cea mai curentă a distorsiunilor şi a măririi lăţimii de bandă a semnalelor şi din 
acest motiv este recomandată prudenţa. PSK31 este în special sensibil la  aceste reglaje, iar toate modurile numerice 
sunt afectate. 
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 NOTĂ: Mulţi utilizatori au rezolvat problemele de distorsiune a plăcii de sunet reglând raportul astfel încât indicatorul 
ALC începe cu greutate o mişcare lejeră, apoi revine la zero. Nu este necesar ca indicatorul ALC  să fie în mişcare în 
timpul lucrului! 

Odată optimizate toate reglajele, notaţi poziţia tuturor comenzilor aparatului şi cea a reglajelor controlului de 
volum şi controlului de înregistrare din Windows. 

 
SETĂRILE PLĂCII DE SUNET 

Pentru a realiza corect setările de configuraţie ale plăcii de sunet, este necesar a se ţine seamă de tipul 
acesteia precum şi de parametrii limită ce sunt admişi: rata de eşantionare, ceasul, etc. 

Desfăşurarea completă a casetei de dialog este afişată în figura alăturată. 
Dacă dispuneţi de mai multe plăci de sunet, trebuie să o alegeţi pe cea care funcţionează cu MixW pentru a 

utiliza toate funcţiile de emisie şi recepţie. 
Puteţi seta de asemenea rata de eşantionare, durata de înregistrare a evoluţiei sunetului, viteza de defilare a 

spectrului şi selecta filtrul de procesare numerică a sunetului (DSP) care poate fi de un real ajutor pentru recepţia în 
anumite condiţii. 
 

„Sample rate”- Coeficient - rata de eşantionare 
Valoarea afişată este cuprinsă între 7000Hz şi 12000Hz. MixW funcţionează cel mai bine cu rata de 

eşantionare predeterminată de 11025Hz, deşi diferite valori pot fi utilizate în funcţie de diferenţele dintre plăcile de sunet. 
În general, nu este necesară modificarea valorii predeterminate exceptând anumite cazuri. 
 
„Sound history”- Durata evoluţiei sunetului 

Durata în secunde a evoluţiei corespunde duratei de înregistrare a sunetului care a fost recepţionat în timpul 
celor n secunde precedente. Pentru a asculta acest istoric, menţineţi tasta Shift apăsată făcând în acelaşi timp un Click 
pe un semnal audio. Înregistrarea va fi redifuzată la viteză accelerată. 
 
„Spectrum speed”- Viteza spectrului - waterfall 
 Această funcţie modifică viteza de desfăşurare a afişajului în fereastra de spectru. Un afişaj mai rapid va 
permite o acordare mai facilă şi mai accelerată pe semnalele de recepţie, dar va necesita un calculator şi o placă de 
sunet mai rapide.  
 

De regulă plăcile de sunet sunt compatibile cu standardul de facto “Creative Labs”. Nu este mai puţin adevărat 
că ultimele generaţii de calculatoare au promovat plăci de sunet extrem de complexe pentru achiziţie şi redarea de 
semnal stereo şi quadro. Toate aceste evoluţii păstrează compatibilitatea cu realizările anterioare cu condiţia ca acestea 
să nu fie prea vechi şi total demodate. La fel au evoluat şi programele specializate în prelucrarea sunetului încorporate 
în sistemele de operare Windows 2000, Windows XP. MixW 2.07 probat pe un calculator cu modulul de sunet încastrat 
pe placa de bază şi cu sistemul de operare Windows XP Profesional a funcţionat corect. 

Validare
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Dezactivat
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DATE PERSONALE 
 Pentru a 
accesa fereastra de 
configurare a datelor 
personale, faceţi click pe 
Configure > Personal 
data. 
Introduceţi în câmpurile 

corespunzătoare 
diferitele informaţii 
personale. Pentru 
indicativul dvs. utilizaţi 
majuscule. 
  NOTĂ: Pentru 
latitudinile Sud şi 
longitudinile Est 
specificaţi înainte 
valoarea semnului lor. 
 Dacă doriţi să 
transmiteţi identificarea 
CW la sfârşit de 

comunicare, bifaţi spaţiul corespunzător şi introduceţi textul pe care îl transmiteţi în câmpul CWID. Adăugarea funcţiei 
CWID în macro-ul de sfârşit de comunicare transmite această frază în telegrafie. La sfârşitul configurării, confirmaţi 
introducerea cu ajutorul tastei OK. 

 NOTĂ: Va trebui să introduceţi cel puţin indicativul staţiei dvs. pentru a putea fi activat programul MixW. Dacă utilizaţi 
comutarea emisie / recepţie prin VOX sau manual, puteţi ignora celelalte setări şi continua configurarea. 
 Este posibilă oricând accesarea ulterioară a ferestrei de configurare dacă doriţi să adăugaţi funcţii 
complementare sau să modificaţi datele dvs.personale. 
 
CONFIGURARE USB SAU LSB 
 Pentru a accesa meniul de configurare a opţiunilor de utilizare USB sau LSB,  View > Spectrum > Sound. 

Ele trebuie să fie corect setate pentru ca frecvenţele afişate să corespundă exact celor utilizate şi pentru a 
permite programului de a regla automat 
setările de inversiune bazate pe modul 
HF. 

 NOTĂ: Inversiunea funcţionează 
diferit cu MixW în comparaţie cu 
majoritatea celorlalte programe care 
utilizează placa de sunet. Se recomandă 
citirea cu atenţie a informaţiilor de mai 
jos pentru a evita orice confuzie în 
cursul utilizării. 
 Modurile care folosesc 
inversiunea sunt: QPSK31, MFSK16, 
RTTY, AMTOR, Hellschreiber, THROB 
şi FAX. În MixW, inversiunea înseamnă 
a inversa tonalităţile de MARK şi de 
SPACE pornind de la utilizarea normală 
a modului respectiv. Această funcţie 
poate fi utilizată în cazul în care staţia cu 

care încercaţi să comunicaţi este inversată. 
 De exemplu, când utilizaţi un TNC clasic, RTTY funcţionează aproape tot timpul în mod LSB, folosind un 
decalaj de 170 Hz între tonalitatea de  „MARK” şi cea  de  „SPACE”,  cea de MARK fiind mai ridicată. 
 Dacă MixW este setat pe „RF,LSB”, tonalitatea de MARK va fi cea mai ridicată. Totuşi, dacă MixW este setat 
pe „RF,USB” tonalitatea de MARK va fi cea mai joasă. Altfel spus, dacă MixW este corect configurat, ceea ce necesită a 
afla dacă se găseşte în mod USB sau LSB, MixW va selecta automat, şi fără intervenţia dvs., tonalităţile de MARK, 
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respectiv de SPACE. Funcţia de inversiune este utilizată numai pentru a inversa standardul modului utilizat, oricare ar fi 
acesta, USB sau LSB. 
 Dacă MixW este configurat pentru funcţiile CAT, USB-ul / LSB-ul şi schimbările de frecvenţă se efectuează 
automat selectând „Auto” în meniul menţionat. 

 Cu funcţia CAT, MixW va şti automat dacă utilizaţi modul USB sau LSB ca şi frecvenţa de utilizare (banda de 
lucru) interogând transceiverul (când acesta are funcţiune de CAT) . În MixW, frecvenţele de utilizare ale analizorului de 
spectru, a log-ului şi a barei CAT vor afişa automat marcajul (scala) audio. 
 Dacă nu utilizaţi CAT, pentru a defini modul şi frecvenţa puteţi să vă reglaţi setările HF, USB/LSB manual 
pornind din meniu. Frecvenţa va fi afişată cu precizie atâta timp cât o veţi adapta manual în MixW pentru a face să 
coincidă cu cea a transceiverului. Selectaţi din View > CAT bar şi în fereastra care apare fixaţi banda de lucru, care îşi 
alege funcţie de MOD, frecvenţa centrală. Se poate introduce manual orice altă frecvenţă doriţi. Ea se memorează şi în 
LOG. Selectarea opţiunii „Sound” în meniu permite doar afişarea marcajului audio (Hz) oricare ar fi frecvenţa HF. Scala 
audio din partea superioară a ferestrei de spectru este etalonată în valori absolute între 0 şi 5000 Hz. 

 NOTĂ: Frecvenţa audio poate să fie afişată şi cu „RF,LSB”,  „RF,USB” sau „AUTO”, poziţionând cursorul deasupra 
afişajului spectrului de frecvenţe până ce cursorul ia forma unei mâini şi apăsând apoi pe butonul drept al mouse-ului. 

 
SELECTAREA ROTORULUI ŞI A 
COMENZILOR SALE 
Pentru a accesa selectarea rotorului, 
când acest dispozitiv hard există, se 
procedează astfel: 
Selectaţi mai întâi marca rotorului în 
meniul de mai jos. (Configure > Rotor > 
[alege tipul de rotor]) 
Deschideţi apoi caseta de dialog de 
configurare a portului rotorului selectând 
„Settings”. 
Desfăşurarea completă a casetei de 
dialog este afişată alăturat. 

Consultaţi manualul rotorului 
dvs. pentru a trece la această 
setare. 
Când apăsaţi pe tasta [OK] 
pentru confirmarea 
informaţiilor, o casetă de 
dialog se deschide pentru a 
vă permite introducerea 
decalajului azimuth. (în grade 
de longitudine faţă de 
meridianul zero) 
Introduceţi această dată, apoi 
confirmaţi cu tasta [OK]. 
Această valoare va putea fi 
modificată ulterior accesând 
din nou caseta de dialog. 
În meniu, celelalte opţiuni 
disponibile sunt „Turn!”(rotaţie 
la staţia <Call>) şi 
„TurnLP!”(rotaţie la staţia 

<Call> în „long path”). 
 
CONFIGURAŢIA CAT/PTT A TRANSCEIVERULUI 
 Dacă folosiţi comutarea emisie / recepţie 
prin VOX sau manual şi dacă nu utilizaţi nici o funcţie 
CAT, puteţi să ignoraţi total acest paragraf. Dacă 
folosiţi comutarea emisie / recepţie prin circuit PTT 
sau printr-o comandă CAT, va trebui să o configuraţi 
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în aşa fel încât să poată comanda transceiverul. Pentru a accesa fereastra de configurare a setărilor CAT/PTT, faceţi în 
meniul Configure > TRCVR CAT/PTT.  Desfăşurarea completă a casetei de dialog este afişată alăturat. 

 Această 
fereastră permite 
setarea funcţiilor 
CAT. Dacă nu folosiţi 
funcţiile CAT, 
selectaţi „None” în 
marca transceiverului. 
Ignoraţi restul 
configuraţiei şi 
apăsaţi pe tasta 
[Details] pentru a seta 
PTT-ul şi opţiunile 
portului COM. 
Dacă folosiţi funcţiile 
CAT, selectaţi mai 
întâi marca, apoi 
modelul aparatului 
pornind de la listele 
accesibile în partea 
superioară a ferestrei 
de PTT/CAT. 

 NOTĂ: Dacă 
modelul aparatului 
dvs. nu apare în listă, 
selectaţi un 
transceiver similar. 
De exemplu, toate 
funcţiile CAT pentru 

aparatele marca Kenwood funcţionează selectând TS-850. 
Activaţi funcţiile CAT pe care doriţi să le integraţi în MixW, apoi apăsaţi pe tasta [Details]. 
 

 Portul se află în locul 
în care circuitul PTT este 
conectat. Viteza de transmisie, 
biţii de date, paritatea şi biţii de 
stop sunt setaţi pentru a adapta 
configuraţia CAT a aparatului 
dvs.(raportaţi-vă la manualul 
aparatului). Dacă nu utilizaţi 
comanda CAT, puteţi ignora 
aceste setări. 
 Pinii RTS şi DTR ai 
portului COM selectat corespund 
semnalelor destinate comutării 
circuitului PTT, circuitului CW sau 
ambele. Ele pot fi setate pe 
„mereu activ” sau „mereu inactiv” 
în vederea facilitării combinaţiei 
comutării printr-un circuit PTT în 
acelaşi timp cu comanda CAT 

pentru schimbarea de frecvenţă automată a aparatului şi a altor funcţii. 
 RTS foloseşte pinul 4 al unui conector DB-25 sau pinul 7 al unui conector DB-9. 
 DTR foloseşte pinul 20 al unui conector DB-25 sau pinul 4 al unui conector DB-9. 

Marca aparatului

Validare

Anulare

Dezactivare

Frecventa
de zero beat

Corectiile CAT
(Hz)

Tip CAT

Salvarea
frecventei

PTT prin CAT

CW prin CAT

CW prin
soundcard

CW este LSB

Freq centrala
FSK

Freq de CW

Modul digi
normal

Acordul cu
mouse

Portul COM Viteza

Validare

Anulare

Control CW prin DTR

Control PTT
prin RTS

Biti de stop

Biti de date

Controlul hard
al fluxului



Radiocomunicaţii digitale 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism -–YO4UQ – 2004   7

 Dacă PTT-ul este declanşat de o comandă CAT şi nu necesită circuit separat PTT sau CW, puteţi să activaţi 
selectând numai controlul fluxului  „Hardware flow control” şi să vă asiguraţi apoi că la portul COM, viteza de transmisie, 
biţii de date, paritatea şi biţii de stop sunt adaptaţi la setările aparatului dvs. RTS şi DTR nu sunt utilizaţi în acest caz. 

 NOTĂ: Dacă această ultimă opţiune este selectată, transceiverul trebuie să suporte controlul fluxului prin “Hardware 
flow control”. Dacă nu este cazul sau veţi întâlni probleme, dezactivaţi opţiunea „Hardware flow control” şi poziţionaţi 
DTR şi RTS pe „Always on”. 
 
SETAREA TNC 
 Cu MixW, PC-ul se comportă ca un terminal care trimite comenzile la TNC şi afişează datele ce provin din 
TNC. În această configuraţie, TNC funcţionează în mod – comandă - şi nu în mod – gazdă - ca în cazul programelor 
XPWin sau KaGold. Este necesară utilizarea comenzilor specifice  echipamentului TNC utilizat. Consultaţi manualul de 
utilizare TNC pentru a cunoaşte structura comenzilor sale. 
 Pentru accesarea meniului TNC, selectaţi „Configure”|”TNC settings”. Se va afişa caseta de dialog 

ca în exemplul de mai jos: 
 Aceste setări vor fi 
identice cu cele utilizate anterior cu 
TNC-ul dvs. Consultaţi manualul 
de utilizare TNC pentru mai multe 
informaţii. 
 Opţiunea „Echo” 
permite afişarea tuturor comenzilor 
TNC pe ecran. Totuşi se 
recomandă dezactivarea acestei 
opţiuni dacă nu vreţi să aveţi 
ecranul prea încărcat. 
 Un fişier de macro-uri 
TNC creat cu extensie .mc  trebuie 
să fie disponibil pe PC-ul dvs. 
Acest fişier va fi citit de MixW 
pentru setarea tuturor comenzilor 
macro şi iniţializarea TNC-ului pe 
modul ales. Este foarte important 

dacă doriţi să-l personalizaţi şi să-l duplicaţi pentru fiecare mod TNC pe care îl veţi utiliza. Acest fişier conţine comenzile 
unice pentru MixW şi pentru modelul TNC utilizat. Permite setarea comenzilor macro (taste) care se afişează pe monitor 
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şi care asigură funcţionarea TNC-ului. Când fişierul e gata de utilizare, selectaţi „Mode”|”TNC mode settings” pentru a 
afişa meniul de mai jos. 
Pentru a accesa modurile TNC, selectaţi „Mode”|”TNC modes”. Se va afişa meniul următor: 

 Pentru a vizualiza, crea sau modifica un fişier 
de macro, folosiţi un editor ASCll ca de exemplu Notepad 
din Windows. Fişierul nu poate fi deschis decât dacă 
MixW este scos din funcţiune. 
 Puteţi de asemenea crea macro-uri ce pot fi 
selectate de utilizator în interiorul programului apăsând cu 
butonul drept al mouse-ului şi folosind editorul de macro-
uri. 
 Editorul de macro-uri poate crea taste care 
vor modifica setările TNC-ului. Editaţi fişierul macro când 
vă aflaţi în modul TNC ales. Fişierul macro va fi actualizat 
atunci când veţi părăsi programul. Pentru mai multe 
informaţii, v.§ Configuraţia şi utilizarea macro-urilor. 

 NOTĂ: Puteţi crea taste macro schimbând modul 
TNC, dar această metodă va provoca o înregistrare de 
proastă calitate a modului în fişierul log. Puteţi crea o 

tastă macro pentru a porni modul comandă al TNC-ului (de exemplu pentru TNC KAM: <CTRL-C>X) şi apoi pentru a 
introduce direct comenzile în fereastra de emisie şi a le executa apăsând tasta [ENTER]. 
 Un exemplu de fişier de macro pentru TNC KAM numit PACTOR-KAM.mc poate fi furnizat cu programul 
MixW. Puteţi să-l utilizaţi pentru modul Pactor cu un TNC-KAM, să-l duplicaţi şi să-l modificaţi pentru alte moduri TNC-
KAM, ca de exemplu G-tor şi Amtor. 
Dacă dispuneţi de un TNC de o altă marcă, puteţi să folosiţi acest fişier ca model pentru crearea fişierelor de macro cu 
comenzile specifice TNC-ului dvs.. 

 
SELECTAREA MODULUI 
Modul de trafic poate fi selectat în 
două moduri diferite: 

1. Cu meniul „Mode” 
 Selectaţi modul pe 
care vreţi să-l utilizaţi apăsând pe 
bara de meniuri şi selectând 
modul dorit. 

2. Cu meniul 
contextual din bara 
de stări (bara 
inferioară a 
ferestrei) 

 Poziţionaţi cursorul 
mouse-ului în bara de stări pe 
indicaţia modului apoi apăsaţi 
cu butonul drept al mouse-ului 
pentru deschiderea meniului 
contextual. Selectaţi apoi 
modul pe care doriţi să-l 
utilizaţi apăsând cu butonul 
stâng al mouse-ului. 
 Setările de 
configurare ale fiecărui mod sunt 
accesibile prin meniul 
„Mode”|”Mode settings” care 
deschide caseta de dialog a 
setărilor de configurare ale 
modului respectiv. Aceeaşi 

Toate modurile TNC care au fost
create se vor gasi in acesta lista

PACTOR Kam+

Meniul "Mode"

Meniul Contextual
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configurare poate fi accesată prin meniul contextual selectând „Mode settings”. Opţiunile modului ales depind bine 
înţeles, de modul utilizat. 
 De exemplu, în RTTY, puteţi seta shiftul, viteza de transmisie şi inversiunea, dar care nu sunt setări utilizate 
pentru modul BPSK31 sau altele. 
 
SELECTAREA OPŢIUNILOR 
Opţiunile pot fi selectate în două moduri diferite: 

1. Cu meniul „Options” 
Selectaţi opţiunea pe care doriţi să o activaţi sau să o setaţi apăsând pe bara de meniuri şi selectând cu butonul 
stâng al mouse-ului opţiunea aleasă. 
2. Cu meniul contextual din bara de stări 

Poziţionaţi cursorul mouse-ului în bara de stări pe indicaţia uneia din opţiuni apoi apăsaţi cu butonul drept al mouse-ului 
pentru a apărea meniul contextual (acesta dispune de un număr limitat de opţiuni spre deosebire de cele din meniul 
„Options”). Selectaţi una din opţiunile pe care doriţi să o utilizaţi apăsând cu butonul stâng al mouse-ului. 
 

 
 NOTĂ: Indicaţiile afişate în bara de stări 

variază în funcţie de modul care a fost selectat. 
De exemplu, IMD nu se referă decât la 
modurile PSK31. În schimb, indicaţiile 
”Connected” sau „Disconnected” nu se 
raportează decât la Packet. 
 
„AFC”- Controlul automat al frecvenţei- 
 Atunci când opţiunea este activată, 
MixW va rămâne acordat pe staţia 

corespondentă. Se recomandă menţinerea acestei opţiuni activată. Dacă nu utilizaţi comanda AFC, va fi imposibil să vă 
acordaţi pe o staţie cu semnale slabe dacă o staţie puternică transmite în vecinătate. 

Comanda automata a frecventei
Blocare
Captura
Amortizor de zgomot -Squelch
Prag de squelch

Recepţie
Emisie

Căutare continuă
Săgeţi de căutare

Acces la submeniul de căutare automată
Acces la fereastra calendarului de evenimente
Acces la submeniul de apel automat

Reglajul frecvenţei transceiverului
Memorare
Acordul emiţăturului
Stop acord
Activare cu un singur click
Ştergere indicativ la schimbarea frecvenţei

Cătare automată în fişierul de LOG
Ştergere QSO la indicativ nou

Cătare automată în fişierul Callbook
Beep sonor dacă staţia a fost deja contactată
Îngheţarea mişcării mouse-ului

Meniul contextual

Amortizor de zgomot
Control automat al frecvenţei
Blocare
Captură
Control nivel de zgomot
Afişajul orei UTC
Clipirea Tx în bara de stare
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„Lock”-Blocaj-  
 Această opţiune blochează frecvenţa de emisie pe poziţia cursorului. Drapelul cursorului va căpăta culoarea 
roşie, caracteristică a blocajului. Când opţiunea „Lock” nu este activată, emisia se va face pe aceeaşi frecvenţă cu 
recepţia, reperată de cursorul sub formă de romb sau de triunghi,iar culoarea drapelului situat deasupra cursorului va fi 
verde. 
 Blocajul permite emisia pe o frecvenţă şi recepţia pe o alta, ceea ce este util în special pentru contactele cu 
staţii rare şi de asemenea în cursul legăturilor cu staţii a căror frecvenţă variază. În acest ultim caz, puteţi bloca 
frecvenţa dvs.de emisie activând comanda automată a frecvenţei în recepţie. 
 
„Snap”- Captură automată a semnalului- 
 Cu această opţiune, MixW caută automat staţia cu semnalul cel mai bun. Dezactivaţi această opţiune dacă o 
staţie puternică face imposibilă recepţia unei staţii ale cărei semnale sunt mai slabe. 

 
„Squelch”- Amortizor de zgomot -  Pragul de zgomot 
 Când această opţiune este activată, numai 
semnalele al căror nivel de recepţie depăşeşte pragul 
amortizorului vor fi decodate. Această funcţie evită apariţia 
caracterelor aleatorii generate de zgomotul de fond. 
Caseta de dialog a reglajului pragului de declanşare a 
amortizorului se afişează apăsând cu butonul drept al 
mouse-ului pe bara de stări şi selectând „Squelch 
Threshold” în meniul contextual. 

 NOTĂ: Dacă semnalul se găseşte sub pragul de 
declanşare, indicaţia amortizorului în bara de stări este „Sq”. Dacă nivelul semnalului depăşeşte acest prag, această 
indicaţie se transformă în „Sq*”. 
 Dacă MixW nu mai detectează semnale, verificaţi dacă pragul de declanşare nu este reglat prea sus. Pentru 
recepţia semnalelor slabe, este utilă dezactivarea totală a sqeulch-ului. Din această cauză sunt uneori afişate caractere 
aleatorii, dar semnalul poate fi suficient pentru a permite decodarea sa, iar textul corect va apărea atunci în mijlocul altor 
caractere aleatorii. 
 
„Squelch Threshold”- Prag de declanşare a amortizorului - 
 Această opţiune permite de a afişa reglajul pragului de declanşare a squelch-ului. Comanda poate fi reglată 
cel mai înalt posibil pentru a evita zgomotul de fond şi afişajul caracterelor aleatorii, dar trebuie de asemenea să permită 
decodarea staţiei alese de dvs. Opţiunile „AFC”, „Lock” şi „Snap” pot fi activate pornind de la acest afişaj. „Open” indică 
starea declanşării amortizorului. 
 
„Rx” – Recepţie - 
 Activează MixW în recepţie. 
 
„Tx” – Emisie - 
 Activează MixW în emisie. 
 
„Continuous Seek” –Căutare continuă - 
 Această opţiune activată îi permite lui MixW de a căuta continuu o staţie apăsând pe una din tastele F11 sau 
F12, stânga – dreapta. Dacă MixW detectează o staţie, programul se va opri pe semnalul său. Pentru a opri căutarea, 
apăsaţi din nou pe tasta [Seek], F11 sau F12 sau activaţi din nou aceeaşi opţiune. 
 Dacă semnalul unei staţii coboară sub pragul de declanşare al squelch-ului, căutarea nu mai continuă, nu 
mai umblă după altă staţie. Acest lucru vă permite să rămâneţi pe frecvenţa unei staţii şi să continuaţi să o ascultaţi chiar 
şi în cazul dispariţiei semnalului până la o posibilă reapariţie a acestuia. 
 Pentru a redemara căutarea continuă, apăsaţi pe tasta [Seek] sau activaţi din nou opţiunea. 
 
„Arrows for seek” – Săgeţi de căutare -  
 Când această opţiune este activată, tastele săgeţi stânga şi dreapta ale tastaturii pot fi utilizate pentru a 
facilita utilizarea căutării. Macro-urile tastelor [F11] şi [F12] sunt setate în scopul acestei utilizări, dar tastele de afişaj a 
ferestrelor emisie/recepţie nu mai sunt atunci disponibile. Anulând această opţiune, cele două taste la care se face 
referire devin disponibile pentru emisie şi recepţie. 

Squelch
activ

CAF
Blocare

Captura
semnalului

Afişare nivel semnal

Reglaj
prag de

declanşare
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“Scan” – Scanare automată a frecvenţelor - 
 Selectarea acestei opţiuni 
afişează meniul alăturat. 
 Selectând “Start scan” – 
Demarajul scanării automate – MixW caută o 
staţie, se opreşte, înregistrează durata şi 
tonalitatea frecvenţei acestei staţii şi afişează 
semnalele pe ecran pe o perioadă 
predeterminată. La sfârşitul acestei perioade, 
MixW efectuează o nouă căutare de staţie şi 
repetă procedura. “Stop scan” dezactivează 

funcţionarea scanării automate. 
 Selectarea “Scan properties” – Proprietăţile scanării automate – permite accesarea casetei de dialog a 
setărilor de configuraţie a scanării automate în care este posibil de a alege între o scanare pentru o singură dată, o 
scanare continuă cu perioadă de oprire pe un semnal, durata de oprire în secunde sau scanarea în funcţie de squelch. 
Acesta din urmă va porni din nou atunci când semnalul va fi atins pragul inferior al declanşării funcţiunii de squelch. 
 Este posibil, activând câmpurile de durată sau de frecvenţă, de a edita pe ecran fie durata de afişaj al 
semnalelor, fie frecvenţa staţiei, fie ambele informaţii simultan. 

“Scheduler” – Calendar de evenimente -  
 Această opţiune permite accesarea ferestrei calendarului de evenimente. Această funcţie este folosită 
pentru a aminti utilizatorului diferitele evenimente alese (îndreptar, macro sau program de executat) pe care le-a 
memorat în această fereastră şi care vor afişa un mesaj de alertă când data şi ora programată pentru acest eveniment 
vor sosi. Time afişează data şi timpul curent al calculatorului (eventual în UTC Time). Se modifică fereastra Time pentru 
momentul cînd vreţi să fiţi atenţiont. Se pune eticheta şi textul mesajului şi se dă Close. La momentul oportun mesajul 
apare pe ecran şi vă atenţionează cu condiţia ca PC-ul să fie pornit şi MixW activat. În pagina următoare se poate vedea 
fereastra de înregistrare evenimente. 
 

 Alăturat este prezentată fereastra pentru activarea funcţiunii Auto CQ a cărei descriere o veţi găsi în 
continuare. 

Pornire baleiaj
automat

Stop baleiaj
automat

Acces la fereastra de
prprietăţi baleiaj

Selecţie baleiaj

Scanare o singură dată

Durata perioadei de oprire

Scanare continuă cu
periodă de oprire pe un
semnal

Mărci de durată

Mărci de frecvenţă

Scanare continuă în
funcţie de nivelul de
squelch

Validare

Anulare

Activare

Dezactivare

Text - către fereastra de editare
macro utilizator

Întârzierea între două
apeluri în secunde

Supaveghere
squelch

Validare
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“AutoCQ” – Apel automat –  
 Această opţiune permite accesarea meniului de apel automat conform figurii anterioare. 
 Selectând “Start”, apelul automat se pune în mişcare, în timp ce “Stop” îl dezactivează. Selectarea “Text” în 
meniu deschide fereastra de editare a macro-urilor în care este posibilă introducerea textului şi/sau a macro-urilor 
apelului automat. Pentru mai multe informaţii, v.§ Configuraţia macro-urilor . 
 Diferenţa în secunde între două apeluri consecutive este setată într-o casetă de dialog accesibilă selectând 
“Delay”. Activând opţiunea “Watch squelch” orice declanşare a amortizorului între două apeluri va dezactiva funcţia 
deoarece se presupune apariţia unei staţii active în frecvenţă care a răspuns apelului dat. 
 
“Set transceiver frequency” – Reglajul frecvenţei transceiverului -  
 Dacă bara de comandă CAT nu este vizibilă, această opţiune va permite de a o afişa pe ecran şi frecvenţa 
transceiverului va fi pus în evidenţă pentru a facilita modificarea. Dacă bara CAT este deja prezentă, această frecvenţă 
va fi afişată. Se introduce în casetă frecvenţa dorită precum şi banda laterală sau unul din modurile non digitale dorite. 
 
“Tune transmitter” – Acordul emiţătorului –  
 Această funcţie permite transmiterea unei tonalităţi pentru a efectua reglajele de emisie. Atenţiune! Acordul 
este bine să fie scurt şi se opreşte din “Stop tuning” 
 
“Stop tuning” – Oprirea acordului emiţătorului - 
 Această funcţie opreşte emisia tonalităţii de acord. 
 
“Single click” – Click simplu - 

Eveniment

Eveniment nou

Editare Ştergere
Etichetă Text

eveniment

Zilele

Dezactivat

Macro

Reamintire

Data şi ora

Executabil

Închidere

Fereastra pentru detalii eveniment
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 Această acţiune activează clicul simplu. 
 “Clear Call on Fq change” – Ştergerea indicativului când se schimbă frecvenţa - 
 Când această opţiune este activă, indicativul care este afişat pe ultimul rând (“New”) din bara log se şterge. 
 
“Clear QSO on new call” – Ştergerea QSO pentru un nou indicativ – 
 Când această opţiune este activată, rândul ultimului QSO se şterge atunci când introduceţi un nou indicativ. 
 
“Auto search in logfile” – Căutarea automată în fişierul log –  
 Cu această opţiune, introducerea unui indicativ în câmpul corespunzător declanşază căutarea automată în 
fişierul log. Această funcţie permite, printre altele, de a controla dacă staţia a fost deja contactată şi în caz afirmativ, 
apare un mesaj în fereastra informaţiilor QSO. 
 
 “Auto search in callbook” – Căutare automată în callbook –  
 Dacă dispuneţi de un CD ROM de bază de date de indicative de radioamatori, această opţiune activează 

căutarea automată a indicativului staţiei 
contactate, iar informaţiile se vor afişa pe 
ecran. 
 
“Bip on QSO before” – Bip sonor dacă 
staţia a fost deja contactată – 
 Cu această opţiune, orice 
introducere a unei staţii deja contactate va 
declanşa un semnal sonor. 
 
“UTC” – Ora UTC –  
 Activând această opţiune, ora 
afişată în bara de stări a MixW este 
indicată în ora universală. În caz contrar, 
este vorba de ora locală. Dacă ora 
calculatorului este setată în oră GMT în 
loc de oră locală, este necesar, în panoul 
de configuraţie Windows, pe de o parte de 
a modifica fusul orar, pe de altă parte de a 
dezactiva opţiunea “Adaptarea ceasului 
pentru observarea automată a orei de 
vară”. 
 
“Flashing TX” – Clipire a indicaţiei 
“TX” –  
 Cu această opţiune, indicaţia 
“TX” din bara de stări clipeşte pe toată 
durata emisiei. Dacă această opţiune nu 
este activată, indicaţia “TX” va ramâne în 
emisie fără să clipească. 
 
 

SELECTAREA AFIŞAJULUI – VIEW   
 
Selectarea ferestrelor 
 Meniul “View”  permite afişarea diferitelor ferestre de funcţionare şi de utilizare şi, în anumite cazuri, 
modalitatea în care vor fi afişate.  
 
“Control Bar” – Bara de comenzi, bara cu butoane 
 Atunci când acestă opţiune este selectată, apare bara de comenzi conţinând butoanele cu macromesaje. Ea 
poate fi deplasată şi repoziţionată menţinând butonul drept al mouse-ului apăsat şi deplasând bordura barei până când 
îşi schimbă locul. Eliberaţi apoi butonul în locul dorit. Spaţiul cel mai corespunzător pentru bara de comenzi se află 
imediat sub bara de meniu. Pentru mai multe informaţii, v.§ Configuraţia şi utilizarea macro-urilor. 

Bara de comenzi
Bara de log
Bara de CAT
Indicatorul de acord

Accesul la statistici

Planisfera harta lumii
Caseta de dialog DXCluster
Caseta de dialog Call Book
Bara de stări

Scanare fq. step prin CAT

Accesul la cătare rapidă
Accesul la fq. Beacons prin CAT

Sublinierea textului emis

Modul concurs
Spectru

Lucrul în mod cuvânt
Numai litere MARI
Afişează zero tăiat
Ora UTC
Indicator Tx pâlpâitor
Utilizare cursor subţire
Afişare rânduri subţire
Afişare permanentă IMD
RST predefinit

A doua fereastră TNC
Fereastra Telnet
Fereastră de recepţie nouă
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“Log bar” – Bara 
log –  

 Activând 
acestă opţiune, 
meniul de selectare a 
barei log apare pe 
ecran. Se poate 

selecta 
tehnoredactarea 

legăturilor, normală 
sau contest. Este posibil să o şi personalizaţi. Pentru mai multe detalii, v.§ Utilizarea log . Este foarte importantă pentru 
cei care doresc şi încearcă să ţină o evidenţă primară a legăturilor pe calculator. 
 
“Cat bar” – Bara CAT –  
 Când transceiverul  este echipat cu sistem CAT (Computer Aided Tuning)  selectarea acestui afişaj deschide 
fereastra CAT. Aceasta permite de a accesa direct pe ecran comenzile transceiverului. Pentru mai multe informaţii, v.§ 
Bara CAT .  
 
“Tuning indicator” – Indicator de acord –  
 Când această opţiune este activată, afişajul unui indicator de fază circular apare pe ecran. Linii radiale de mai 
multe culori, asemănătoare spiţelor de roată, se afişează când MixW nu este acordat pe nici un semnal. În prezenţa unui 
semnal BPSK31, nu se vor afişa decât două linii verticale sau aproximativ verticale una în continuarea celeilalte pornind 
din centrul indicatorului. În cazul unui semnal QPSK31, se va constata prezenţa a două linii verticale şi a două linii 
orizontale una în prelungirea celeilalte plecând din centrul indicatorului şi formând între ele o cruce. 
Semnalul FSK se remarcă prin două linii orizontale una în continuarea celeilalte. Această opţiune nu este activă decât în 
modurile PSK31 şi FSK31. 
 
“World Map” – Harta lumii – 
 Activând această opţiune, harta lumii se afişează. Ea este centrată pe poziţia staţiei dvs. care a fost setată în 
datele personale. Pentru detalii, v.§ Harta lumii. 
 
“DX Cluster dialog” – Caseta de dialog DX Cluster – 
 Această opţiune activează afişajul ferestrei DX Cluster. Această fereastră permite încărcarea şi vizualizarea 
informaţiilor DX  de pe Packet sau de pe Internet. Pentru informaţii, v.§ Utilizare DX Cluster. De regulă în YO există 
foarte puţine DX Clustere Packet şi opţiunea cea mai convenabilă şi care funcţionează excelent este cea de pa Internet 
dacă aveţi o astfel de legătură. Cea mai convenabilă este cea realizată pe reţelele CATV şi mai nou în reţele dedicate 
serviciului de amator RMMV – Reţele Multimedia de Mare Viteză, în banda de 2,4 GHz cu protocol IEEE 802.11b. 
 
“Callbook dialog” – Caseta de dialog Callbook – 

Caseta de dialog care apare odată cu selectarea acestei opţiuni permite căutarea, printr-un server Internet sau 
CDROM, informaţiilor pe indicativul unei staţii într-una sau mai multe baze de date de radioamator. 

 
“Status Bar” –  

Bara de stări – 
 Cu această 
opţiune, bara de stări 
apare în permanenţă în 
partea dreaptă inferioară 
a ferestrei principale a 
MixW. Apăsând pe 
această bară cu ajutorul 
butonului drept al mouse-
ului, se accesează 
meniul contextual al barei 
de stări.  
 

Afişare bara de log

Structură normală
Structură de concurs
Personalizare model 1

Mod introducere manual

Personalizare model 2

Curba medie

Culoare

Dimensiune
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“ Log statistics” – Statisticile log – ului 
 Această funcţie permite afişarea statisticilor log.  
 
“Contest mode” – Mod contest – 
 Acest mod permite activarea funcţiilor utilizabile în concursuri. Vezi § Utilizarea în contest. 
 
“Watefall” – Fereastra de spectru – 
 Acest meniu permite selectarea formei şi dimensiunilor ferestrei de waterfall sau de spectru. Tot aşa şi pentru 
curba medie a semnalului (Average curve) care reprezintă valoarea medie a semnalelor de recepţie. Aceasta apare în  
afişajul spectrului. 

Culorile waterfall sunt modificabile în paleta Windows selectând “Colors”. Cu “Zoom”, dimensiunea afişajului 
poate fi mărită sau micşorată pentru diferitele valori de lupare. 

Se observă curba înfăşurătoare medie a semnalului pentru emisiune şi zgomotul de fond. 
 

 
 
SELECTAREA OPŢIUNILOR DE AFIŞAJ 
 
“Underline send text” – Sublinierea textului emis – 
 Când această funcţie este activată, textul emis apare subliniat în fereastra de emisie. Acelaşi text apare 
simultan în fereastra de recepţie în culoarea ce i-a fost atribuită în meniul “Configure” l “Tx Font color”. Sublinierea 
textului se poate dovedi a fi de un real ajutor în editarea textului care este păstrat în memoria tampon. 
 
“UTC” – Ora UTC – 
 Activând această opţiune, ora afişată în colţul inferior drept al barei de stări a MixW este indicată în ora 
universală. În caz contrar, este vorba de ora locală. Dacă ora calculatorului este setată în ora GMT în locul orei locale, 
este necesar, în panoul de configuraţie Windows, pe de o parte a modifica fusul orar, şi pe de altă parte, a dezactiva 
opţiunea “Adaptare” a ceasului pentru observarea directă a orei de vară. 
 
“Flashing TX” – Clipire a indicaţiei “TX” – 
 Cu această opţiune, indicaţia “TX” din bara de stări clipeşte pe toată durata emisiei. Dacă această opţiune nu 
este activată, indicaţia “TX” va ramâne în emisie fără să clipească. 
 
“Use stick cursor” – Utilizarea unui cursor subţire – 
 Această opţiune modifică apariţia cursorului în partea inferioară a ferestrei spectrului / waterfall. Cursorul se 
transformă în acest caz într-o linie verticală subţire care facilitează poziţionarea rombului în mijlocul semnalului. 
 
“Show hairlines” – Afişajul liniilor fine – 
 Selectând această funcţie, în afişajul waterfall, sub cursorul în formă de romb, apare o linie verticală subţire 
continuă de culoare albă care se prelungeşte până la sfârşitul afişajului. Această opţiune permite diferenţierea mai 
uşoară a semnalelor staţiei. 
 
“Always show IMD” – Afişajul permanent al IMD – 
 Cu această opţiune, valoarea IMD rămâne afişată în permanenţă pe ecran. 
 
“Use default RST” – Utilizarea RST predeterminat – 
 Câmpul RST nu mai oferă informaţii despre această opţiune, RST-ul  predeterminat fiind utilizat pentru toate 
contactele. Această opţiune este folosită în mod deosebit în concursuri. 
 
„2nd TNC Window” – A doua fereastră TNC – 
 O a doua fereastră poate fi deschisă în acelaşi timp cu prima. Ea permite facilitarea utilizării comenzilor TNC. 
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„New RX Window” – Noua fereastră de recepţie – 

 În afară de fereastra principală de recepţie, pot fi deschise simultan până la nouă ferestre de recepţie 
suplimentare. Ele sunt materializate în waterfall şi spectru printr-un triunghi mic sub care este afişat numărul ferestrei 
corespondente. Împreună cu fereastra principală, este posibilă decodarea simultană a semnalelor de recepţie ce provin 
din zece staţii. 

 
POZIŢIONAREA ŞI REDIMENSIONAREA FERESTRELOR 
 Poziţionând cursorul pe un spaţiu liber în bara de comenzi, bara log, indicatorul de acord sau harta lumii, 
apăsaţi şi menţineţi butonul stâng al mouse-ului. Deplasaţi elementul selectat pe ecran. Conturul acestui element apare 
imediat ce mouse-ul este în mişcare. În cazul în care acest contur se micşorează, este indicat locul unde elementul 
poate fi poziţionat. Eliberaţi apoi butonul stâng al mouse-ului. Această nouă poziţie este memorată pentru utilizările 
ulterioare ale MixW. 

Plasaţi cursorul pe linia ce separă cele două ferestre (rama 
dintre ele). Veţi constata că forma cursorului se transformă în 
două linii mici paralele. Menţineţi apăsat butonul stâng al 
mouse-ului. Veţi putea redimensiona astfel fereastra 
spectrului, cea de emisie sau cea de recepţie. Eliberând 
butonul, fereastra păstrează dimensiunea aleasă. 

Pentru utilizarea unei singure căi de recepţie, există 
o dublă separare între fereastra emisie şi fereastra recepţie. 
Este necesar a deplasa rama inferioară  pentru 
redimensionare şi nu rama superioară.    
 
INDICATORII AUDIO AI WATERFALL –  

                          FEREASTRA DE SPECTRU - 
 Pentru a accesa caseta de dialog a setării 
indicatorilor. Indicatorii a căror frecvenţă este aleasă de 
utilizator, pot fi plasaţi în cinci locuri. O linie verticală subţire, 
de culoare roşie, se afişează pe fiecare din aceste locuri în 
fereastra waterfall, ca în figura alăturată. 

Fereastra pentru prima emisiune

Fereastra pentru a doua emisiune

Fereastra pentru a treia emisiune

Fixare markeri în waterfall
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SELECTAREA CARACTERULUI ŞI A 
CULORILOR DE TEXT 
Pentru a accesa selectarea caracterului selectăm 
„Font” şi apare caseta de dialog a caracterelor din 
Windows.  Este astfel posibil de a alege caracterul 
care va fi folosit în ferestrele emisie şi recepţie ale 

MixW.  Pentru a accesa fereastra de selectare a culorilor de text se procedează conform meniului. 
 Este  posibil, pornind de la această fereastră, de a alege culoarea textului a diverselor tipuri de text. 

Este o metodă folosită la personalizarea cu uşurinţă a textului şi la recunoaşterea indicativelor, a noilor 
indicative, a noilor DX-uri. Puteţi de asemenea personaliza culorile pentru modul contest, precum noile multiplicatoare şi 
staţiile deja contactate, arier-planurile (fundalurile) ferestrelor de recepţie şi de emisie etc. 

Posibilitatea de a personaliza preferinţele dvs. de utilizare este un domeniu în care MixW într-adevăr 
excelează. Folosiţi cu încredere acestă funcţiune şi veţi avea avantaje deosebite pentru un număr mare de legături. 
 
CONFIGURAREA ŞI UTILIZAREA MACRO-URILOR 
 
Configurarea macro-urilor 
 În MixW, macro-urile pot fi combinate între ele sau asociate cu textul pentru a comanda diferitele funcţii MixW 
sau ale unui transceiver echipat cu sistem CAT. Ele pot fi folosite în diminuarea introducerii unui text repetitiv. Nu mai 
trebuie să dactilografiaţi, iar în concursuri viteza creşte considreabil. 
 Douăsprezece comenzi de macro sunt materializate pe ecran prin tastele [F1]...[F12], celelalte fiind activate fie 
prin combinaţia a două sau trei taste, fie printr-o comandă specială.  

Comenzile macro trebuie să fie introduse numai cu majuscule. În schimb, textul poate fi introdus în litere mici, 
de rând sau majuscule. Literele mici vor fi schimbate automat în majuscule atunci când sunt transmise în moduri precum 
RTTY sau AMTOR care nu acceptă literele mici ci numai majuscule. 
 MixW suportă diferite grupe de macro pentru fiecare mod de trafic, şi pot fi încărcate automat când aceste 
moduri sunt selectate (ele sunt numite „local macro” – macro-uri locale  sau personalizate). 
 Puteţi dispune de asemenea de diferite grupe de macro în fişiere. Ele pot fi setate pentru fiecare tip de utilizare 
specific. De exemplu, puteţi configura o grupă de macro pentru concursuri. Ele pot fi în întregime personalizate, salvate 
şi încărcate din fereastra de configuraţie a macro-urilor. Sistemul de macro-uri pentru MixW este extrem de flexibil şi de 
puternic. Totuşi, este necesar puţin timp pentru a înţelege cum se configurează macro-urile şi cum sunt adaptate fiecărui 
tip de utilizare. Trebuie însuşit limbajul şi funcţiunile macrocomenzilor. Este de fapt un limbaj de programare simplificat. 

Macro-urile pot fi adăugate sau editate în trei modalităţi diferite: 
- apăsând cu butonul drept al mouse-ului pe tasta macro-ului, 
- selectând macro-urile predeterminate: „Configure” l „Default macro ” 
- selectând macro-urile pentru modul de trafic ales: „Configure” l „Macro for this mode” 
MixW este livrat cu o serie de macro-uri predeterminate (predefinite) care se încarcă pornind din fişierul 

„MixMacros.ini” şi care este situat în folderul MixW. Aceste macro-uri predeterminate se pot utiliza în toate modurile, 
oricare ar fi modul de trafic pe care îl utilizaţi  afară numai dacă le înlocuiţi prin macro-urile specifice pe care le-aţi 
configurat în special pentru fiecare mod.  
 Puteţi să alegeţi un fişier de macro-uri predeterminate altul decât cel care a fost furnizat iniţial selectând 
„Configure”l „Default macro” şi care va afişa lista completă a macro-urilor predeterminate şi cu Edit “MixMacros.ini”.  

Închide

Schimbă

Alege

Exemplu

Alege
culoarea
pentru

una
din

poziţiile
din
listă

Background – Fundalul
Keyboard window text – Textul tastelor din fereastră
Log bar background – Fundalul barei log
Log bar highlight – Text în lumină în bara log
Log bar text – Textul log bar
My own call – Indicativul meu
New call – Indica tiv nou
New DX – DX nou
New multiplier – Multiplicator nou
New WPX – Prefix nou
QSO before – Deja contacta t
RX text – Text recepţie
RX window background – Fundalul în fereastra de recepţie
RX window tex t – Text fereastră recepţie
TX tex t – Text emisie
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Veţi putea atunci adăuga, anula sau edita fiecare macro. Puteţi de asemenea salva acest macro într-un alt fişier 
sau încărca o altă listă pornind dintr-un alt fişier care va putea deveni ulterior cel al macro-urilor predeterminate. 

Dacă apăsaţi cu butonul din dreapta al mouse-ului pe una din tastele barei de comenzi, editaţi numai macro-ul 
corespunzător acestei taste evitând astfel afişarea întregii liste a macro-urilor.  

Fiecare macro dispune de o identificare (etichetă – label) care apare pe butonul corespunzător barei de 
comenzi şi de un text care se plasează în fereastra de emisie când selectaţi acest macro. 
 Există două modalităţi de a utiliza macro-urile. Metoda cea mai simplă constă în utilizarea unei simple liste de 
macro-uri în orice moment. Această listă (sau fişier) poate fi modificată cum s-a arătat anterior sau schimbată din mers 
utilizând un macro. Această operaţie se efectuează folosind macro-ul <MACRO: numele fişierului>. 

De exemplu, dacă vreţi să configuraţi o altă listă de macro-uri în limba română pentru tasta [Ctrl+F6] (care 
utilizează macro-ul predeterminat MixMacro.mc), procedaţi ca mai jos: 
 -Macro: Ctrl+F6 
 -Identificare: Name  
 -Text: My name is Mircea 
Pentru versiunea română (MixMacroRo.mc), aceeaşi tastă [Ctrl+F6] va apărea ca mai jos: 
 -Macro: Ctrl+F6 
 -Identificare: Nume 
 -Text: Numele meu este Mircea. 
Şi aşa mai departe pentru celelalte macro-uri. 

Este posibilă configuraţia MixW pentru a trece rapid de la o listă de macro-uri într-o anumită limbă la o listă de 
macro-uri într-o altă limbă setând un macro care va schimba fişierul macro activ.  

 
Procedură practică pentru construcţia macro-urilor 
 
Vizualizarea SET-ului de de macrouri predefinite (Default) 
 Un macro este un mesaj, o frază conţinând comenzi şi cuvinte, care se găseşte încărcată sub un buton sau se 
activează la apăsarea unei taste pentru a fi încărcată în fereastra de emisie şi mai apoi emisă. Pentru un mod de lucru 
se pot încărca macrouri în mai multe butoane, respectiv taste. Acestea reprezintă un SET de macrouri alocat de regulă 
unui mod de lucru sau unui tip de activitate: DX, concurs, etc. 
 De la generare MixW îşi încarcă o parte din butoanele disponibile din bara de comenzi cu macrouri predefinite. 
Ele pot fi folosite aproape în toate modurile, dar nu răspund marii diversităţi de pretenţii ale operatorilor care îşi vor 
personaliza propriile macrouri. 

 

Numele fişierului
macrourilor

predeterminate

Validare

Anulare Editare

Fişierul macrourilor predeterminate

Deschide fişierul selectat de macro-uri predefinite
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 Exemplu de fereastră de SET de macrouri la care fiecare linie este un macro. 

 
 Fereastra de editare a oricărui tip de macro, predefinit sau personalizat. 

 
 Încărcarea  butoanelor şi activarea tastelor cu SET-ul de macrouri predefinite se face cu Configure > Merge 
macros, care se bifează în cazul în care nu a fost activat încă de la generare. Apăsând pe tasta Ctrl apar şi celelalte 
butoane din barele de comenzi suplimentare. Pentru a vedea o listă a tuturor macrourilor apăsaţi Click pe Configure > 
Default macros > Edit. În fereastra care apare este afişată lista totală a Default macros. 
 Pentru a vizualiza fiecare macro în parte în scopul de a modifica sau adapta sunt disponibile două metode: 

• Prima este să continuăm în fereastra “Default macro” prin selectarea unui rând şi apoi apăsând pe butonul Edit… 
se afişează fereastra “Edit user macro” în care putem modifica sau construi orice nou macro. 

Taste-Funcţii
F1-F12

CtrlF1-CtrlF12
ShiftF1-ShiftF12

Identificator
Etichetă

Text şi/sau
comandă

Salvare la...

Încarcă la...

Fuzionează
de la...

Editare macro utilizator

Ştergere

Adaugă nou...

Închidere

Deschide fereastra Edit user macro

AnulareValidareŞtergere

Eticheta
macro

Nume macro / Tastă

Adaugă textului din
fereastra stângă

comanda selectată
din dreapta

Comenzi

Grupe de comenzi

Funcţiile macroului şi sau comenzi
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• A doua, putem face Click dreapta pe oricare din butoane şi se afişează direct fereastra “Edit user macro” în care 
putem lucra pentru perfecţionarea setului de macrouri predefinite. La sfârşit se salvează. 

 
Construcţia SET-urilor de macrouri personalizate. 
1. Foarte important!! Selectaţi în primul rând modul pentru care vreţi să construiţi SET-ul de macrouri din meniul Mode. 
2. Configure > Merge macros dezactivat (fără bifă) > Mcros for this mode. Răspundeţi cu Yes. În acest moment se 

crează în folderul MixW fişierul [nume].mc cu eticheta MixRTTY.mc 

3. Se deschide fereastra de editarea macrourilor care vor fi ataşate fiecărui buton sau taste pentru acest mod. 
Prin activarea butonului Add new… se poate construi în fiecare linie orizontală a acestei ferestre un macro specific care 

este ataşat unei taste şi are 
pentru butonul din bara de 
comenzi o etichetă. 
După ce fereastra va fi 
încărcată cu macrouri se face 
salvarea la fişierul definit ca 
MixRTTY.mc 
  
 În câmpul Name se 
scrie cu litere mari tasta care 
devine activă. Ex: F1 
 
 În cîmpul Label se 
scrie eticheta care va apare 
pe butonul din bara de 
comenzi. Ex: CQ 
 
 
 
 În coloana Text se 
va regăsi textul macroului 
format din text pur şi 

macrocomenzi. 
 
4. Presupunem că primul macro este ataşat tastei F1 şi deci scriem în câmpul Macro F1. De asemeni scriem în câmpul 
Label eticheta butonului CQrtty. Continuăm construcţia macroului. 

• din subsetul “Program control” selectăm <TX> 
• în continuare scriem direct în fereastră CQ CQ de 
• din subsetul “Text macro” selectăm de două ori <MYCALL> <MYCALL> 
• scriem în fereastră pse k 
• din subsetul “Program control” selectăm <RX>  
În acest moment textul este complet (se vede în fereastra din figura de mai jos). 

5. Se dă Click OK, Click Close, Click OK şi astfel s-a creat primul macro. Din butonul 1 ataşat tastei F1 care în modul 
RTTY lansează CQ. 
6. Dacă vrem să colorăm butonul facem Click dreapta pe butonul CQ şi apoi în dreapta câmpului Label, Click pe butonul 
A şi alegem o culoare. Dăm OK, OK! 
 
 

Scieţi aici numele fişierului SET macro

Activează deschiderea
ferestrei pentru crearea
primului macro din cadrul

SET-ului pentru modul ales
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  Fereastra tipică pentru construcţia unui macro 

  
7. Pentru modurile la care există deja macrouri construite le putem modifica prin: Configure > Macros for this mode > 
Edit şi modificăm macroul selectînd linia dorită, apăsând pe Edit şi redactând. Putem adăuga macrouri noi pentru un 
mod existent apăsând pe Add new… Se pot construi până la 48 de macrouri normale pentru un mod ataşate 
combinaţiilor tastelor  F1-F12, Ctrl+F1-Ctrl+F12, Shift+F1-Shift+F12, Ctrl+Shift+F1-Ctrl+Shift+F12 
8. Subseturile de macrocomenzi din fereastra Edit user macro > Subset ▼sunt: Text macro (43), Program control (46), 
Frequency control (15), Auto CQ (5), Macros (7), Mode settings (17), RTTY (4), SSTV (7), CW (5), Rotor (3). 
9. Se pot crea mai multe variante de SET-macrouri pentru un mod de lucru. Ex: unul cu mesaje scurte, operativ, altul cu 
mesaje şi descrieri detaliate, pentru un concurs, etc. 
10. Dacă cumva unele din SET-urile de macrouri [nume].mc sau perimat sau nu mai sunt dorite se pot şterge din 
directorul MixW din Program Files în care se găseşte şi executabilul MixW. 
 
 
Alte aspecte ale utilizării macro-urilor 

Exemplu: trecere de la macro-urile în engleză la macro-urile în franceză. În momentul utilizării fişierului 
predeterminat în engleză MixMacro.mc, configuraţi o combinaţie de taste oarecare (de exemplu [Ctrl][Shift][F1]) şi 
introduceţi macro-ul: 
 -Macro: Ctrl-Shift-F1 
 -Identificare: Français 
 -Text: <MACRO: MixMacroFrançais.mc>  
În lista în franceză (MixMFrancais.mc), configuraţi o tastă oarecare (de exemplu [Ctrl][Shift][F1]) şi introduceţi macro-ul: 
 -Macro: Ctrl-Shift-F1 
 -Identificare: English 
 -Text: <MACRO: MixMacro.mc> 
Pornind de la macro-urile în franceză, apăsând pe [Ctrl][Shift][F1], macro-urile în engleză se încarcă, şi invers. 

Lista de macro-uri predeterminate nu se potriveşte tuturor modurilor de utilizare sau în toate cazurile.  
În continuarea utilizării acestei liste, MixW este capabil de a folosi un al doilea sistem numit macro local sau 

personalizat care poate adăuga la macro-urile predeterminate macro-uri specifice pentru un anumit mod sau de concurs. 
Această funcţie poate fi utilizată şi la introducerea macro-urilor speciale pentru a comanda un echipament TNC. 
 Folosirea macro-urilor locale este interesantă. De exemplu, nu este necesar să aveţi pe ecran în mod SSB o 
tastă care să transmită textul RYRYRYRYRY chiar dacă nu este utilizată decât în RTTY. 
 Utilizând sistemul de macro-uri locale, MixW încarcă automat o listă de macro-uri pe care le-aţi personalizat 
pentru un mod specific sau pentru un concurs anume (folosind modul contest). MixW mai încarcă şi macro-uri de 
comandă de TNC când utilizaţi un echipament TNC. 
 De exemplu, dacă vreţi să utilizaţi o listă separată de macro-uri pentru BPSK31, activaţi modul BPSK31 pornind 
din meniul modurilor şi selectaţi „Configure” l „Macro for this mode...”. Introduceţi apoi numele fişierului pe care doriţi să-l 

Scrieţi
Tasta ataşată macroului

Scrieţi
Eticheta butonului

Textul macroului

Inserarea
macrocomenzilor

Subseturi de
macrocomenzi

Validare
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utilizaţi pentru acest mod (de exemplu BPSK.mc). Pe viitor, atunci când veţi activa modul BPSK31, veţi dispune pe ecran 
de aceste macro-uri speciale pentru acest mod. 

NOTĂ: Funcţia „Merge Macro” – Fuziune a macro-urilor – în meniul „Configure” indică lui MixW modul în care macro-
urile locale fuzionează cu macro-urile predeterminate. Dacă această opţiune nu este activată, doar macro-urile mod / 
contest  / TNC vor apărea. În schimb, dacă această opţiune este activată, macro-urile locale vor apărea în acelaşi timp 
cu macro-urile predeterminate. Macro-urile locale şi cele predeterminate sunt unite folosind o regulă simplă: dacă un 
macro (ex. tasta F5) există deja în lista de macro-uri locale (aici BPSK.mc), va fi utilizat în acest mod. Dacă nu, tasta F5 
a listei predeterminate va fi întrebuinţată. La fuziunea macrourilor predeterminate cu cele locale, personalizate, au 
prioritate cele locale dacă modul a fost selectat. Pentru butoanele care nu au macrouri locale rămân valabile cele 
predeterminate. 
Fuziunea macro-urilor este foarte utilă când doriţi să adăugaţi numai câteva macro-uri la lista predeterminată. 
De exemplu, dacă tasta F2 a listei predeterminate conţine: 
<TX> 
C Q CQ CQ de <MYCALL><MYCALL> 
Puteţi defini o tastă F2 pentru modul RTTY conţinând: 
<TX> 
<RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY 
CQCQCQ de <MYCALL><MYCALL><MYCALL> 

Acelaşi macro local poate fi utilizat pentru modurile BPSK31, QPSK31 şi FSK31. RTTY şi AMTOR pot şi ele 
utiliza acelaşi fişier de macro-uri locale. 
 Puteţi edita aceste macro-uri locale prin meniul „Configure” l „Macro for this mode” de la care începând se va 
afişa lista completă a macro-urilor. Când folosiţi macro-uri separate pentru fiecare mod (sau pentru un grup de moduri ), 
apăsaţi cu butonul drept al mouse-ului pe una din tastele barei de comenzi pentru a edita macro-ul corespunzător 
acestei taste. Aceeaşi casetă de dialog de editare a macro-urilor utilizatoare se va afişa, dar, în plus, veţi putea alege, 
dacă doriţi, ca acest macro să fie întrebuinţat pentru modul în curs selectând „For this mode” sau dacă trebuie să fie 
definit ca macro predeterminat pentru toate modurile selectând „Default for all modes”. 
 Să presupunem că nu dispuneţi de nici un macro separat pentru RTTY şi că doriţi să adăugaţi RYRYRY numai 
pentru acest mod (ca în exemplul precedent). Procedura este următoarea: 
 1.Selectaţi modul RTTY în meniul „Mode” 
 2.Selectaţi „ Configure” l „Macro for this mode” apoi introduceţi numele fişierului de macro pentru modul RTTY 
(de exemplu RTTY.mc). Dacă nu există nici un fişier cu acelaşi nume, când apăsaţi tasta [Edit], vi se cere dacă doriţi să 
creaţi un nou fişier. În caseta de dialog a macro-urilor RTTY, puteţi adăuga macro F2, dar închideţi caseta de dialog şi 
apăsaţi tasta OK cu numele fişierului din caseta de dialog a macro-urilor RTTY. 
 3. Dacă opţiunea „Merge Macro” este dezactivată în meniul „Configure”, veţi vedea afişându-se taste nefolosite 
în bara de comenzi (asta provine din faptul că utilizaţi macro-uri separate pentru RTTY şi că nici un macro nu a fost încă 
definit pentru acest mod). Activaţi acum „Merge Macro” în meniul „Configure”. Bara de comenzi afişează macro-urile 
predeterminate. 
 4. Apăsaţi cu butonul drept al mouse-ului pe tasta F2 şi selectaţi „For this mode” în caseta de dialog a macro-
urilor utilizatoare. Adăugaţi „RYRYRYRYRYRY” apoi confirmaţi. 
 Aveţi acum la dispoziţie textul RYRYRYRYRYRY atunci când utilizaţi tasta F2 doar în mod RTTY dar în nici un 
alt mod. 
 Pentru a anula un macro local, de exemplu macro-ul care tocmai a fost creat, deschideţi caseta de dialog a 
macro-urilor utilizatoare de tasta F2 în mod RTTY (ea indică în acest caz „For this mode”) şi ştergeţi macro-ul cu tasta 
[Clear]. Apăsaţi apoi tasta OK. Tasta F2 cu textul RYRYRYRYRYRY a fost anulată. 
 
Macro TNC (Terminal Node Controller) 
 Când utilizaţi un TNC, fişierul propriu echipamentului (numele său este introdus în caseta de dialog TNC 
accesibilă prin (“Mode” l “TNC mode settings”) este utilizat ca un fişier macro local. “Merge Macro” poate fi şi el utilizat 
dacă doriţi ca macro-urile TNC să fuzioneze cu cele predeterminate. 
 
Utilizarea macro-urilor cu un TNC 
 Utilizarea unui TNC cu MixW se bazează pe două principii generale: 
 1.TNC funcţionează în mod terminal şi nu în mod gazdă. 
 2.Starea TNC-ului (mod, viteză de transmisie, emisie/recepţie etc.) este controlată de macro-urile sale interne. 
 În mod obişnuit, dispuneţi de diferite serii de macro-uri pentru diferite moduri pentru un acelaşi TNC şi există 
mai multe etape pentru a folosi fiecare serie. Mai întâi, trebuie să definiţi macro-urile de iniţializare ale TNC şi să le 
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plasaţi în modul în care doriţi ca ele să se execute (şi să le dezactivaţi la sfârşitul utilizării acestui mod). Cele două 
macro-uri de mai jos sunt utilizate în acest scop: 
 OnStartMode 
 OnEndMode 
De exemplu, pentru a utiliza PACTOR folosind TNC KAM+,  trebuie să le definiţi după cum urmează: 
 -Macro: OnStartMode 
 -Identificare: Demarare (sau ce aţi ales) 
 -Text: <HIDETEXT><AUDIOFQ:2200> 
 <SHIFT:200><CTRL-C>X 
 <PACTOR> 
 <SHOWTEXT>Macro:OnEndMode 
 Identificare:Final (sau ce aţi ales) 
 Text:<HIDETEXT><CTRL-C>X 
 <SHOWTEXT> 

Primul macro configurează frecvenţa BF centrală şi scoate cursorul din fereastra waterfall / spectru, apoi trimite 
caracterele “Ctrl-C” şi “X” la TNC (pentru a se asigura că este în mod comandă) şi în final transmite comanda “PACTOR” 
pentru a activa TNC-ul în mod PACTOR. Al doilea macro activează simplu TNC-ul în mod comandă. 

După ce aţi precizat macro-urile “OnStartMode” şi “OnEndMode”, definiţi macro-urile emisie şi recepţie pentru 
ca TNC să poată să transmită şi să primească. 

 
Pentru modul PACTOR, utilizând KAM+, comenzile sunt următoarele: 
 Macro:TX 
 Identificare: TX (sau ce aţi ales) 
 Text:<HIDETEXT><CTRL-C>T<SHOWTEXT> 
 Macro:RX 
 Identificare:RX (sau ce aţi ales) 
 Text: <HIDETEXT><CTRL-C>E<SHOWTEXT>  
Primul macro trimite comenzile „Ctrl-C” şi „T” la emiţător, iar a doua „Ctrl-C” şi „R” la receptor. Din acest moment, dacă 
macro-urile <TX> sau <RX> sunt utilizate printr-un alt macro, ca tastarea lui F2 care cuprinde textul 
„<TX>CQCQCQ…<RX>”, TNC va transmite „CQCQCQ…” apoi va reveni în recepţie. 

Alte macro-uri pentru conectare, deconectare etc.pot fi definite utilizând această metodă. 
 
Macro de contest 

Dacă doriţi să dispuneţi de o altă listă de macro-uri ce conţin mesaje scurte pentru concursuri („CQ TEST”, 
număr, etc.), deschideţi caseta de dialog a setărilor contest selectând “View” l ”Contest mode” l ”Settings” apoi 
introduceţi numele fişierului pe care doriţi să-l utilizaţi pentru acest concurs (verificaţi dacă ”Merge Macro” este activat).  

O combinaţie de trei liste de macro-uri este acum utilizată: macro pentru un mod specific, macro pentru un 
oarecare concurs şi macro predeterminat activ iniţial odată cu genegrarea MixW.  Macro-urile de concurs nu sunt 
activate decât dacă opţiunea „View” l ”Contest mode” l ”On” este activată. 
 Este util pentru participanţii în concursurile digitale de a realiza cîte un SET de macro specific pentru fiecare 
concurs în parte.  
 
Setarea tastelor macro suplimentare 
 Există  mai multe taste care pot fi utilizate pentru a conţine şi macro-uri şi funcţii, dar niciuna nu este afişată pe 
bara de comenzi (bara superioară de sub bara de meniu). Aceste taste nu pot fi deci editate decât sub formă de listă 
completă: listă predeterminată, listă de macro-uri pentru un anumit mod sau lista macro-urilor de concurs. 
 În caseta de editare a macro-ului utilizator, selectaţi( sau introduceţi) în câmpul „Macro” numele tastei pentru 
acest macro. Cinci taste pot fi astfel setate: 
 [Ins] 
 [Gray+] 
 [Gray-] 
 [Gray*] 
 [Gray/] 
Macro-urile “OnStartMode” şi “OnStartEnd” se execută la pornirea şi la sfârşitul modului. 
 De exemplu, dacă deţineţi o listă de macro-uri separată pentru modul SSB, puteţi stabili că macro-ul 
“OnStartMode” activează “Notch filter” şi că macro-ul “OnEndMode” îl dezactivează. Încă de la punerea în funcţiune a 
modului SSB, filtrul va intra automat. 
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Apelul unui macro dintr-un alt macro 
Este posibilă apelarea unui macro pornind dintr-un alt macro. Folosită cu pricepere este o funcţie foarte 

puternică. De exemplu, dacă tasta F2 este setată cu acest macro: 
 <TX> CQCQCQ din <MYCALL><MYCALL><MYCALL> <RX> 

În locul lui F2 poate fi introdusă orice altă tastă <Fn> cu n=1 la 12, fără tasta proprie (F2), şi conţinutul ei va fi 
transmis. 

Puteţi utiliza acelaşi text pentru “AutoCQ” – Apel automat – 
Pentru asta, plasaţi F2 în macrou-ul “AutoCQ” în locul textului astfel:<TX><F2><RX> 
În viitor, orice apăsare a tastei “AutoCQ” va transmite textul tastei F2. Nu este posibilă apelarea unui macro din 

el însuşi. Orice tentativă va afişa un mesaj de eroare. 
De exemplu, puteţi defini macro-ul: 
 Macro: PUTERE 
 Identificare: ( dacă vreţi, această identificare nu va fi afişată nicăieri deoarece nu este atribuită niciunei taste). 
 Text:40 
Acum, îl puteţi utiliza în macro-ul următor: 
 Macro: F6 
 Identificare: Info 
 Text: <CR>Puterea mea actuală este <PUTERE>watts <CR> 

Acesta utilizează valoarea în macro-ul „PUTERE” şi îl inserează în textul macro-ului. Pentru a schimba din 
mers valoarea puterii, alegeţi o combinaţie de taste neutilizată (de exemplu, [Ctrl][Shift][F2] şi introduceţi textul cu 
<EDITMACRO.mc> ca mai jos: 
 Macro: Ctrl-Shift-F2 
 Identificare: PUTERE 
 Text: <EDITMACRO: PUTERE> 

Dacă apăsaţi imediat pe combinaţia de taste[Ctrl][Shift][F2], caseta de dialog cu o valoare de 40 se va afişa pe 
ecran. Înlocuiţi de exemplu 40 cu 20, apoi confirmaţi cu OK. Apăsarea pe tasta F6 va permite transmiterea actualizată: 
 Puterea mea actuală este de 20 watts 

 
LISTA MACRO COMENZILOR DISPONIBILE 
 

----------- Text macro -------------- 
<MYCALL> - your callsign  
<MYNAME> - your name  
<MYQTH> - your QTH  
<CALL> - callsign of other station  
<NAME> - name of other station operator  
<QTH> - QTH of other station  
<RSTR> - RST Received  
<RSTS> - RST to Send  
<NRS> - Exchange to Send  
<NRR> - Exchange Received  
<CWID> - transmit CWID  
<CR> - send Carriage return symbol  
<LF> - send Line Feed symbol  
<CRLF> - send both CR and LF  
<CTRL-x> - send Ctrl-A to Ctrl-Z symbol  
<VER> - insert version number  
<DATE> - insert current date  
<TIME> - insert current time  
<CTIME> time for contest (HH:MM)  
<FILE> - insert contents of file  
<FILE:filename> - insert specified file  
<TEXTFILE> - insert text from file  
<TEXTFILE:filename> - from specified file  
<RANDOM:filename> - insert random string  
<GA> - says GM, GA or GE depending on call  
<GAL> - use long phrase (”Good Morning”, etc.)  

------------------Text macro----------------- 
-Indicativul dvs. 
-Numele dvs. 
-QTH dvs. 
-Indicativul altei staţii 
-Numele altei staţii 
-QTH al altei staţii 
-RST primit 
-RST de trimis 
-Număr de trimis 
-Număr de primit 
-Transmisie a identităţii CW 
-Trimite un simbol retur de car 
-Trimite un simbol Line Feed 
-Trimite CR şi LF în acelaşi timp 
-Trimite simbolul CTRL-A la CTRL-Z 
-Inserează numărul versiunii 
-Inserează data actuală 
-Inserează ora actuală 
-Ora de contest - concurs 
-Inserează conţinutul fişierului 
-Inserează fişierul specific cu numele fişierului 
-Inserează textul din fişier 
-Textul unui fişier specific 
-Inserează o frază aleatorie, un şir 
-Indică GM, GA sau GE în funcţie de indicativ 
-Foloseşte o frază lungă („Good Morning” etc.) 
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<MODE> - print current mode  
<MHZ> - print current fq in MHz  
<MHz:n> - use n digits after decimal point  
<KHZ> - print current fq in KHz  
<KHZ:n> - use n digits after decimal point  
----------- Program control ----------------   
<TX> - start transmission  
<RX> - end transmission  
<RXANDCLEAR> - RX and clear window  
<TXTOGGLE> - toggle TX/RX –  
<MODE:mode> - set new mode –  
<MODEADD:mode> - set additional mode  
<MODETNC:mode> - set tnc mode –  
<CLEARWINDOW> - clear window –  
<SAVEQSO> - save QSO data  
<CLEARQSO - erase QSO data  
<EXEC:command> - run program or command  
<ASSCRIPT> script - run script  
<SHOW:name> - show toolbar  
<HIDE:name> - hide toolbar with name 
[CONTROLBAR,  
LOGBAR,  
CATBAR,  
TUNINGBAR,  
WORLDMAP, 
STATUSBAR,  
DXCLUSTER,  
CALLBOOK]  
<WAVE:filename> - play “.WAV file  
<FILTER:name> turn on DSP filter with name 
[NONE,  
PASS, 
NOTCH,  
NOISE]  
<REPLAY> - replay sound history –  
<REPLAY:n> - replay n seconds of history  
<SNAPNOW> - do snap now  
<SEEKLELT> - seek left  
<SEEKRIGHT> - seek right  
<VOLUME> - set soundcard volume  
<TUNE> - send tune signal, ESC aborts  
<STARTSCAN> - start scan mode  
<STOPSCAN> - stop scan mode  
<LASTCALL> - grab last received call  
<ESCAPE> - same as ESC key, stop auto CQ, etc.  
<FQ:fq_in_KHz> - set transceiver frequency (use '+' or '-' 
for relative jump)  
<ZFQ:fq_in_KHz> - set zero-beat frequency (use '+' or '-' 
for relative jump)  
<AUDIOFQ:fq_in_Hz> set audio frequency (use '+' or '-' 
for relative jump)  
<JUMPTOTXFQ> - RX fq jumps to TX fq  
<ALIGN:fq_in_Hz> - align to specified Freq.  
<SPZOOM:n> - set spectrum zoom to 0.5, 1 , 2, 3 or 4  
<BOOKMARK> - toggle bookmark  
<BMERASE> - clear all marks on this frequency  
<CATCMD:text_command> - send text to transceiver  

-Tipăreşte modul curent 
-Tipăreşte frecvenţa curentă în MHz 
-Editează n decimale după punctul decimal 
-Editează frecvenţa curentă în KHz 
-Editează n decimale după punctul decimal 
----------- Comenzile programului------------- 
-Porneşte emisia 
-Opreşte emisia 
-Opreşte emisia şi şterge fereastra 
-Comută emisia/recepţia 
-Setează noul mod 
-Setează modul adiţional 
-Setează modul TNC 
-Şterge fereastra 
-Salvează datele QSO 
-Şterge datele QSO 
-Execută programul sau comanda 
-Activează scriptul 
-Afişează bara de instrumente 
-Ascunde bara de instrumente cu numele 
-Bara de comenzi 
-Bara log 
-Bara CAT 
-Bara de acord 
-Harta lumii 
-Bara de stări 
-Fereastra DX Cluster 
-Callbook 
-Porneşte fişierul „WAV” 
-Activează filtrul DSP cu numele 
-Nimic 
-Trecere 
-Notch 
-Zgomot 
-Reia evoluţia sunetului 
-Reia n secunde din evoluţie 
-Capturează acum 
-Caută la stânga  
-Caută la dreapta 
-Reglează volumul plăcii de sunet 
-Transmite un semnal de acord, ESC pt. oprire 
-Porneşte scanarea modului 
-Opreşte scanarea modului 
-Prinde ultimul indicativ primit 
-Aceeaşi funcţie ca a tastei ESC, opreşte apelul automat  
-Reglează frecvenţa transceiverului (folosirea „+”sau „-” 
pentru un salt relativ) 
-Reglează frecvenţa de bătaie zero 
(folosirea „+”sau „-” pentru un salt relativ) 
-Reglează frecvenţa audio 
(folosirea „+”sau „-” pentru un salt relativ) 
-Acordarea frecvenţei de RX pe cea de TX 
-Acordare pe frecvenţa specificată 
-Reglare zoom spectru pe 0.5, 1 , 2, 3 sau 4  
-Inserează un reper (semn de carte) 
-Anulează toate reperele pe această frecvenţă 
-Trimite textul la transceiver 
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<CATCMDHEX:hex_command> - hex command ('0A 3F 
56 08' or '0A3F5608') <CATCMDDDE:text_command> - 
send text via DDE  
----------- Auto CQ ----------------  
<AUTOCQ> - start auto CQ, esc aborts  
<ASAUTOCQ>autocq_text - start auto CQ  
<ACQDELAY:seconds> - set auto CQ delay  
<ALARM:string> - beep when string is received  
 
----------- Macro ----------------  
<MACRO:filename> - load macro from file  
<MODEMACRO:filename> - load this mode macro  
<EDITMACRO:name> - edit specified macro  
<ONQSOBEFORE:name> - run macro if QSO before  
<HIDETEXT> - don't show macro in TX window  
<SHOWTEXT> - show macro as usual  
<QSOCMDDDE:command> - DDE command to external 
program 
----------- Mode settings ---------------- –  
<SQUELCH> - toggle squelch  
<SQUELCHON> - switch Squelch on  
<SQUELCHOFF> - switch Squelch off  
<AFC> - toggle AFC  
<AFCON> - switch AFC on  
<AFCOFF> - switch AFC off  
<SNAP> - instant 
<SNAPON> - switch Snap on  
<SNAPOFF> - switch Snap off – 
<INV> - toggle inversion  
<INVON> - turn inversion on  
<INVOFF> - turn inversion o ff –  
<LOCKTX> - lock TX frequency –  
<UNLOCK TX> - unlock TX frequency –  
<LOCKTXTOGGLE> - toggle lock –  
<MODESETTINGS> - mode settings dialog  
<THERSHOLD> - display Squelch dialog  
------------- RTTY ---------------- 
<SHIFT:shift_in_Hz> - set shift  
<BAUDRATE:baudrate> - set baudrate  
<LETTERS> - force letters in RTTY mode  
<NUMBERS> - force numbers in RTTY mode  
----------- SSTV ---------------- 
<FONTSIZE:n> - set font size  
<FONTBOLD:n> - use font bold (n=0 or1)  
<FONTITALIC:n> - use italic font (n=0     or1)  
----------- CW ---------------- 
<WPM:n> - set CW speed  
<WPM:+n> - increase CW speed  
<WPM:-n> - decrease CW speed  
<WPM:RX> - make TX speed equal to RX  
 

-Comandă hexadecimală ('0A 3F 56 08' sau '0A3F5608') 
-Trimite textul via DDE 
 
---------------Apel automat--------------------- 
-Porneşte apelul automat, ESC opreşte 
-Porneşte apelul automat cu textul 
-Reglează întârzierea între două apeluri 
-Declanşează alarma acustică atunci când este primit un 
şir de caractere 
----------------Macro---------------- 
-Încarcă macro-urile din fişierul 
-Încarcă macrourile acestui mod 
-Editează macro-ul specificat 
-Execută macro-ul dacă QSO a avut loc 
-Nu afişa macro-ul în fereastra TX 
-Afişează macro-ul 
-DDE de program extern 
 
----------------Setările modului----------------- 
-Inversează funcţia amortizorului 
-Activează amortizorul de zgomot 
-Dezactivează amortizorul 
-Activează comutatorul AFC 
-Activează AFC 
-Dezactivează AFC 
-Activează funcţia captură instantanee 
-Activează captura  
-Dezactivează captura 
-Activează funcţia de inversare 
-Activează inversarea 
-Dezactivează inversarea 
-Blochează frecvenţa de emisie 
-Deblochează frecvenţa de emisie 
-Blochează comutarea 
-Caseta de dialog a setărilor 
-Afişează caseta de dialog a amortizorului,nivel 
-----------------RTTY------------------ 
-Selectează shift 
-Selectează viteza de transmisie 
-Comută pe litere 
-Comută pe cifre 
--------------------SSTV---------------------- 
-Selectează mărimea fonturilor 
-Caractere îngroşate (n=0 sau 1)  
-Caractere italice  ( n=0 or 1)  
----------------------CW------------------------ 
-Selectează viteza de transmisie 
-Măreşte viteza de transmisie 
-Diminuează viteza de transmisie 
-Viteza de emisie identică cu viteza de recepţie 
  

 
OPERAREA MODURILOR CU PROGRAMUL MixW 2.X 
RECEPŢIA 

Pentru a recepţiona o staţie, apăsaţi cu butonul drept al mouse-ului pe semnal în fereastra de spectru 
(waterfall). Veţi putea vedea afişat textul în fereastra de recepţie. Puteţi îmbunătăţi acordul locului cursorului menţinând 
apăsată tasta de comenzi şi utilizând tastele săgeţi stânga şi dreapta. 
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Staţiile pot fi abordate atribuind macro-urile <SEEKLEFT> şi <SEEKRIGHT> tastelor de funcţie (Fn) individuale. 
Apăsând tasta corespunzând la <SEEKRIGHT>, puteţi deplasa cursorul pe semnalul următor situat în dreapta aşezării 
curente. Apăsând tasta corespunzând la <SEEKLEFT>, puteţi deplasa cursorul pe semnalul următor situat în stânga 
aşezării curente. 

Funcţia de căutare poziţionează cursorul pe un semnal suficient de puternic pentru a fi detectat. Dacă se 
opreşte pe o frecvenţă vidă, asta înseamnă fără îndoială că a detectat un parazit sau un semnal slab în locul unei staţii. 
Apăsaţi atunci pe tasta căutare până ce cursorul se opreşte pe o altă staţie. Dacă cursorul nu pare să se deplaseze, 
asta înseamnă că nu există nici o staţie în direcţia căutării. 

Este importantă selectarea benzii laterale în meniul “Configure” l “Spectrum” l “RF;USB” sau “RF, LSB” în aşa 
fel încât căutarea să se efectueze în direcţia convenabilă. Dacă această căutare depăşeşte staţia pe care doriţi să o 
recepţionaţi sau se opreşte pe una din laturile sale şi nu în mijlocul semnalului, apăsaţi tasta de căutare pentru a depăşi 
staţia şi reveniţi pe ea pornind din cealaltă latură. Tastele predeterminate pentru căutare sunt [F11] şi [F12] identificate 
prin simbolurile << şi >>. 

Când opţiunea “Arrows for seek” - Săgeţi de căutare – este activată, tastele săgeţi stânga şi dreapta de pe 
tastatură sunt consacrate căutării şi nu pot fi deci utilizate pentru ferestrele de emisie şi recepţie. Va trebui să alegeţi 
dacă folosiţi tastele săgeţi pentru căutare sau dacă le folosiţi pentru editare în ferestrele de emisie şi recepţie. 

Dacă MixW este reglat pe o staţie, când squelch-ul nu este prea ridicat şi nici un caracter nu apare pe ecran, 
cursorul ar trebui să se găsească în fereastra de recepţie a unei utilizări precedente. Pentru a declanşa tipărirea 
caracterelor apăsaţi pe tasta Tab - [Tabulation] pentru a plasa cursorul în fereastra corectă. Caracterele trebuie atunci să 
înceapă să se afişeze. 

Un reper alfabetic numit “bookmark” – semn de carte - , este disponibil cu marcarea emisiunilor din fereastra de 
spectru. Pentru a plasa un semn de carte pe locul cursorului, apăsaţi cu butonul drept al mouse-ului şi selectaţi “Toggle 
bookmark” (comutare semn de carte) din meniul contextual. Un semn de carte identificat de o literă alfabetică se va afişa 
în partea de jos a ferestrei sub poziţia  cursorului în formă de romb (diamond). Pentru anularea unui semn de carte, 
plasaţi cursorul pe poziţia sa, apăsaţi pe butonul drept al mouse-ului pentru afişarea meniului contextual, apoi selectaţi 
“Toggle bookmark”. După ce aţi plasat cursorul pe poziţie, inserarea sau anularea unui semn de carte se poate efectua 

de asemenea apăsând de două ori (2xclick) pe butonul drept al mouse-
ului menţinând în acelaşi timp apăsată tasta [Ctrl]. 

Pentru revenirea pe o frecvenţă reperată de un semn de carte, 
îndreptaţi cursorul pe semnul de carte şi apăsaţi cu butonul stâng al 
mouse-ului pentru a poziţiona rombul pe acest loc. 

Puteţi de asemenea captura indicativul staţiei pentru a 
identifica un semn de carte  apăsând de două ori pe indicativul staţiei în 
fereastra de recepţie (indicativul va fi capturat automat în marea 
majoritate a cazurilor). Indicativul staţiei va apărea acum în semnul de 
carte când veţi reveni pe această frecvenţă. Vă reaminteşte cine 
lucrează în accea frecvenţă. 

Când macro-ul semnului de carte este alocat unei taste, 
apăsarea pe această tastă va insera un semn de carte pe locul 
cursorului în formă de romb, iar dacă există deja un semn de carte, el 
va fi anulat. 

NOTĂ: MixW utilizează “Mark” pentru tasta semnului de carte, 
“Bookmark” fiind un cuvânt prea lung. 

Semnele de carte sunt numerotate de la A la Z în ordinea 
crescătoare în care sunt create. Ele sunt utile, de exemplu pentru a repera o staţie care nu şi-a transmis încă indicativul, 
şi ascultând în acelaşi timp o altă staţie interesantă, puteţi reveni instantaneu pe prima staţie. Semnele de carte 
funcţionează numai cu cursorul în formă de romb. 

Textul din fereastra de recepţie poate fi anulat sau şters folosind macro-ul <CLEARWINDOW> care este unul 
din macro-urile predeterminate (tasta[F8]). Plasaţi cursorul în fereastra de recepţie apoi apăsaţi pe tasta [F8]. 
 
Recepţia multi canale 

Când cursorul este plasat în fereastra waterfall / spectru, deschideţi meniul contextual cu butonul drept al 
mouse-ului (click dreapta) apoi selectaţi “New RX window…” – Fereastră nouă de recepţie - . O a doua fereastră de 
recepţie, identificată prin RX(1) apare instantaneu pe ecran. Reperul semnalului corespunzător ferestrei se afişează în 
fereastra de spectru sub formă de triunghi deasupra căruia este indicat numărul ferestrei. Dacă plasaţi cursorul pe un 
semnal şi apăsaţi cu butonul stâng al mouse-ului menţinând apăsată şi tasta [Ctrl], semnalele decodate ale acestei staţii 

Semn de carte pe o emisiune ...



Radiocomunicaţii digitale 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Federaţia Română de Radioamatorism -–YO4UQ – 2004   28

se afişează imediat în fereastra RX(1). Semnalele se mai pot afişa deschizând meniul contextual şi selectând “Swap 
window 1” – permutare în fereastra 1 - . 

Puteţi deschide o nouă fereastră plasând cursorul pe o staţie apoi selectând “New RX window…” în meniul 
contextual. Deschideţi apoi o a doua fereastră, apoi a treia etc. 

Nouă ferestre de recepţie suplimentare pot fi astfel deschise şi consacrate fiecare unei staţii funcţionând în 
acelaşi mod. Astfel este posibilă supravegherea simultană a până la zece staţii în recepţie. 

Pentru a închide o fereastră de recepţie, închideţi direct fereastra sau plasaţi cursorul mouse-ului în apropierea 
semnalului corespunzător ferestrei, apoi, cu ajutorul butonului drept al mouse-ului, selectaţi “Close window X” – Închide 
fereastra X . Nu uitaţi să folosiţi cu pricepere meniul contextual care apare la un 1xclick dreapta. 
 

 În waterfall / spectru, cursorul specific ferestrelor RX(1), RX(2) şi RX(3) se identifică printr-un triunghi şi nu 
printr-un romb. Semnele de carte nu se folosesc cu cursorul în formă de triunghi, doar dacă este permutat. La fel şi 
pentru textul ferestrei principale de recepţie care îl va înlocui pe cel din fereastra de recepţie 1 şi reciproc. Pentru a evita 
confuziile, nu trebuie să permutaţi cursorul decât dacă această reaşezare este necesară. 

Indicaţiile “IMD” şi semnele de carte nu admit decât cursorul în formă de romb, exceptând cazul în care cursorul 
este permutat. 

Cursorul activ pentru emisie este reperabil printr-un drapel verde situate deasupra. Frecvenţa de emisie poate fi 
blocată. În acest caz, drapelul va fi de culoare roşie. 

Când MixW este în mod recepţie multi canale, este posibilă revenirea în mod recepţie canal simplu închizând 
ferestrele de recepţie suplimentare. 
  
EMISIA 

Pentru a transmite către o staţie acordaţi-vă mai întâi frecvenţa sa. Introduceţi apoi textul de emis în fereastra 
de emisie care este mai mică decît cea de recepţie şi care se situează între aceasta şi fereastra spectrului / waterfall. 

Apăsaţi tasta [TX] (sau tasta [TX/RX] în funcţie de mod) şi textul în fereastra de emisie va fi transmis.Puteţi 
continua să introduceţi textul de la tastatură iar textul va fi transmis. În timpul emisiei textul din fereastra de emisie va 
apărea şi în fereastra de recepţie. Pentru  a opri emisia, apăsaţi pe tasta [TX/RX] (sau tasta [RX] în funcţie de mod). 
Apăsarea pe tasta [Esc] întrerupe imadiat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimile caractere introduse nu 
vor fi trimise. Din această cauză, tasta [TX/RX] este preferată pentru trecerea de la emisie la recepţie deoarece asigură 
terminarea textului. 

Pe parcursul întregii emisii, afişajul spectrului / waterfall se blochează până la trecerea pe recepţie. MixW 
afişează în acel moment o linie subţire verde pentru a identifica locul recepţiei precedente. 

Textul ferestrei de emisie poate fi editat înainte de a fi transmis cu funcţiile standard de Windows fără funcţia 
Copy deoarece nu este suportată. În acest caz, folosiţi tasta comenzii de revenire UNDO şi introduceţi din nou textul 
care trebuie să fie modificat. 

Urmărirea simultamă a mai multor emisiuni
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Dacă tastele săgeţi stânga şi dreapta sunt consacrate funcţiei de căutare, ele nu vor fi disponibile pentru 
deplasarea cursorului în ferestrele de recepţie şi de emisie. Pentru ca ele să fie disponibile, va trebui să anulaţi opţiunea 
“Arrows for seek” în meniul “Options”. Textul din fereastra de emisie poate fi şters sau anulat utilizând macro-ul 
<CLEARWINDOW> care este setat predeterminat pe tasta [F8]. Plasaţi cursorul în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta 
[F8]. 
 
Emisia multi canale 

Când mai multe ferestre de recepţie suplimentare au fost deschise, MixW se găseşte în mod multi canale. 
Selectând o staţie cu cursorul şi apăsând cu butonul stâng al mouse-ului, fereastra de recepţie principală este atribuită 
acestei staţii. 

Selectând cu ajutorul cursorului o staţie şi apăsând cu butonul drept al mouse-ului, canalele adiţionale, a căror 
mărime a ferestrei este inferioară celei de recepţie principală, sunt activate.Frecvenţa canalului principal va fi identificată 
de romb în timp ce frecvenţele canalelor adiţionale de triunghiuri. 

Pentru a evita transmisia din greşeală către o staţie, MixW nu autorizează decît o singură frecvenţă de emisie. 
Este totuşi uşor a trece de la o fereastră de recepţie la o alta  permutând-o cu fereastra principală. Utilizarea cu o 
singură fereastră de recepţie este simplă. Procedaţi astfel: 
 - Apăsaţi pe butonul stâng al mouse-ului menţinând şi tasta [Ctrl] pentru a crea o nouă fereastră de recepţie 
sau deplasaţi canalul existent pe poziţia cursorului. 
 - Apăsaţi simultan tastele [Ctrl] şi [S] sau selectaţi “Swap” în meniul contextual (tasta dreaptă a mouse-ului) 
când cursorul se găseşte în fereastra RX (1). 
Pentru canalele adiţionale: 
 - Utilizaţi meniul contextual pentru a crea o nouă fereastră de recepţie sau alegeţi un canal existent. 
 - Apăsaţi tasta [Ctrl] şi deplasaţi mouse-ul pe canalul pe care doriţi să-l permutaţi. Veţi vedea atunci afişându-se 
un triunghi mare alb în partea inferioară  a spectrului / waterfall şi care indică cel mai apropiat canal de recepţie. 
 - Apăsaţi tasta [S] menţinând tasta [Ctrl] pentru a permuta acest canal. 

Blocarea poate fi folosită pentru efectuarea a ceea ce se numeşte “separare de frecvenţă”, sau emiterea pe o 
frecvenţă şi primirea pe o alta. Pentru a regla frecvenţa de emisie, poziţionaţi cursorul pe frecvenţa pe care doriţi să 
emiteţi şi blocaţi-o pe această poziţie. 

Deplasaţi cursorul pe frecvenţa pe care vreţi să primiţi sau pe locul unde se găseşte o staţie interesantă. 
În cazul în care constataţi un “pile up” şi doriţi să emiteţi pe o latură a acestui “pile up”, plasaţi mai întâi frecvenţa dvs. pe 
amplsament, blocaţi-o, apoi adaptaţi recepţia dvs. pe staţia care provoacă acest “pile up”. 

O altă modalitate de a utiliza funcţia de blocare este de a plasa un semn de carte pe frecvenţa unei staţii pe 
care doriţi să o contactaţi. 

Deplasaţi-vă pe frecvenţa de emisie pe care vreţi să o folosiţi apoi blocaţi-o pe această poziţie. Apăsând pe 
semnul de carte, veţi reveni uşor pe frecvenţa staţiei. Totuşi, semnele de carte nu funcţionează decât cu cursorul în 
formă de romb sau pentru canalul principal. 

 
CONFIGURAREA ŞI UTILIZAREA MODULUI CW 

Recepţia şi decodarea telegrafiei se efectuează prin intermediul plăcii de sunet într-un mod identic celorlalte 
moduri numerice. 

 
Totuşi emisia este diferită. Cu MixW există 
patru modalităţi de a transmite în CW: 
 1. Prin intermediul plăcii de sunet 
cu transceiverul în mod SSB. 
 2. Printr-un semnal de manipulare 
racordat la intrarea CW a transceiverul (TRx-
ul este în mod CW).  
             3. Prin intermediul unui echipament 
TNC multimod activat în mod CW (sau 
utilizat în acelaşi timp pentru codarea şi 
decodarea CW). 
             4. Prin folosirea unei comenzi CAT 
către transceiver (aparatul este în mod CW). 
În plus, MixW vă permite să conectaţi un 
manipulator de telegrafie la portul joystick al 

calculatorului sau un keyer automat în locul tastaturii. 

Port

Cw direct
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 Utilizarea plăcii de sunet 
Setarea plăcii de sunet în mod CW este uşor de efectuat, dar există restricţii. Transceiverul trebuie mai întâi să 

fie în mod SSB (USB sau LSB). Asta înseamnă că nu puteţi totuşi utiliza decât filtrele disponibile în SSB ( anumite 
aparate dispun de opţiuni de filtre CW cu 
bandă îngustă numai pentru modul CW). 

Nu puteţi transmite telegrafic ci numai 
în SSB, semnalul audio SSB fiind o tonalitate 
prin tot sau nimic în cod Morse. De altfel nu 
faceţi trafic în CW ci în SSB tonal, dar acest 
sistem nu funcţionează prea bine. 

Pentru a configura MixW cu placa de 
sunet este simplu deoarece configuraţia de 
bază este identică cu celelalte moduri 
numerice. Transceiverul este comutat prin 
VOX, circuitul PTT sau o comandă CAT la fel 
ca şi în celelalte moduri numerice. 
 
Comanda CW directă 

În această metodă, MixW comandă 
transceiverul printr-o conexiune directă între 
portul COM al calculatorului şi intrarea CW (un 
circuit de tip PTT trebuie atunci utilizat pentru 
această conexiune). Sistemul funcţionează ca 
şi cum racordaţi un manipulator extern la 
transceiver. 

În acest caz, transceiverul 
funcţionează în mod CW, şi chiar emiteţi în 
CW. Aveţi de asemenea avantajul de a putea 
utiliza toate filtrele CW etc. 

Pentru această metodă, trebuie să 
realizaţi o interfaţă care va racorda RTS sau 
DTR din portul COM al calculatorului la intrarea 

CW a transceiverului. Va trebui atunci să configuraţi setările PTT/CAT . 
 

Utilizarea funcţiilor CAT 
Dacă utilizaţi deja sistemul CAT al 

transceiverului pentru a comanda PTT-ul, această 
metodă va fi cea mai bună pentru a folosi CW. Pentru 
setarea acestei funcţii, a se vedea figura de mai jos: 
 
Utilizarea unui TNC în CW 
A se vedea § Setarea TNC  expusă anterior în capitolul 
referitor la parametrizarea şi setarea unui TNC. 
 
Configuraţia modului CW 

Selectaţi mai întâi modul CW fie prin meniul 
„Mode” | „CW”, fie apăsând cu butonul drept al mouse-
ului (click dreapta) pe câmpul modului în bara de stări 
pentru a deschide meniul contextual şi selectând „CW”. 
Configuraţi apoi setările CW selectând „Mode” | „Mode 
settings” sau în meniul contextual al barei de stări 
selectând „Mode settings” din ultimul rând al meniului 
contextual. Caseta de dialog apare alăturat. 
 Frecvenţele emisie şi recepţie afişate pot fi 
modificate în câmpurile corespunzătoare, dar este de 

asemenea posibil de a efectua această operaţie apăsând în fereastra spectrului / waterfall. 
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MixW este capabil de a utiliza portul joystick ca intrare de manipulator CW sau de keyer automat. Setaţi portul 
joystick dacă doriţi să utilizaţi manipulatorul. Totuşi un manipulator nu este neapărat necesar şi puteţi folosi tastatura. 

Puteţi schimba 0, 1 şi 9 în T, A şi N. Viteza de transmisie este reglabilă, însă este mai uşor a efectua această 
operaţie apăsând simplu în caseta de reglaj a vitezei care se afişează automat cu acest mod: 

NOTĂ: Reglajul vitezei nu priveşte decât viteza de transmisie în emisie indicată în caseta de dialog. De fapt, MixW 
detectează automat viteza de recepţie şi se reglează pe ea. 
 
Recepţia 

Pentru a recepţiona asiguraţi-vă mai întâi că modul CW este activat şi că receptorul este bine reglat intr-una din 
sub benzile de telegrafie. Activaţi modul CW selectând „Mode” | ”CW” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara 
de stări şi selectând „CW” în meniul contextual. Ascultaţi semnalele CW supraveghind fereastra waterfall / spectru. 
Apăsaţi pe unul din semnalele waterfall. MixW decodează semnalele ca în exemplul de mai jos. 

 Veţi vedea pe imagine că literele au fost decodate cu precizie, 
durata unui caracter fiind afişată astfel încât să existe un spaţiu între 
fiecare dintre ele. Este important de notat că decodajul precis al CW ca 
să fie realizat de un soft sau un TNC, este dificil de efectuat având în 
vedere absenţa unui standard de durată în acest mod. Crearea telegrafiei 
de către calculator este mult mai simplă decât precizia de recepţie de 
către un soft, însă setările de durată sunt variabile în funcţie de diferitele 
soft-uri şi de setările utilizatorului. 

Veţi observa că anumite caractere pot fi alterate, atunci când se 
încearcă decodarea telegrafiei transmise manual. 
 
Emisia 

Pentru a trece de la emisie la recepţie şi vice-versa, apăsaţi fie 
pe tasta [RX] sau[TX], fie pe tasta [Pause], ori apăsaţi pe indicaţia „TX” 
sau „RX” din bara de stări. Puteţi selecta „Options”|”RX” sau „Options”| 
„TX” în meniul „Options”.  

 
CONFIGURARE ŞI UTILIZARE ÎN PSK31 

Având în vedere banda îngustă, PSK31 este fără îndoială modul cel mai delicat pentru a adapta placa de sunet 
la recpţia unei emisiuni radio. Un semnal prea mare la intrarea audio a emiţătorului va provoca o supra-modulare şi va 
crea mutiple benzi laterale şi interferenţe cu QSO-urile adiacente ştiind că sistemul PSK31 presupune un regim linear de 
funcţionare pentru TX (A, AB1). 

 
Configurarea transceiverului 

Dacă transceiverul este echipat cu un reglaj fin la recepţie utilizaţi mereu această comandă pentru a vă alinia 
pe semnale, dar nu uitaţi că acordul este recomandat să fie întotdeauna efectuat din program şi nu cu VFO-ul aparatului. 

Unele aparate vechi nu sunt suficient de stabile pentru a funcţiona în PSK31 şi vor devia mult în frecvenţă. 
Această instabilitate va fi vizibilă de fluctuaţia neîntreruptă a AFC. 

Un preamplificator de recepţie poate eventual să fie utilizat în funcţie de condiţiile de recepţie, în special pentru 
staţiile slabe, dar poate să producă o diminuare a calităţii de recepţie dacă staţii puternice transmit în vecinătate. Deşi 
USB este modul convenţional de utilizare a PSK31, puteţi totuşi inversa tonalităţile PSK31 din soft şi să faceţi trafic în 
LSB. 

Puteţi de asemenea să folosiţi filtrele de recepţie ale transceiverului dacă acesta este echipat astfel. Filtrele cu 
bandă largă permit traficul pe un spectru mai mare dar pot pune de asemenea câteva probleme în prezenţa unor 
semnale puternice adiacente. Un filtru îngust (RTTY sau FSK) poate fi util în anumite situaţii. Totuşi, majoritatea 
aparatelor nu dispun întotdeauna de această opţiune, a filtrelor înguste, pentru modul SSB în care se lucrează cu 
PSK31. 
 
Configurarea MixW  

Activaţi modul BPSK31 sau QPSK31 selectând “Mode” | “BPSK31” sau “QPSK31” sau apăsând pe câmpul cu 
indicaţia modului în curs în bara de stări şi selectând “BPSK31” sau „QPSK31” în meniul contextual. Marea majoritate a 
traficului în PSK31 se efectuează în BPSK31 numai în cazul în care condiţiile necesită folosirea corecţiei de erori se 
utilizează QPSK31. 
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Opţiunea AFC este indispensabilă pentru 
păstrarea acordului semnalului PSK31 exceptând cazul 
în care emisiunea recepţionată se află în prezenţa unui 
semnal puternic adiacent care va perturba recepţia 
semnalului slab pe care intenţionaţi să-l ascultaţi. 

Blocarea trebuie să fie dezactivată pentru a 
putea emite pe aceeaşi frecvenţă ca cea pe care o 
utilizaţi pentru recepţie în afară de situaţia în care faceţi 
trafic cu o staţie al cărei semnal este instabil. 

Amortizorul de zgomot (squelch) si pragul sau 
de declanşare pot fi adaptate pentru a limita recepţia de 
semnale parazite. 

Optiunea “Inverted” fiind gri, este imposibila 
utilizarea inversiunii de tonalitate în BPSK31. Din 
contră, este posibilă activarea sa în QPSK31. Daca 
aveţi dificultăţi pentru recepţia unei staţii în QPSK31 
totul fiind bine acordat pe semnalul sau, selectaţi 

“Mode” | “Inverted” si verificaţi ca semnalul sau este bine decodat. 
NOTĂ: Vezi § Configuraţie LSB sau USB de la începutul expunerii. 

Pentru a configura acest mod, deschideţi caseta de 
dialog a setărilor selectând „Mode” | „Mode Settings” sau 
apăsând pe indicaţia „Mode” în bara de stări şi selectând 
„Mode Settings” în meniul contextual. In funcţie de mod 
una din cele doua casete de dialog va apărea astfel:  

Recepţia 
Semnalele PSK31 apar în waterfall sub forma a 

două linii parelele semănând cu o cale ferată. Pentru a vă 
regla pe un semnal PSK31, poziţionaţi cursorul pe 
semnal, apoi apăsaţi butonul stâng al mouse-ului. Textul 
va apărea atunci în fereastra de recepţie. 

NOTĂ: Dacă opţiunea „View” | „Use stick cursor” este 
selectată, indicatorul mouse-ului se transformă dintr-o 
săgeată într-o linie subţire atunci când îl poziţionaţi în 
afişajul waterfall. Această opţiune este mai precisă în 
poziţionarea pe semnal. 
 

 În reprezentarea de mai sus, se poate constata prezenţa unui semnal puternic de culoare galbenă situat în 
stânga rombului. Indicatorul în forma de romb a fost plasat în mijlocul semnalului unei staţii al cărei text de decodare se 
afişează în fereastra de recepţie. 

Dacă alte staţii sunt recepţionate în aceeaşi porţiune de bandă, este posibilă decodarea lor utilizând o fereastră 
de recepţie suplimentară pentru fiecare dintre ele. 

 
Emisia 

Introduceţi textul de transmis în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta [TX / RX] (sau tasta [TX]). Puteţi continua 
introducerea textului pe perioada emisiei, acesta va fi transmis treptat. Pentru a opri emisia apăsaţi tasta [TX / RX] (sau 
tasta [RX] ).Apăsarea pe tasta [ESC] întrerupe imediat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimele caractere 
introduse nu vor fi trimise. Din aceasta cauză, tasta [TX / RX] este preferabilă pentru a trece de la emisie la recepţie. 
Pentru a opri emisia apăsaţi fie tasta [TX / RX], fie tasta [PAUSE] , fie apăsând pe indicaţia „TX” din bara de stări. Cu 
tasta [PAUSE] emisia se opreşte, dar la o nouă apăsare ea continuă de acolo de unde a rămas în cursul textului. 

NOTĂ: PSK31 utilizează lista de caractere ASCII care va permite introducerea textului în majuscule sau în litere mici 
şi inserarea punctuaţiei şi a caracterelor accentuate. Indicativele de apel pot fi fie în majuscule şi litere de rând, fie toate 
în majuscule. Cele două modalităţi sunt acceptate, dar se recomandă utilizarea majusculelor. 

Captură automată

CAF

Prag
de

declanşare

BPSK31

QPSK31

Inversat

Prag
de

declanşare
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În emisie, afişajul spectrului / waterfall se opreşte până la revenirea în recepţie. MixW afişează în acesl  
moment o linie subţire verde pentru a identifica locul recepţiei precedente. 

Modul standard de utilizare a PSK31 este BPSK. Este insensibil la modificarea benzilor laterale. În condiţii de 
recepţie dificile este preferabilă utilizarea modului QPSK, cele două staţii folosind în acest caz aceeaşi banda laterală. 

În emisie, fără a utiliza tastatura şi fără a transmite texte, reglajul nivelului de emisie trebuie să fie mărit până la 
momentul în care puterea de ieşire a transceiverului încetează creşterea. 

Faţă de acestă valoare reduceţi atunci puterea la jumătatea valorii sale (cel mai sigur curentul anodic Ia max/2). 
Astfel se vor evita distorsiunile puterii de ieşire în curs de utilizare. Totuşi, anumite aparate nu pot efectua  transmisie 
continuă în PSK31 fără supraîncălzire excesivă. În acest caz, reduceţi rapid puterea de ieşire până când aparatul 
funcţionează la puterea de ieşire recomandată de fabricant pentru o utilizare continuă. 

În captura de ecran de mai sus, se poate constata pe 1500Hz, prezenţa unei staţii care generează numeroase 
benzi laterale nedorite provocate de supramodularea emiţătorului său. Aceste perturbări se produc până la 4000Hz şi 
provoacă  importante greutăţi la recepţie pentru celelalte staţii. 

Transceiverul trebuie mereu să funcţioneze cu o regim foarte linear indicat în „IMD” de o lectură de minus - 
25dB sau mai puţin dacă e posibil, şi negenerând nici o bandă laterală nedorită. 
O valoare de „IMD” mai mare –25dB, ca de exemplu –20dB, provine din utilizarea non-lineară a transceiverului şi poate 
adesea provoca  o alterare a semnalului de modulare ce provine din placa de sunet. 

Textul în fereastra de emisie poate fi editat cu funcţiile de editare din Windows înainte de a fi transmis. Funcţia 
de inserare de text nu este utilizabilă. Trebuie in acest caz folosirea tastei [Return / BackSpace] si reintroducerea textului 
modificat. Aici este utilă o explicaţie suplimentară: dacă în timpul transmisiei am greşit textul pe care îl introducem “live” 
de la tastatură, nu ne putem întoarce la porţiunea greşită, pentru a o corecta, decât cu tasta BackSpsce [BkSp] cu care 
realizăm ştergerea până în zona greşită. Pe ecranul corespondentului se vede în mod real acestă operaţie de corectare. 
Corectăm şi transmitem din nou. 

Dacă tastele săgeţi stânga şi dreapta sunt utilizate pentru funcţia căutare, ele nu vor fi disponibile pentru 
deplasarea cursorului în ferestrele de emisie şi de recepţie. Pentru ca ele să fie disponibile va trebui să dezactivaţi 
opţiunea „Arrows for seek” în meniul „Options”. 
 
CONFIGURARE ŞI UTILIZARE FSK31 

Principala diferenţă între modul FSK31 şi modul PSK31 rezidă în decalajul de faza al FSK31 a cărui valoare 
este de 90/270 grade în timp ce el este de 0/180 grade pentru 
BPSK31. FSK31 nu este aşa de sensibil la supramodulare ca 
PSK31. Aceasta este soluţia eficace de înlocuire pentru a se 
feri de QRM provocat de supramodularea semnalelor PSK31.  

Activaţi modul FSK31 selectând „Mode” |  „FSK31” 
sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi 
selectând „FSK31” din meniul contextual. 

Deschideţi apoi caseta de dialog a setărilor 
selectând „Mode” | „Mode settings” sau apăsând pe indicaţia 
„Mode” în bara de stări şi selectând „Mode settings” în meniul 
contextual. Caseta de dialog apare astfel: 
 
Setările de configuraţie sunt identice modurilor PSK31. 
În utilizare, FSK31 este identic cu PSK 31. Vezi § Configuraţie 
şi utilizare în PSK31. 
 
 

CONFIGURARE ŞI UTILIZARE RTTY 
 
Configurarea transceiverului 

Dacă Transceiverul este echipat cu un reglaj fin în recepţie, se va utiliza mereu aceasta comandă pentru a vă 
alinia pe semnale. Majoritatea acordurilor şi reglajelor pot fi efectuate din program. 

În RTTY, este posibil să utilizaţi comod şi VFO-ul. Unele aparate vechi nu sunt suficient de stabile pentru a 
funcţiona în PSK31 şi vor deriva mult în frecvenţă dar având în vedere banda largă a RTTY, ele vor funcţiona fără 
dificultate în acest mod. 

NOTĂ: Dacă opţiunea „View” | „Use stick cursor” este selectată, indicatorul mouse-ului se transformă din săgeată într-
o linie subţire atunci când îl poziţionaţi în afişajul waterfall şi poate să vă permită un acord mai bun. 

FSK31

Nivel

Captură automată
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Un preamplificator de recepţie poate să fie eventual utilizat în funcţie de condiţiile de recepţie, în special pentru 
staţiile slabe, dar poate să producă o degradare a calităţii de recepţie dacă staţii puternice transmit în vecinătate. 
Majoritatea utilizatorilor RTTY folosesc modul LSB cu un shift între semnalele de  mark şi space de 170 Hz. 

NOTĂ: Dacă utilizaţi CAT, MixW va regla automat tonalităţile mark şi space pe banda laterală pe care o folosiţi. Dacă 
nu utilizaţi acest sistem, MixW va trebui să cunoască banda laterală pe care o folosiţi pentru a adapta corect semnalele 
de MARK şi SPACE. 

Puteţi de asemenea întrebuinţa filtrele de recepţie ale transceiverului dacă este echipat astfel. Filtrele cu bandă 
largă permit traficul pe un spectru mai larg  dar pot pune de asemenea câteva probleme în prezenţa unor semnale 
puternice adiacente. Un filtru îngust (RTTY sau FSK) poate fi util în anumite situaţii. Totuşi, majoritatea aparatelor nu 
dispun întotdeauna de această opţiune pentru modul SSB. 

 
Configurarea în MixW 

Activaţi modul RTTY 
selectând „Mode” | „RTTY” sau 
apăsând click dreapta pe câmpul 
modului în curs în bara de stări şi 
selectând „RTTY” în meniul 
contextual. 

Acordul în RTTY nu este 
critic şi este mai puţin  delicat decât în 
PSK31. Astfel, opţiunea AFC poate fi 
utilizată pentru a facilita acordul 
recepţiei şi poate fi dezactivată odată 
ce semnalele sunt primite corect. 

Blocarea frecvenţei de emisie 
poate fi dezactivată dacă emiteţi pe 
aceeaşi frecvenţă ca a recepţiei. 
Totuşi, dacă faceţi trafic cu o staţie a 
cărei frecvenţă de emisie deviază, 
este recomandat să o utilizaţi. 
Amortizorul de zgomot (squelch) şi 
pragul său de declanşare pot fi 

utilizate şi adaptate pentru a limita recepţia semnalelor nedorite. 
Când opţiunea „Inverted” este activată, semnalele de MARK şi SPACE sunt inversate. Dacă reglaţi recepţia pe 

o staţie puternică şi dacă semnalele sunt incoerente, selectaţi „Mode” | „Inverted” sau apăsaţi în caseta de dialog de 
configuraţie a modului „RTTY”. Veţi constata că inversiunea mărcii şi a spaţiului permite decodarea semnalului. 

NOTĂ: Vezi § Configuraţie LSB sau USB . 
 
Recepţia 

Semnalele RTTY apar în waterfall sub formă de două linii paralele separate aproape tot timpul de 170 Hz ( 
aproape de patru ori mărimea lui PSK31) şi semănând cu o cale ferată mai largă! 
Pentru a vă acorda pe un semnal RTTY, poziţionaţi cursorul în mijlocul unui semnal apoi apăsaţi cu butonul stâng al 
mouse-ului. Textul va apărea în fereastra de recepţie. Cele două romburi sunt legate între ele printr-o linie subţire. 
Intervalul dintre ele corespunde valorii shift-ului Mark - Space selectat în caseta de dialog a setărilor. Recepţia RTTY 

este cea mai uşoară din toate modurile numerice. 
NOTĂ: Dacă opţiunea „View” | „Use stick cursor” este selectată, indicatorul mouse-ului se transformă dintr-o săgeată 

într-o linie subţire atunci când îl poziţionaţi în afişajul waterfall. 
 
Emisia 

Introduceţi textul de transmis în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta [TX / RX] (sau tasta [TX] ). Puteţi 
continua introducerea textului pe perioada emisiei, acesta va fi transmis treptat. Pentru a opri emisia apăsaţi tasta [TX / 
RX] (sau tasta [RX] ). Apăsarea pe tasta [ESC] întrerupe imediat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimele 
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caractere introduse nu vor fi trimise. Din aceasta cauză, tasta [TX / RX] este preferabilă pentru a trece de la emisie la 
recepţie. Pentru a opri emisia apăsaţi fie tasta [TX / RX], fie tasta [PAUSE] , fie apăsând pe indicaţia „TX” din bara de 
stări. 

NOTĂ: RTTY utilizează o listă de caractere limitată, majusculele. MixW va schimba automat literele de rând în 
majuscule (alfabetul ITA5-Baudot). Câteva semne de punctuaţie sunt acceptate. Utilizabile sunt caracterele următoare: - 
( ) / ” : ? $. 

În emisie, afişajul spectrului/waterfall se blochează până la trecerea pe recepţie. 
Modul standard al RTTY foloseşte shiftul de 170 Hz între tonalităţile de Mark şi Space, tonalitatea de Mark  fiind 

cea mai ridicată. 
În emisie, fără a utiliza tastatura şi fără a transmite texte, reglajul nivelului de emisie trebuie să fie mărit până la 

momentul în care puterea de ieşire a transceiverului încetează creşterea. În continuare se reduce puterea la jumătatea 
valorii sale. Astfel se vor evita distorsiunile puterii de ieşire în timpul emisiei. 

Totuşi, anumite RTx-uri nu pot efectua  transmisie completă în RTTY fără supraîncălzire excesivă. În acest caz,  
reduceţi rapid puterea de ieşire până când aparatul funcţionează la puterea de ieşire recomandată de către fabricant 
pentru o utilizare continuă. Se pune de asemenea problema evacuării căldurii de disipaţie. 

 
CONFIGURAREA ŞI UTILIZAREA PACKET HF 

MixW dispune de numeroase opţiuni pentru utilizarea în Packet conţinând configuraţiile în HF sau în VHF.  
Programul propune numeroase setări utilizatoare, nu numai pentru a trafica în baliză, ci şi pentru a funcţiona ca 

digipeater. 
Pentru modul HF, care este mai puţin utilizat în mod curent dar poate fi util în anumite condiţii. 
Activaţi modul Packet selectând „Mode”|”Packet” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi 

selectând „Packet” în meniul contextual. Deschideţi caseta de dialog a setărilor selectând „Mode” | „Mode Settings” sau 
apăsând pe indicaţia „Mode” în bara de stări şi selectând „Mode Settings” în meniul contextual. Va apare caseta de 
dialog. 

Introduceţi indicativul dvs. şi selectaţi „HF 300 baud” pentru modul pe care doriţi să-l întrebuinţaţi din fereastra 
“Modem”. Traficul în HF se efectuează numai la viteza de 300 baud. Dacă vreţi să funcţioneze în digipeater, introduceţi 
indicativul dvs. digipeater şi activaţi prin bifare “Enable digipeatting” – activarea funcţionării în digipeater. 

NOTĂ: Această funcţie este mai des folosită în Packet VHF. Setările “Parameters”,  „Beacon/Unporto”  pot fi ignorate. 
Totuşi, puteţi personaliza setările de temporizare pentru a facilita conectarea la anumite BBS sau în situaţii speciale 
apăsând pe opţiunea „Parameters” 
Opţiunea „Beacon/Unporto” poate fi utilizată pentru introducerea textului şi a setărilor balizei activând Enable Beacon. 
 

 
 

Acordul pe o emisiune se face poziţionând cursorul în centrul semnalului cu ajutorul mouse-ului şi apăsând cu 
butonul stâng. Dacă este necesar, folosiţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a efectua un uşor reglaj. Textul 
transmis de staţie apare în fereastra de recepţie. Indicatorul de acord al semnalului Packet se află între două romburi 
legate printr-o linie subţire. Cele două romburi se deplasează simultan pentru a urmări şi a se acorda pe semnalul de 
recepţie.  

În opoziţie cu protocoalele RTTY; PSK şi MFSK, atunci când sunteţi acordat pe o staţie sau BBS şi o 
recepţionaţi, trebuie mai întâi să vă conectaţi la staţie pentru a efectua un QSO sau pentru a deschide o sesiune BBS. În 
acest caz, deschideţi caseta de dialog de conexiune selectând „Mode”| „Connect”. 
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 Introduceţi indicativul dvs., în câmpul „MyCall”, iar 
indicativul staţiei sau BBS în câmpul „Remote”. Dacă 
intenţionaţi să vă conectaţi prin intermediul unui digipeater, 
introduceţi indicativul acestuia în câmpul „Digis”. 

NOTĂ: Digipeaterele sunt mai numeroase în VHF decât în 
HF. 

Apăsaţi apoi pe tasta [Connect] pentru ca MixW să se 
conecteze la staţie. 

În radio Packet, fiecare staţie trebuie să transmită o 
confirmare de primire a staţiei contactate (această procedură 
se efectuează automat prin intermediul softului). De asemenea, 
veţi constata scurte perioade de activitate în timpul cărora 
fiecare staţie răspunde. În cazul unei propagări defectuoase 
sau al unui trafic intens, pot fi necesare mai multe tentative 
înainte ca fiecare staţie să primească confirmarea altor staţii. 

Atunci când aţi încheiat QSO-ul sau sesiunea BBS, trebuie să vă deconectaţi de la staţie selectând „Mode”| 
„Disconnect”, ceea ce o să transmită comanda de deconectare şi va încheia legătura. 

NOTĂ: Dacă aţi fost conectat la BBS, va trebui mai întâi să eliberaţi BBS trimiţând comanda „Bye” apoi, dacă mai 
sunteţi conectat, puteţi utiliza comanda „Disconnect”, dar procedura deconectării rămâne la iniţiativa BBS. 
 Pentru comenzile tipice ale unui BBS consultaţi lista de comenzi specifică acestui tip de trafic. 
 
CONFIGURARE ŞI UTILIZARE PACKET VHF – Detalierea ferestrelor 

 
MixW  dispune de numeroase opţiuni pentru utilizarea în Packet conţinând configuraţiile în HF sau în VHF. 

Pentru a utiliza MixW în Packet HF a se vedea paragraful anterior. Şi în acest mod programul propune numeroase setări 
utilizatoare, nu numai pentru un trafic în baliză, ci şi pentru a funcţiona ca digipeater. 

Activaţi modul Packet selectând „Mode”|”Packet” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi 
selectând „Packet” în meniul contextual. Deschideţi caseta de dialog a setărilor selectând „Mode” | „Mode Settings” sau 
apăsând pe indicaţia „Mode” în bara de stări şi selectând „Mode Settings” în meniul contextual. Caseta de dialog apare 
alăturat. Prima fereastră este dedicată informaţiilor generale. Cea de a doua selectării tipului de modem care se face în 
mod specific pentru HF şi VHF unde parametrii de emisiune sunt diferiţi. 
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Indicativ
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digipeater

Emulare
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Indicativ

Activare funcţionare ca digipeater

Validare Anulare
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Introduceţi indicativul dvs. şi selectaţi unul din modurile de lucru care se oferă din opţiunea Modem. În mod 
obişnuit se selectează  „VHF 1200 baud Standard” pentru modul clasic de lucru. Traficul în VHF se efectuează numai la 
viteza de 1200 baud. Dacă vreţi să funcţioneze în digipeater, introduceţi indicativul dvs. digipeater şi activaţi „Enable 
digipeatting” – Activarea funcţionării în digipeater – . 

Pentru o legătură se caută o staţie sau un BBS. În opoziţie cu Packet HF, Packet VHF este întotdeauna setat şi  
cu acord automat pe tonurile de MARK şi SPACE. 
Acordaţi transceiverul VHF/FM pe frecvenţa (obişnuit canalul 144850 kHz în VHF) Packet care vă interesează. Nu veţi 
putea utiliza MixW pentru a vă acorda pe fereastra de spectru/waterfall aşa cum aţi procedat cu alte moduri sau în  
 

Packet HF. Această imposibilitate provine din faptul că MixW consideră că v-aţi reglat exact pe frecvenţă (având în 
vedere natura utilizării FM în VHF/UHF) şi care va folosi tonalităţile audio standard pentru modul Packet pe care l-aţi 
selectat. 

După ce aţi ascultat frecvenţa pentru a vă asigura că staţia sau BBS cu care doriţi să luaţi contact este 
prezentă, va trebui să iniţializaţi comanda de conectare (cmd:connect). 

Parametrii modem
 HF sau VHF

Prag detecţie
purtătoare

Reglaj sensibilitate

Deschidere
lista pentru
alegerea

modemului
convenabil

Modem software

Alegere modem

Lista de modem şi
alegere modem VHF
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În opoziţie cu protocoalele RTTY, PSK şi MFSK, atunci când sunteţi acordat pe o staţie sau BBS şi o 
recepţionaţi, trebuie mai întâi să vă conectaţi la staţie pentru a efectua un QSO sau pentru a deschide o sesiune BBS. În 
acest caz, deschideţi caseta de dialog de conexiune selectând „Mode”| „Connect”. 

Introduceţi indicativul dvs., în câmpul „MyCall”,iar indicativul staţiei sau BBS în câmpul „Remote”. Dacă 
intenţionaţi să vă conectaţi prin intermediul unui digipeater, introduceţi indicativul acestuia în câmpul „Digis”. 
Exemplu YO4UQ > YO4YGL-7 > YO4ADL. 

NOTĂ: Digipeaterele sunt mai numeroase în VHF decât în HF. 
Apăsaţi apoi pe tasta [Connect] pentru ca MixW să se conecteze la staţie. 

În radio Packet, fiecare staţie trebuie să transmită o confirmare de primire a staţiei contactate (această 
procedură se efectuează automat prin intermediul softului). De asemenea, veţi constata scurte perioade de activitate în 
timpul cărora fiecare staţie răspunde. În cazul unei propagări defectuoase sau al unui trafic intens, pot fi necesare mai 
multe tentative înainte ca fiecare staţie să primească confirmarea altor staţii (congestia canalului). 

 
 Imaginea spectrului Packet Radio VHF în fereastra de spectru a MixW este prezentată alăturat. Se vede foarte 
bine shift-ul de 1000 Hz între Mark şi Space precum şi frecvenţele de 1200 şi 2200 Hz. 
 Unul din lucrurile cele mai importante pentru emisiunile Packet Radio este asigurarea vitezei de comutare de pe 
emisie pe recepţie şi invers în conformitate cu protocolul AX25. Dacă acest lucru este oarecum mai simplu la 
transceiverele de VHF unde puterile sunt mici şi elementele de comutare sunt de mică inerţie sau chiar de factură “Solid 
State”, fără zgomot şi mişcare mecanică, problema comutărilor repetate în HF la transceiverele echipate cu relee este 
mai dificilă, incomodă şi poate conduce la defectarea contactelor care suportă puteri, curenţi de comutaţie mai mari. 
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 Atunci când aţi încheiat un QSO sau sesiunea BBS, trebuie să vă deconectaţi de la staţie selectând „Mode”| 
„Disconnect”, ceea ce o să transmită comanda de deconectare şi va încheia legătura. 

NOTĂ: Dacă aţi fost conectat la BBS, va trebui mai întâi să eliberaţi BBS trimiţând comanda „Bye”apoi, dacă mai 
sunteţi conectat, puteţi utiliza comanda „Disconnect”, dar procedura deconectării rămâne la iniţiativa BBS. 
 
 

Funcţionarea ca baliză

Indicativ sursă

Digipeater

Destinaţie

Textul balizei

Admite balizăInterval de timp

Monitorizare trafic
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antet pachete IP
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CONFIGURARE ŞI UTILIZARE PACTOR 
Versiunea 2 a MixW nu funcţionează decât în recepţie 

Pactor cu aceeaşi interfaţă a plăcii de sunet ca a celorlalte 
moduri. În consecinţă, nu va fi posibilă emiterea în Pactor decât 
prin intermediul unui TNC care a fost în prealabil configurat 
pentru a funcţiona pornind din MixW. (De exemplu prin KAM 
Plus de la Kantronics) 

Recepţia 
Activaţi modul Pactor selectând 

„Mode”| „Pactor” sau apăsând pe indicaţia 
modului în curs în bara de stări şi selectând 
„Pactor” în meniul contextual. 

Deschideţi apoi caseta de dialog a 
setărilor selectând „Mode”| „Mode settings” sau apăsând pe indicaţia „Mode” în bara de stări şi selectând „Mode 
settings” în meniul contextual. Caseta de dialog apare alăturat. Reglaţi frecvenţa de recepţie apoi confirmaţi cu tasta 
[OK]. Sunetul Pactor seamănă cu un ciripit slab parcă ar fi un greiere. 
 
CONFIGURARE ŞI UTILIZARE AMTOR 

Setările Amtor sunt aproape identice cu cele utilizate pentru RTTY. 
 

Configurarea transceiverului 
Dacă transceiverul este echipat cu un reglaj fin în recepţie, utilizaţi aceasta comandă pentru a vă alinia pe 

semnale. Desigur însă că majoritatea reglajelor pot fi efectuate prin program. 
În modul PSK31, majoritatea reglajelor sunt efectuate din program. În Amtor, este posibil să utilizaţi VFO. Unele 

aparate vechi nu sunt suficient de stabile pentru a funcţiona în PSK31 şi vor deriva mult în frecvenţă. Totuşi, având în 
vedere banda largă a modului Amtor, ele vor funcţiona fără dificultate în acest mod. 

NOTĂ: Dacă opţiunea „View” | „Use stick cursor” este selectată, indicatorul mouse-ului se transformă din săgeată într-
o linie subţire atunci când îl poziţionaţi în afişajul waterfall. 

Un preamplificator de recepţie poate să fie eventual utilizat în funcţie de condiţiile de recepţie, în special pentru 
staţiile slabe, dar poate să producă o degradare a calităţii de recepţie dacă staţiile puternice transmit în vecinătate. 
Majoritatea utilizatorilor Amtor folosesc modul LSB cu un decalaj între semnalele de MARK şi SPACE de 170 Hz, MARK 
fiind semnalul cu tonalitate ridicată. 

Puteţi de asemenea să folosiţi filtrele de recepţie ale tranceiverului dacă acesta este echipat astfel. Filtrele cu 
bandă largă permit traficul pe un mai mare spectru dar pot pune de asemenea unele probleme în prezenţa unor semnale 
puternice adiacente.Un filtru îngust (RTTY sau FSK) poate fi util în anumite situaţii. Totuşi, majoritatea aparatelor nu 
dispun întotdeauna de această opţiune pentru modul SSB. Consultaţi manualul transceiverului dvs. pentru a optimiza 
configurarea. 
 
Configurarea MixW 

Activaţi modul Amtor selectând „Mode”| „Amtor” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi 
selectând „Amtor” în meniul contextual. 
 Pentru a configura acest mod, deschideţi caseta de dialog a setărilor selectând „Mode” | „Mode Settings” sau 

apăsând pe indicaţia „Mode” în bara 
de stări şi selectând „Mode Settings” în 
meniul contextual. Va apărea 
următoarea casetă de dialog din figura 
alăturată. 
 Frecvenţele emisie/recepţie 
sunt adaptate în aşa fel încât cursorul 
să fie vizibil în fereastra waterfall / 
spectru. Este recomandată utilizarea 
unei frecvenţe apropiate de mijlocul 
benzii transceiverului, circa 1500Hz. 
Decalajul MARK - SPACE poate fi 
selectat, dar în marea majoritate a 
timpului este de 170 Hz. Puteţi alege şi 
lista de caractere pentru limbajul pe 
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care îl utilizaţi.  
Acordul în Amtor nu este critic şi este mai puţin delicat decât în PSK31. Astfel, opţiunea AFC poate fi utilizată 

pentru a facilita acordul recepţie şi poate fi dezactivată odată ce semnalele sunt recepţionate corect. AFC-ul poate fi 
dezactivat dacă emiteţi pe aceeaşi frecvenţă ca cea a recepţiei. Totuşi, dacă faceţi trafic cu o staţie a cărei frecvenţă de 
emisie deviază, este recomandat să-l utilizaţi. Se poate funcţiona “split audio frequency” cu recepţia şi emisia decalate. 
Ex: Rx 1200 Hz şi Tx 1700 Hz. 

Când opţiunea „Inverted” este activată, poziţiile marcă şi spaţiu sunt inversate. Dacă acordaţi recepţia pe o 
staţie puternică şi dacă semnalele sunt incoerente, selectaţi „Mode| „Inverted” sau apăsaţi în caseta de dialog de 
configuraţie a modului „Amtor”. Veţi constata că inversiunea mărcii şi a spaţiului permite decodarea semnalului. 
Limitatorul de zgomot (squelch) nu este utilizat în acest mod. 
 
Recepţia 

Semnalele Amtor apar în waterfall sub formă de două linii paralele separate aproape tot timpul de 170 Hz ( 
aproape de patru ori mărimea lui PSK31) şi semănând cu o cale ferată. 

Pentru a vă regla pe un semnal Amtor, poziţionaţi cursorul în mijlocul unui semnal apoi apăsaţi cu butonul stâng 
al mouse-ului. Textul va apărea în fereastra de recepţie. Cele două romburi sunt legate între ele printr-o linie subţire. 
Intervalul dintre ele corespunde valorii decalajului spaţiu/marcă selectat în caseta de dialog a setărilor. Cele două 
romburi se deplasează în acelaşi timp pentru a urmări şi a se alinia pe semnale. 
 

Emisia 
Introduceţi textul de transmis în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta [TX / RX] (sau tasta [TX]). Puteţi continua 

introducerea textului pe perioada emisiei, acesta va fi transmis treptat. Pentru a opri emisia apăsaţi tasta [TX / RX] (sau 
tasta [RX] ).Apăsarea pe tasta [ESC] întrerupe imediat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimele caractere 
introduse nu vor fi trimise. Din aceasta cauză, tasta [TX / RX] este preferabilă pentru a trece de la emisie la recepţie. 
Pentru a opri emisia apăsaţi fie tasta [TX / RX], fie tasta [PAUSE] , fie apăsând pe indicaţia „TX” din bara de stări. 

NOTĂ: Amtor, ca şi RTTY, utilizează o listă de caractere limitată, majusculele. MixW va schimba automat literele mici 
în majuscule. Mai multe semne de punctuaţie sunt acceptate. Utilizabile sunt caracterele următoare: - ( ) / ” : ? $. 

În emisie, afişajul spectrului / waterfall se blochează până la trecerea în recepţie. 
Modul standard al Amtor foloseşte decalajul de 170 Hz între tonalităţile de MARK şi SPACE tonalitatea MARK 

fiind cea mai ridicată. 
În emisie, fără a utiliza tastatura şi fără a transmite texte, reglajul nivelului de emisie trebuie să fie mărit până la 

momentul în care puterea de ieşire a transceiverului încetează creşterea. 
Se reduce atunci puterea la jumătatea valorii sale. Astfel se vor evita distorsiunile la ieşire şi se protejează etajul final al 
TRx-ului. Unele transceivere nu pot efectua  transmisie continuă în Amtor fără supraîncălzire excesivă. În acest caz, 
reduceţi rapid puterea de ieşire până când aparatul funcţionează la puterea de ieşire recomandată de către fabricant 
pentru o utilizare continuă. 
 
CONFIGURARE ŞI UTILIZARE MFSK16 

Modul MFSK16 utilizează o lăţime de bandă apropiată de 170Hz la fel ca şi RTTY. Setările de configuraţie ale 
transceiverului vor putea fi deci similare cu cele ale modului RTTY. 
 
Configurarea tranceiverului 

Dacă transceiverul este echipat cu un reglaj foarte fin la recepţie puteţi să utilizaţi această comandă pentru a vă 
alinia pe semnale, dar nu uitaţi că reglajele trebuie întotdeauna să fie efectuate din program şi nu cu VFO-ul aparatului. 
MFSK nu admite funcţionarea acordului cu RIT-ul. 
Unele aparate vechi nu sunt suficient de stabile pentru a funcţiona în MFSK16 şi vor devia mult în frecvenţă.   Această 
instabilitate va fi vizibilă de fluctuaţia neîntreruptă a AFC. Acordul MFSK este critic. 
Puteţi inversa tonalităţile MFSK16 în soft şi să faceţi trafic în LSB. 
 Pentru a înţelege mai bine acest mod modern şi performant de lucru este bine să citiţi teoria de funcţionare. 

Puteţi de asemenea să folosiţi filtrele de recepţie ale transceiverului dacă acesta este echipat astfel.  
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Filtrele cu bandă largă permit traficul pe un mai mare spectru dar pot pune de asemenea câteva probleme în 
prezenţa unor semnale puternice adiacente. Un filtru îngust (RTTY sau FSK) poate fi util în anumite situaţii.  
 
 Configurarea MixW 

Activaţi modul MFSK16 selectând „Mode”| „MFSK” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi 
selectând „MFSK” în meniul contextual. 

Pentru a configura acest mod, deschideţi caseta de dialog a setărilor selectând „Mode” | „Mode Settings” sau 
apăsând pe indicaţia „Mode” în bara de stări şi selectând „Mode Settings” în meniul contextual. Va apărea următoarea 
casetă de dialog: 

 Frecvenţele emisie / recepţie 
corespund amplasamentului cursorului. 
Este recomandată reglarea lor pe circa 
1500Hz pentru a păstra transceiverul 
apropiat de centrul benzii sale. Opţiunea 
AFC va permite menţinerea acordului 
semnalului de recepţie. Squelch-ul şi 
pragul său de declanşare pot fi utilizate şi 
adaptate pentru a limita recepţia 
semnalelor nedorite. Puteţi inversa 
tonalitatea activând opţiunea „Inverted”. 
 
Recepţia 

Activitatea MFSK se situează pe 
14080 MHz. Puteţi recunoaşte uşor 
sunetul produs de MFSK16 dacă l-aţi auzit 

deja. Seamănă cu cel al RTTY dar cu mai multe tonalităţi. Este o emisiune foarte melodioasă. Reprezentarea de mai jos 
arată un semnal caracteristic MFSK16 şi alături un semnal RTTY. 

 
Cum aţi putut constata deja, tonalităţile MFSK16 sunt dispersate în toată lăţimea benzii semnalului audio în 

timp ce tonalităţile distincte ale tonurilor de MARK şi SPACE în cazul emisiunilor RTTY sunt dispuse la extremităţile 
benzii audio. Puteţi constata că MFSK16 foloseşte o lăţime de bandă ce depăşeşte uşor cei 170Hz standard al 
semnalului RTTY. 
Pentru a vă regla pe un semnal MFSK, poziţionaţi cursorul în mijloc, apoi reglaţi-l de o parte şi de alta utilizând tastele 
[Ctrl] şi săgeţile dreapta - stânga până ce textul este decodat corect în fereastra de recepţie şi AFC este calat pe 
semnal. Această operaţie este puţin mai lungă cu MFSK16 decât cu RTTY sau PSK31. Veţi observa că textul apare în 
grupuri de caractere în locul unui decodaj continuu. 

La fel ca şi celelalte moduri, este posibil să deschidă mai multe ferestre de recepţie. 
 
Emisia 

Introduceţi textul de transmis în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta [TX / RX] (sau tasta [TX]). Puteţi continua 
introducerea textului pe perioada emisiei, acesta va fi transmis treptat. Pentru a opri emisia apăsaţi tasta [TX / RX] (sau 
tasta [RX] ).Apăsarea pe tasta [ESC] întrerupe imediat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimele caractere 
introduse nu vor fi trimise. Din aceasta cauză, tasta [TX / RX] este preferabilă pentru a trece de la emisie la recepţie. 
Pentru a opri emisia apăsaţi fie tasta [TX / RX], fie tasta [PAUSE] , fie apăsând pe indicaţia „TX” din bara de stări.  

În emisie, fără a utiliza tastatura şi fără a transmite texte, reglajul nivelului de emisie trebuie să fie mărit până la 
momentul în care puterea de ieşire a transceiverului încetează augmentarea. 
Reduceţi atunci puterea la jumătatea valorii sale. Astfel se vor evita distorsiunile puterii de ieşire şi se va evita 
distrugerea etajului final. 
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CONFIGURAREA ŞI UTILIZAREA THROB 
 
Configurarea transceiverului 

Modul Throb este un mod de trafic cu bandă îngustă, dar nu ca în PSK31. Configuraţia transceiverului este 
identică cu cea a modului PSK31. A se vedea capitolul Configuraţie şi utilizare PSK31. Din punct de vedere conceptual 
şi al principiilor de prelucrarea semnalelor (DSP şi FFT) şi funcţionare acest mod este un precursor al MFSK16. 
 
Configurarea MixW 

Activaţi modul Throb selectând „Mode”|”Throb” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi 
selectând „Throb” în meniul contextual. Deschideţi caseta de dialog a setărilor selectând „Mode” | „Mode Settings” sau 
apăsând pe câmpul „Mode” în bara de stări şi selectând „Mode Settings” în meniul contextual. Caseta de dialog apare 
ca în figura alăturată. 

 Frecvenţele emisie şi recepţie sunt adaptate astfel 
încât cursorul să fie vizibil corect în fereastra 
spectrului/waterfall. Opţiunea AFC poate fi utilizată pentru a 
facilita acordul recepţie şi poate fi dezactivată odată ce 
semnalele sunt primite corect. Opţiunea „Inverted” este utilă 
în special atunci când utilizaţi banda laterală opusă a staţiei 
pe care încercaţi să o ascultaţi. Dacă reglaţi recepţia pe o 
staţie puternică şi dacă semnalele sunt incoerente, selectaţi 
„Mode” | „Inverted” sau apăsaţi în caseta de dialog de 
configuraţie a modului „Throb”. Veţi constata că inversiunea  
permite decodarea semnalului 100%. Nu există alte opţiuni 
disponibile pentru acest mod. 
 

Recepţia 
Pentru a vă regla pe un semnal Throb, poziţionaţi cursorul în mijlocul unui semnal apoi apăsaţi cu butonul stâng 

al mouse-ului. Textul va apărea în fereastra de recepţie. 
Acordul Throb este cuprins între două romburi legate între ele printr-o linie subţire ca şi RTTY, AMTOR, Packet, 
PACTOR şi MFSK16. 

NOTĂ: Dacă opţiunea „View” | „Use stick cursor” este selectată, indicatorul mouse-ului se transformă dintr-o săgeată 
într-o linie subţire atunci când îl poziţionaţi în afişajul waterfall. 
 

 
 
Emisia 

Introduceţi textul de transmis în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta [TX / RX] (sau tasta [TX]). Puteţi continua 
introducerea textului pe perioada emisiei, acesta va fi transmis treptat. Pentru a opri emisia apăsaţi tasta [TX / RX] (sau 
tasta [RX] ). Apăsarea pe tasta [ESC] întrerupe imediat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimele caractere 
introduse nu vor fi trimise. Din aceasta cauză, tasta [TX / RX] este preferabilă pentru a trece de la emisie la recepţie. 
Pentru a opri emisia apăsaţi fie tasta [TX / RX], fie tasta [PAUSE] , fie apăsând pe indicaţia „TX” din bara de stări.  
În emisie, fără a utiliza tastatura şi fără a transmite texte, reglajul nivelului de emisie trebuie să fie limitat la fel ca în  
celelalte moduri. 
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CONFIGURARE ŞI UTILIZARE MT63 
 
Configurarea transceiverului 

Dacă transceiverul este echipat cu un acord fin în recepţie, puteţi utiliza aceasta comandă pentru a vă alinia pe 
semnale. Majoritatea reglajelor pot fi efectuate şi din program. 

În MT63, este indispensabilă utilizarea VFO emisiunea fiind suficient de largă 0,5, 1 sau 2 kHz.  Având în 
vedere banda largă a MT63, unele transceivere mai vechi vor funcţiona fără dificultate în acest  mod. 

Un preamplificator de recepţie poate să fie eventual utilizat în funcţie de condiţiile de recepţie, în special pentru 
staţiile slabe, dar poate să producă o degradare a calităţii de recepţie dacă staţii puternice transmit în vecinătate. În 
MT63 traficul se efectuează în mod USB. 

Puteţi de asemenea întrebuinţa filtrele recepţie ale transceiverului dacă este echipat astfel. Mărimea semnalului 
MT63 fiind în mod normal de 1000Hz, filtrele SSB vor fi cea mai bună alegere pentru acest mod de trafic.  
 
Configurarea MixW 

Activaţi modul MT63 selectând „Mode”|”MT63” sau apăsând pe câmpul modului în curs de funcţionare în bara 
de stări şi selectând „MT63” în meniul contextual. Deschideţi caseta de dialog a setărilor selectând „Mode” | „Mode 
Settings” sau apăsând pe indicaţia „Mode” în bara de stări şi selectând „Mode Settings” în meniul contextual. Caseta de 
dialog apare astfel: 

 
 Frecvenţele de emisie şi recepţie sunt adaptate astfel încât cursorul să fie vizibil corect în fereastra spectrului / 
waterfall. Este recomandat de a utiliza o frecvenţă apropiată de mijlocul benzii audio a transceiverului, aproximativ 1000 
– 1500 Hz. Lărgimea de bandă a MT63 este, în utilizare normală, de 1000Hz. În afară de această valoare, MixW permite 
selectarea a altor două lărgimi de bandă de 500 şi 2000Hz. Frecvenţa de start a lărgimii de bandă poate fi setată prin 
meniu. 

Squelch-ul şi pragul său de declanşare pot fi utilizate şi adaptate pentru a limita recepţia semnalelor nedorite. 
Întreţeserea semnalelor trebuie să fie selectată în funcţie de banda frecventată ca în exemplul de mai jos: 
 
BW- Lărgime de bandă Scală audio   Întreţesere 
500Hz   500 - 1000Hz   „Long” – Lung - 
1000Hz   500 - 1500Hz   „Short” – Scurt - 
2000Hz   500 - 2000Hz   „Very short” – Foarte scurt – 
 

MT63 de origine nu suportă decât codarea pe 7 biţi, ceea ce nu permite utilizarea caracterelor internaţionale. 
Codarea pe 8 biţi este o extensie la protocolul MT63 în care fiecare caracter desfăşurat (al cărui cod este mai mare de 
127) este reprezentat de două caractere de 7 biţi: simbolul ESC şi simbolul minus (-) al căror cod este 128. Pentru a 
permite codarea pe 8 biţi, activaţi această opţiune şi indicaţi 127 pentru codul caracterului ESC (valoare predeterminată). 
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Câmpul Video ID este o funcţie care permite transmiterea identificării care va fi vizibilă în fereastra waterfall a 
staţiei contactate. Un editor grafic simplu, accesibil prin tasta [Edit] permite să modificaţi acest identificator sau să creaţi 
un nou desen. Este recomandat să nu utilizaţi linii lungi orizontale, rezoluţia maximă fiind divizată de numărul de puncte. 

Efectuaţi încercări cu modele butterfly.bmp sau mixw.bmp care sunt disponibile în programul MixW. Ele vă 
vor permite să vă familiarizaţi cu acest editor înainte de a crea propriul identificator video. 
Pentru a transmite acest identificator înainte, după sau în ambele cazuri, activaţi „On start” – la demarare – şi/sau „On 
end” – la sfârşit - . 

Apăsând pe tasta [Edit], se accesează fereastra de mai jos: 
 

În această fereastră este posibilă compunerea unui grafic punct cu punct apăsând cu butonul stâng al mouse-
ului pe punctul pe care îl activaţi. Graficele astfel create pot fi salvate şi încărcate ulterior pentru a le modifica după cum 
vă convine. 
 
Recepţia 

Semnalele MT63 apar în waterfall.  Pentru a vă regla pe un semnal MT63, poziţionaţi cursorul în mijlocul unui 
semnal apoi apăsaţi cu butonul stâng al mouse-ului. Textul va apărea în fereastra de recepţie. Cele două romburi sunt 
legate între ele printr-o linie subţire corespunzătoare lărgimii de bandă a acestui mod. 

Dacă semnalul MT63 pe care încercaţi să-l decodaţi este prea larg sau prea îngust, modificaţi lăţimea benzii prin 
selectare din Bandwidth. 
 
Emisia 

Introduceţi textul de transmis în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta [TX / RX] (sau tasta [TX]). Puteţi continua 
introducerea textului pe perioada emisiei, acesta va fi transmis treptat. Pentru a opri emisia apăsaţi tasta [TX / RX] (sau 
tasta [RX] ). Apăsarea pe tasta [ESC] întrerupe imediat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimele caractere 
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introduse nu vor fi trimise. Din aceasta cauză, tasta [TX / RX] este preferabilă pentru a trece de la emisie la recepţie. 
Pentru a opri emisia apăsaţi fie tasta [TX / RX], fie tasta [PAUSE] , fie apăsând pe indicaţia „TX” din bara de stări.  

În emisie, fără a utiliza tastatura şi fără a transmite texte, reglajul nivelului de emisie trebuie să fie reglat la fel 
ca la celelalte moduri de emisie continuă. 
 
CONFIGURARE ŞI UTILIZARE HELLSCHREIBER 

Mulţi pretind că nu este vorba de un mod numeric. Totuşi, pentru că utilizează tehnici numerice, poate fi 
asimilat unui mod numeric. Recepţia acestui mod este asemănătoare modului FAX. Caracterele pe care le recepţionaţi 
şi pe care le emiteţi sunt de fapt imagini. 

Hellschreiber este un mod cu bandă îngustă ca PSK31 şi necesită aceeaşi configuraţie în emisie.   
 Activaţi modul Hellschreiber selectând „Mode”|” Hellschreiber” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara 
de stări şi selectând „Hellschreiber” în meniul contextual. Deschideţi caseta de dialog a setărilor selectând „Mode” | 
„Mode Settings” sau apăsând pe indicaţia „Mode” în bara de stări şi selectând „Mode Settings” în meniul contextual. 
Caseta de dialog apare astfel: 
 

Frecvenţele emisie şi recepţie sunt reglate pentru a urmări permanent cursorul în fereastra spectrului / waterfall.  
 

Este recomandat de a utiliza cca. 
1500Hz, ceea ce va menţine frecvenţa de 
utilizare a transceiverului în centrul benzii 
sale frecventate.  

Dispuneţi de un filtru DSP integrat 
în soft a cărui lăţime variază de la 100 la 
250Hz. Modificându-i valoarea, puteţi 
ameliora recepţia în funcţie de condiţii.  

Opţiunea scală de recepţie vă 
permite de a adapta mărimea textului în 
fereastra de recepţie. Alegerea x2 poate să 
vă ajute să descifraţi caracterele mai puţin 
lizibile, însă nu veţi putea vedea pe ecran 
textul în întregime.  

 
Utilizaţi x1 dacă nu aveţi dificultăţi la vizualizarea textului la această rezoluţie. Puteţi alege dintre patru tipuri 

diferite de fonturi apăsând pe selectorul corespunzător fontului selectat apoi, în fereastra de modele de fonturi. Nu uitaţi 
că transmiteţi acest font, dar că voi nu îl primiţi, fontul primit fiind al staţiei emiţătoare. 

După cum aţi putut observa, modul Hellschreiber utilizează ca indicator un simplu romb ca în cazul PSK31 şi 
lăţimea sa de bandă este aproape identică. Textul primit apare pe două sau trei linii. Puteţi observa tot textul pe ecran 
anulând afişajul barei log şi alte elemente din afişaj. 
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Recepţia 
Reglaţi  semnalul Hellschreiber poziţionând cursorul în mijlocul unui semnal şi apăsând cu butonul stâng al 

mouse-ului. Textul va apărea pe ecran. 
 
Emisia 

Introduceţi textul de transmis în fereastra de emisie apoi apăsaţi tasta [TX / RX] (sau tasta [TX]). Puteţi continua 
introducerea textului pe perioada emisiei, acesta va fi transmis treptat. Pentru a opri emisia apăsaţi tasta [TX / RX] (sau 
tasta [RX] ). Apăsarea pe tasta [ESC] întrerupe imediat orice emisie şi activează modul recepţie, dar ultimele caractere 
introduse nu vor fi trimise. Din aceasta cauză, tasta [TX / RX] este preferabilă pentru a trece de la emisie la recepţie. 
Pentru a opri emisia apăsaţi fie tasta [TX / RX], fie tasta [PAUSE] , fie apăsând pe indicaţia „TX” din bara de stări. 

Pe parcursul întregii emisii, afişajul spectrului/waterfall se blochează până la recepţie. Regimul de putere va fi 
ales ca şi la celelalte emisiuni digitale. 
 
CONFIGURAREA ŞI UTILIZAREA FAX 

Această versiune a MixW nu funcţionează decât în recepţie FAX. 
 
Recepţia 

Mai întâi transceiverul dvs. trebuie să fie în mod USB şi acordat pe o staţie care transmite prin fax. 
Activaţi modul FAX selectând „Mode”|” FAX” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi selectând „FAX” 
în meniul contextual. 

În MixW, waterfall trebuie să fie configurat astfel încât să poată să afişeze frecvenţele audio. Această setare se 
efectuează selectând „View” | “Spectrum” | „Sound”. 

Închideţi barele de lucru selectând „View” apoi dezactivând diferitele bare active pentru a obţine o fereastră de 
afişaj maximă pentru vizualizarea fax-urilor primite. 

Reglaţi tonul pe 2400Hz în afişaj apoi poziţionaţi 
cursorul deasupra. Dispuneţi acum de un spaţiu centrat 
între 1500 şi 2400Hz pentru recepţia normală în alb şi 
negru. Deplasând cursorul către frecvenţele audio joase ( 
vă apropiaţi astfel de alb) pentru a obţine o imagine mai 
clară sau către frecvenţele audio înalte pentru o imagine 
mai închisă. Aşteptaţi imaginea următoare pentru a 
începe centrarea imaginii în ecran. 

Majoritatea staţiilor FAX utilizează 120 
linii/minut. Cu toate acestea, poate fi necesară adaptarea 
acestei valori pentru a compensa decalajul ceasului 

intern al calculatorului dvs. Pentru a regla această viteză, activaţi modul FAX selectând „Mode”|” FAX” sau apăsând pe 
indicaţia modului în curs în bara de stări şi selectând „FAX” în meniul contextual. Selectaţi apoi „Mode”| „Mode settings” 
pentru afişarea casetei de dialog. 

Introduceţi noua viteză apoi confirmaţi cu tasta [OK]. Continuaţi această procedură până ce obţineţi o imagine 
netă. 
 
CONFIGURARE ŞI UTILIZARE SSTV 

SSTV este o transmisie în facsimil rând cu rând a unei imagini fixe care poate fi trimisă sub diferite formate. 
Configurarea transceiverului 

Dacă aparatul este echipat cu un reglaj fin la recepţie, utilizaţi aceasta comandă pentru a vă alinia pe semnale 
şi a adapta recepţia. În SSTV, este posibil să utilizaţi VFO. Unele aparate vechi nu sunt suficient de stabile pentru a 
funcţiona în PSK31 şi vor deriva mult în frecvenţă. Având în vedere banda largă a SSTV, ele vor funcţiona fără 
dificultate în acest mod. 

Traficul în SSTV se efectuează în general în USB. 
Puteţi de asemenea să folosiţi filtrele de recepţie ale transceiverului dacă acesta este echipat astfel. Filtrele cu 

bandă largă permit traficul pe un spectru mai mare dar pot pune de asemenea câteva probleme în prezenţa unor 
semnale puternice adiacente. 
Configurarea MixW 

Activaţi modul SSTV selectând „Mode” | „SSTV” sau apăsând pe indicaţia modului în curs în bara de stări şi 
selectând „SSTV” în meniul contextual. O fereastră specifică acestui mod apare pe ecran. Toate comenzile se fac 
pornind de la această fereastră, ferestrele recepţie şi emisie şi macro-urile nefiind accesibile în acest mod.  

Viteza în linii pe minut

Selecţia
modulaţiei
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NOTĂ: Dacă opţiunea „View” | „Use stick cursor” este selectată, indicatorul mouse-ului se transformă dintr-o săgeată 
într-o linie subţire atunci când îl poziţionaţi în afişajul waterfall. 
Un preamplificator de recepţie poate să fie eventual utilizat în funcţie de condiţiile de recepţie, în special pentru staţiile 
slabe, dar poate să producă o degradare a calităţii de recepţie dacă staţii puternice transmit în vecinătate. 
 

Când opţiunea „Inverted” este activată, semnalul este inversat. 
NOTĂ: § Configuraţie LSB sau USB  

Frecvenţele emisie şi recepţie trebuie să fie identice în utilizare normală. Reducerea imaginilor în evoluţiile 
emisiei şi recepţiei permit afişarea a 4 sau 6 imagini respectiv o jumătate sau un sfert din dimensiunile normale din 
fereastră. Imaginile ce pot fi utilizate în SSTV sunt de tip .bmp şi .jpg . 

Utilizarea benzii de început a imaginii în emisie permite suprapunerea unei imagini fixe de înălţime redusă 
peste imaginea ce urmează a fi transmisă. Fişierul predeterminat furnizat cu MixW este sstvhdr.bmp. Dacă este 
necesar, acest fişier poate fi editat. 
 
Recepţia 

Pentru a afişa recepţia semnalelor SSTV, selectaţi opţiunea recepţie apăsând pe „RX”. 
 În SSTV, nu este posibilă utilizarea cursorului care este blocat automat pe o poziţie şi nu poate fi deplasat. 
Această poziţie corespunde frecvenţei pe care se afişează semnalele şi care este selectată în caseta de dialog a 
setărilor  de configuraţie a acestui mod (SSTV Settings). 

Reglaţi VFO-ul transceiverului asfel încât în fereastra spectrului / waterfall, semnalul RTTY să fie cuprins între 
două romburi legate între ele printr-o linie subţire reprezentând lăţimea benzii utilizate în SSTV. 
Acoradaţi apoi uşor semnalul pentru ca în spectrul de recepţie semnalul de sincronizare să coincidă cu reperul de 
sincronizare. Squelch-ul şi pragul său de declanşare sunt inoperante în acest mod. 

În timpul întregii recepţii, puteţi regla şi corecta de faza semnalului de recepţie utilizând tastele [<] şi [<<] pentru 
a rectifica în stânga ecranului sau tastele [>] şi [>>] pentru a rectifica la dreapta. Puteţi utiliza mouse-ul desenând o linie 
subţire de sus în jos cu cursorul. Atunci când apăsaţi pe butonul stâng al mouse-ului, corectarea de fază se efectuează 
automat. 

La fel şi pentru corectarea înclinării imaginii utilizând tastele [\] şi [\\] pentru înclinare spre stânga sau tastele [/] 
şi [//] pentru înclinare spre dreapta. Corectarea se poate efectua automat pentru toată durata recepţiei activând opţiunea 
„Slant”. 
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Apăsând pe tasta [Slant] şi în acelaşi timp pe [Shift], valoarea corectării de înclinare este memorată şi va 
deveni valoarea predeterminată pentru utilizările ulterioare. Apăsarea pe butonul drept al mouse-ului deplasează 
imaginea în sus. Utilizaţi tasta [Color] pentru a modifica culorile ca să se afişeze corect imaginea. 
Este de asemenea posibil să reglaţi luminozitatea imaginii folosind comanda corespunzătoare, cursorul potenţiometric 
din josul ferestrei Auto.. 

Când selectorul „Start” este activat, sincronizarea imaginii este automată. Astfel, demararea afişajului imaginii 
se efectuează automat fără intervenţia dvs. Dacă opţiunea „Stop” este activată, afişajul imaginii se va opri automat la 
sfârşitul recepţiei. 

Pentru a şterge imaginea din fereastră, apăsaţi pe tasta cu simbolul o pagină albă. Anularea automată a unei 
imagini la demararea unei alte imagini afişate este obţinută selectând opţiunea „Clean” din blocul Auto. 

Imaginile primite pot fi salvate utilizând tasta cu simbolul o dischetă. Ele se vor înregistra automat în lista lor de 
salvare dacă selectorul „Save” din blocul Auto este activat prin bifare.  
Imaginea afişată poate fi mărită apăsând pe tasta cu simbolul unei lentile (lupa). 

Opţiunea „History” permite afişarea evoluţiei recepţiei. 

 
Evoluţia recepţiei se prezintă sub forma unui mozaic din mai multe imagini memorate în MixW. În funcţie de 

setarea numărului de imagini, cele şase sau nouă imagini primite anterior sunt afişate. Ultima imagine se află jos, în 
colţul din dreapta al ecranului. Cronologia se efectuează de la dreapta la stânga şi de jos în sus. 
 
Emisia 

Ecranul emisie este accesibil apăsând pe „TX”. 
Selectaţi dintr-un director imaginea propusă pentru emisie, imaginea de înserat în fereastră. Pentru a accesa 

această listă, folosiţi tasta de open cu simbolul unei cărţi deschise. 
Puteţi ataşa o imagine ce provine din clipboard (memorată anterior cu o caomandă copy) se apasă pe tasta 

paste având ca simbol o geantă cu o etichetă. 
Imaginea selectată se dimensionează după fereastra de emisie a cărei mărime este de 320x256 pixeli. Este posibil să 
utilizaţi toate tipurile de imagini în culori, în nuanţe de gri, în negru şi alb cu format .bmp sau .jpg. 
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Pentru inserarea unui text suprapus unei imagini, introduceţi textul în câmpul situat jos în colţul drept al ferestrei 
SSTV. Puteţi integra la alegere şi macro-uri de text. Fontul şi mărimea textului sunt selectate utilizând tasta cu simbolul 
literei A înclinată. Culoarea acestui text poate fi definită selectând una din culorile paletei Windows. Această operaţie se 
efectuează apăsând pe tasta cu litera A dreaptă. 

Deplasaţi apoi cursorul mouse-ului pe imaginea de transmis menţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului.  

Textul se poate astfel deplasa cu mouse-ul. Poziţionaţi-l acolo unde doriţi, apoi eliberaţi butonul stâng al 
mouse-ului pentru a-l bloca pe această poziţie. Această operaţie poate fi efectuată în timpul transmisiei. 

Ilustraţia alăturată reprezintă o imagine emisie constituită din trei elemente: imagine de fond, încărcată pornind 
din lista imaginilor de emisie, rândul de început ( dacă opţiunea „use header file” este activată în caseta de dialog) şi 
textul. Pentru a transmite o imagine apăsaţi pe tasta [TX]. 

O linie punctată orizontală, bine vizibilă în reprezentarea de mai sus, apare deasupra imaginii şi coboară 
constant în jos de-a lungul întregii emisii. Durata emisiei depinde de modul SSTV utilizat. Odată transmisă imaginea, 
MixW revine în mod recepţie. Pentru a întrerupe emisia în cursul transmisiei, apăsaţi tasta [Stop]. 

Puteţi copia ultima imagine primită în fereastra de emisie apăsând pe tasta cu simblolul litera R. Această 
imagine se afişează pe întreaga suprafaţă a ferestrei de emisie. 

Pentru a integra o imagine primită într-o imagine ce urmează a fi transmisă, selectaţi „History” apoi apăsaţi pe 
imaginea pe care doriţi să o integraţi. Aceasta se va afişa pe aceeaşi poziţie a ferestrei emisie. Mărimea sa în această 
fereastră depinde de setarea evoluţiei selectată în setările de configuraţie a acestui mod. 

Pentru a şterge imaginea emisie, apăsaţi pe tasta cu simbolul unei pagini albe. Imaginile de emisie pot fi 
salvate în lista lor utilizând tasta cu simbolul dischetă. 

Pentru a alege mai rapid un fişier de început de transmisie, altul decât cel predeterminat, apăsaţi simultan pe 
tastele [Ctrl] şi cartea deschisă. 

Menţinând apăsată tasta [Caps Lock] pe durata încărcării unei imagini ce provine din lista imaginilor de emisie 
sau din clipboard, rândul de început nu se va afişa. 

Dacă nu doriţi să utilizaţi rândul de început, anulaţi fişierul predeterminat sstvhdr.bmp sau dezactivaţi această 
opţiune în caseta de dialog a setărilor de configuraţie a acestui mod. 

Pe toată perioada emisiei, afişajul spectrului/waterfall de recepţie SSTV se blochează până la recepţie. Ca în 
recepţie,imaginea afişată poate fi mărită apăsând pe tasta cu simbolul lupă. Butonul „TX hist” permite afişarea evoluţiei 
emisiei.  
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Evoluţia recepţiei se prezintă sub forma unui mozaic din mai multe imagini memorate în MixW. În funcţie de 
setarea numărului de imagini, cele şase sau nouă imagini primite anterior sunt afişate. Ultima imagine se află jos, în 
colţul drept al ecranului. Cronologia se efectuează de la dreapta la stânga şi de jos în sus. 

Apăsând de două ori cu butonul stâng al mouse-ului pe o imagine a evoluţiei, aceasta se va afişa în fereastra 
emisie. Este posibil astfel să o transmiteţi. Veţi putea în acest caz să integraţi una sau mai multe imagini recepţionate 
şi/sau din text. 
 
FUNCŢIILE BAREI DE STĂRI 

Informaţiile care apar pe bara de stări depind de modul în curs de utilizare. De exemplu, „IMD” nu se aplică 
decât modurilor PSK 31 în timp ce „Connected” sau „Disconnected” nu se referă decât la Packet. 
Exemplu de bară de stări: 

 
„TX” sau „RX” – Emisie sau recepţie – 

Această indicaţie apare la extrema stângă a barei de stări. „RX” arată că aparatul este în recepţie în timp ce 
„TX” arată că se găseşte în emisie. 

 NOTĂ : Dacă opţiunea „TX flashing” a fost activată în opţiunile din meniul contextual, indicaţia „TX” va clipi în timpul 
întregii emisii. 

 NOTĂ : În mod Packet, indicaţiile „RX” şi „TX” nu sunt afişate. Ele sunt înlocuite prin „Disconnected” şi „DCD” – 
deconectat – şi „Connected” şi „CND” – conectat –  
 
Opţiuni 

Indicaţiile opţiunilor activate sau dezactivate pentru modul în curs de utilizare au un contrast diferit. O opţiune 
dezactivată este întotdeauna afişată în gri în bara de stări. 

 NOTĂ : Dacă indicaţia „Sq” este urmată de „*” , asta arată că pragul de declanşare al squelch este atins sau depăşit. 
 NOTĂ : În modurile Packet şi SSTV opţiunea „Sq” nu este utilizată. Ea nu va fi deci afişată în bara de stări. 

 
Frecvenţa 

Afişajul frecvenţei audio în curs de utilizare. El reprezintă decalajul pornind de la frecvenţa de emisie. 
 
Indicaţia funcţiei modului în curs 

Diferitele indicaţii sunt următoarele: 
- în CW: viteza de transmisie în cuvinte/minut (wpm) 
- în BPSK3, QPSK31 şi FSK31: IMD 
- în RTTY: viteza de transmisie în baud şi shift-ul MARK - SPACE în Hz 
- în Packet: viteza de transmisie 
- în Amtor: decalajul MARK - SPACE în Hz 
- în Hellschreiber: viteză de rotaţie în ture/s 
- în MT63: lăţimea benzii şi întreţeserea  
- în Throb: scală mărită de x2 
- în Fax: număr de linii/minut 
- în SSTV modul în curs de execuţie 
Apăsând pe „IMD” , valoarea indicaţiei se blochează. Apăsând din nou afişajul redevine activ. 
Dacă MixW se opreşte din decodare, verificaţi dacă pragul de declanşare al squelch nu este reglat prea înalt. 

Pentru recepţia semnalelor slabe este utilă dezactivarea squelch-ului. Este posibilă apariţia unor caractere parazite, dar 
,imediat ce semnalul va deveni suficient de important pentru a fi decodat, textul va apărea pe ecran. 

„IMD” este o măsură de comparaţie exprimată în dB a nivelului primei perechi de benzi laterale nedorite (situate 
la +/- 46Hz de frecvenţa centrală) spre deosebire de prima pereche de benzi laterale dorite (la + / - 15Hz). Lectura este 
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precisă numai când semnalul este transmis în gol (se transmit pauze – idle), adică atunci când emisia nu se efectuează 
decât cu o dubla tonalitate, la fel ca şi în cazul controlului calităţii emiţătorilor SSB. 

Diagrama „IMD” este identică reprezentării performanţelor de intermodulare de ordinul 3 pentru emiţătoarele 
SSB. Aceste indicaţii nu vor fi precise decât dacă staţia transmite doar un semnal fără date, dacă nu există nici o altă 
staţie în vecinătatea frecvenţei şi când raportul semnal/zgomot al staţiei recepţionate este egal sau mare de 20dB. 
Valoarea tipică a „IMD” a unui emiţător reglat corect se situează între -25dB şi -30dB. O valoare de -20dB sau mai mică 
arată ca benzile laterale ale transceiverului riscă să provoace bruiajul staţiilor adiacente. 
 
UTILIZARE LOG 

Log-ul MixW dispune de funcţii care permit păstrarea informaţiilor tuturor legăturilor. Modul CONTEST permite 
să se urmărească evoluţia multiplicatoarelor, a controla repetările (dublele) şi a incrementa numerele de control 
schimbate. Modul NORMAL permite de a memora QSO-urile.  

Puteţi trece uşor de la modul normal la modul contest selectând „View” | „Contest Mode”. Pentru a configura 
modul contest, selectaţi ”View” | „Contest”| „Settings”.  

Sub ultimul rând al barei log, se accesează mai multe taste de funcţii log. 

 
 Tasta cu simbolul “ochelari” permite efectuarea unei căutări multicriteriale a unui QSO în întregul log. 
Tasta cu litera o pagină conţinând litera A activează fereastra de afişaj a detaliilor unui QSO. 

Tasta cu două bare încrucişate anulează QSO-ul selectat în timp ce discheta permite salvarea contactului în 
fişierul de log. 

Lăţimea coloanelor este setabilă. Plasaţi cursorul  între două coloane de culoare gri, apoi apăsaţi dreapta şi 
trageţi până la mărimea dorită. Pentru a deplasa un câmp către altul, plasaţi cursorul în câmpul pe care doriţi să-l 
deplasaţi, apoi apăsaţi cu butonul stâng al mouse-ului. 

Un indicativ poate fi introdus fie în câmpul call, fie copiat din fereastra de recepţie. În acest ultim caz, plasaţi 
cursorul pe indicativ apoi apăsaţi de două ori cu butonul stâng al mouse-ului. Indicativul va fi automat copiat în câmpul 
indicativ din rândul noului QSO. 

Pentru o utilizare în QSO circular (NET), un al doilea indicativ, apoi un al treilea etc. poate fi adăugat în câmpul 
indicativ punând în evidenţă (selectând) indicativul apoi selectând „Add call” – Adăugare indicativ – în meniul contextual. 
În acest caz, toate tastele care utilizează macro-ul „CALL” vor permite folosirea acestei funcţii. 

Un prenume poate fi introdus fie în câmpul „Name”, fie copiat din fereastra de recepţie. Aşadar, plasaţi cursorul 
pe prenume, apoi apăsaţi de două ori cu butonul stâng al mouse-ului. Prenumele va fi copiat automat în câmpul 
prenume din rândul noului QSO. 

Raportul RST poate fi introdus fie în câmpul ”RST rcv”, fie copiat din fereastra de recepţie. În acest caz, plasaţi 
cursorul mouse-ului pe cele două sau trei cifre consecutive ale RST, apoi apăsaţi de două ori cu butonul stâng al 
mouse-ului. 

QTH poate fi introdus fie în câmpul „QTH”, fie copiat din fereastra de recepţie. Pentru asta, plasaţi cursorul 
mouse-ului pe numele ce urmează a fi copiat,apoi apăsaţi de două ori cu butonul stâng menţinând în acelaşi timp 
apăsată tasta [Ctrl]. 

Toate câmpurile pot fi umplute punând în evidenţă (selectând) textul de pe ecran, ce urmează a fi copiat. Apoi, 
apăsând şi menţinând butonul stâng al mouse-ului, trageţi textul în câmpul dorit şi eliberaţi tasta. (fucţiunea de drag and 
drop) 
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Un câmp poate fi de asemenea umplut punând în evidenţă (selectănd) textul de pe ecran, ce urmează a fi 
copiat. Apăsaţi şi menţineţi butonul drept al mouse-ului, apoi selectaţi în meniul contextual câmpul în care textul trebuie 
să fie copiat, ca în exemplul de mai jos: 

 
Odată ce câmpurile au fost fixate, apăsaţi tasta cu simbolul dischetă 

pentru salvarea informaţiilor în log. Macro-ul <SAVEQSO> poate fi atribuit unei 
taste pentru a efectua automat această procedură. 

Apăsând tasta cu ochelarii, MixW va afişa caseta de căutare 
multicriterială alăturată: 

Această casetă de dialog permite căutarea unui QSO pornind de la un 
caracter sau o suită de caractere cu sau fără opţiuni de căutare avansată. 

Apăsând pe selector, este posibilă pornirea căutării în funcţie de bandă, 
de la / până la o dată precisă, de trafic, de ţară, de continent sau de un concurs 
determinat. Textul predeterminat deschiderii casetei de dialog este indicativul afişat 
în câmpul „Text”. Toate înregistrările din log corespunzătoare criteriilor dvs. de 
căutare care conţin informaţia câmpului „Text” se vor afişa pe ecran. Întregul log 

poate fi vizualizat apăsând pe tasta [Whole log]. 
NOTĂ: Dacă selectaţi un nou indicativ în fereastra de recepţie înainte de a fi salvat informaţiile QSO, rândul „New” – 

QSO nou – se va şterge în întregime. 
Pentru a evita acest inconvenient, dezactivaţi opţiunea „Clear QSO on new call” – Ştergere QSO pentru un nou indicativ 
– , în meniul „Options”. 
 
Imprimarea şi exportul fişierului log 

Pentru a edita log-ul sau o parte a log-ului, afişaţi întregul log apăsând fie tasta ochelari, apoi tasta [Whole log], 
fie tasta cu simbolul lupă. Selectaţi informaţiile pe care doriţi să le imprimaţi apoi apăsaţi tasta [To text] pentru a exporta 
fişierul în format text. Introduceţi un nume de fişier şi salvaţi-l. În acest caz, fişierul va putea fi vizualizat sau imprimat în 
orice soft de editare de text sau în Notepad-ul din Windows. 

Pentru exportul în alt program de log, repetaţi procedura de editare, dar selectaţi tasta [ADIF] pentru exportul în 
format ADIF (Amateur Data Interchange Format) care este acceptat de majoritatea programelor de log. Este posibil de 

a exporta în format Cabrillo care este necesar log-urilor informatizate pentru arbitrare în numeroase concursuri. 
Pentru a exporta în acest mod, selectaţi QSO-urile necesar a fi exportate, apoi apăsaţi pe formatul de export pe 

care îl doriţi. Exportând în format ADIF, veţi fi invitat să introduceţi un nume de fişier. 
Exportând în format de concurs Cabrillo, va trebui să completaţi în prealabil informaţiile ce vor fi incluse în sumar, ca în 
caseta de dialog de mai jos. 
 
 

Introduceţi informaţiile în câmpurile corespunzătoare. Scorul trebuie să fie calculat în funcţie tipul concursului, 
de datele introduse în log-ul dvs., dar trebuie să le verificaţi pentru a fi sigur că această informaţie este corectă. Odată 
terminat, apăsaţi pe tasta [OK] pentru a salva log-ul în format Cabrillo.  
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Utilizarea MixW pentru un format de QSL 
Puteţi folosi datele din MixW pentru a crea QSL Card-uri bune de imprimat sau de trimis prin poşta electronică. 

Programul MixW dispune de o legătură de schimb dinamică de date (DDE) pentru Windows MS Word sau Excel. 
Aceste date sunt exploatabile creând un Card QSL ce utilizează câmpuri de inserţie DDE într-un document. 

Acesta va fi afişat sub forma sa finală ca un QSL. 

Tabloul de mai jos arată codurile câmpurilor DDE care sunt suportate de MixW. 
 
Intrare    Numele serverului    Obiect Element  
Indicativul dvs.   MixW    Info  MyCall  YO3APG 
Prenumele dvs.   MixW    Info  MyName Vasile 
QTH dvs.   MixW    Info  MyQth  Bucuresti 
Numele programului  MixW    Info  Program MixW 
Versiunea MixW   MixW    Info  Version  2.07 
Data QSO   MixW    QSO  Date  25-jan-2004 
Ora QSO   MixW    QSO  Time  18:54 
Frecvenţa    MixW    QSO        MHz  3,5 
Mod    MixW    QSO  Mode  SSB 
Indicativ corespondent  MixW    QSO  Call  YO4UQ 
Nume corespondent  MixW    QSO  Name  Cristian 
QTH    MixW    QSO  Qth  Braila 
RST trimis   MixW    QSO  RstSnt  59 
RST primit   MixW    QSO  RstRcv  58 
Note    MixW    QSO  Notes              următoarea intalnire maine 
QSO nesalvat   MixW    QSO        Changed NO 
Frecvenţa QSO   MixW    QSO  KHz  3,710 
Bătaia de frecvenţă zero  MixW    CAT  KHz  3,710 
Starea comenzii PTT  MixW    CAT    OFF 
 

Pentru utilizarea acestor câmpuri în QSL sau pentru a realiza etichete autocolante, introduceţi codul câmpului 
în formular în locul în care doriţi să-l vedeţi afişat.(câmpul din coloana object) 

În MS Word 2000 sau XP puteţi adăuga un câmp DDE utilizând tastele [Ctrl][F9], apoi completând codul 
câmpului. Pentru vizualizarea rezultatelor în formularul final, folosiţi tastele [Alt][F9]. 
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Pornind de la tabloul de mai sus puteţi crea un câmp „indicativul dvs.” utilizând următoarea linie de cod: 
{DDEAuto”MixW””Info””MyCall”\*MERGEFORMAT}. 

Cu puţină imaginaţie, veţi putea crea astfel propria hartă QSL sau modifica formularul final. 
Procedura de mai jos descrie crearea unui card QSL cu MixW 2.X folosind formularul MS Word 2000 / XP furnizat de 
program: 
 

1. Deschideţi fişa QSO pe care doriţi să o întrebuinţaţi pentru un card QSL. Selectaţi fişa fie din MixW, fie utilizând 
funcţia de căutare a log-ului şi deschideţi fereastra de editare a QSO. 

2. Verificaţi dacă toate câmpurile de introducere a log-ului destinate card-ului QSL sunt completate. Lăsaţi 
deschisă această fereastră pe toată perioada următoarelor etape. 

3. Activaţi funcţia QSL sau căutaţi în fişierul .doc în lista MixW apoi lansaţi programul MS Word 
4. Utilizaţi apoi funcţia de imprimare a MS Word şi imprimanta color pentru a edita harta QSL.  

Procedura de mai jos descrie crearea unui fişier grafic ataşabil unui e-mail: 
1. Repetaţi operaţiile de mai sus descrise în 1., 2., 3. pentru a crea un card QSL cu MS Word. 
2. Selectaţi întreg card-ul QSL cu comanda „Edit” | ”Select all” din meniul MS Word. 
3. Copiaţi card-ul QSL utilizând „Edit” | ”Copy” în meniul MS Word. 
4. Lansaţi, la alegere, programul de editare grafică (Paint Shop Pro, Photoshop) şi lipiţi “Paste” card-ul QSL 

folosind  „Edit” | ”Paste” | ”New image” din meniul editorului grafic. 
5. Salvaţi cardul QSL într-un program accesibil cu format nume.GIF sau nume.JPEG folosind „Save As”. 

Când veţi expedia un e-mail, vă va fi uşor să regăsiţi acest document şi să-l expediaţi ca un document ataşat 
(Atachement) 
 
UTILIZAREA ÎN CONCURSURI 

MixW versiunea 2.xx oferă numeroase posibilităţi pentru utilizarea în concursuri, incluzând macro-uri speciale şi 
un log dedicat. Poate fi configurat pentru un contest specific ale cărui setări vor fi memorate pentru o întrebuinţare 
ulterioară. Setările sunt memorate în fişierul „MixContest.ini” care se situează în lista programului. 

Lista tuturor setărilor de contest este disponibilă în caseta de dialog „list of contests” accesată prin „View” | 
„Contest mode” | „Settings menu”. Veţi putea edita, anula sau adăuga aici noi setări de contest. 

Modul contest este activat sau dezactivat selectând meniul „View”| „Contest mode”| „Activate contest mode”. 
Bara log permite editarea numerelor de control schimbate în locul câmpurilor numelui şi QTH-ului. 
 
Configurarea modului contest 

Pentru utilizare în modul contest, selectaţi mai întâi „View” | „Contest mode” | „Activate contest mode”. 
Configuraţi acum funcţiile log-ului pentru contest-ul specific selectând „View” | „Contest mode” | „Settings menu”. Apare 
următoarea casetă de dialog: 

Puteţi adăuga un nou contest, edita un contest existent sau schimba un contest în curs de utilizare. Pentru a 
edita un contest, selectaţi-l şi apăsaţi pe tasta [Edit]. Pentru a adăuga un concurs, apăsaţi pe tasta [Add new]. Una din 
aceste operaţii va afişa caseta de dialog alăturată: 

Puteţi seta în această fereastră funcţiile log-ului pornind de la regulile contest-ului specific pe care îl utilizaţi. 
Aceste setări pot fi salvate şi încărcate din nou pentru o viitoare utilizare a acestui concurs. 
 
„Name” – Nume –  

Este vorba de numele concursului care se afişează în partea de sus a ferestrei MixW când modul contest este 
activ. 
 
„Your call” – Indicativul dvs. –  

Indicativul pe care doriţi să-l utilizaţi în acest concurs. Toate QSO –urile ale acestui concurs vor fi salvate cu 
acest indicativ. 
 
„NR Send” – Număr trimis –  

Este vorba de numărul de control pe care îl transmiteţi. Dacă este un număr, indicaţi primul număr care va fi 
transmis de MixW şi apăsaţi în selectorul „AutoInc” – Incrementare automată – dacă doriţi ca MixW să incrementeze el 
însuşi acest număr în macro-urile şi în log-ul dvs. 

Dacă acest concurs  necesită un tip control diferit, poate fi indicat aici, dar nu trebuie să activaţi opţiunea 
„AutoInc”. Puteţi de asemenea adăuga controlul sub formă de text într-un macro (ca de exemplu zona ITU). 
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Dacă „AutoInc” este activat, MixW incrementează automat numărul câmpului „ExchSnt” al QSO-ului precedent. 
Dacă acest QSO nu este numerotat, va fi utilizat numărul 001. În schimb, dacă „AutoInc” nu este activat, câmpul 
„ExchSnt” este recopiat din QSO-ul precedent ( câmpul “NR sent” este utilizat la începutul contest-ului). „ExchSnt” din 
QSO-ul în curs poate fi modificat introducând un alt text în caseta de dialog care se afişează în timpul QSO-ului. 

 
„Start” – Început –  

Introduceţi aici data şi ora de început al contest-ului. 
 
„End” – Sfârşit –  

Introduceţi aici data şi ora de sfârşit al contest-ului. Păstrând aceste informaţii, MixW va şti care sunt QSO-urile 
de luat în seamă pentru calculul punctelor din concursul lucrat. 
 
„Work time” – Durata traficului –  

MixW contabilizează automat durata de trafic pentru concursul respectiv. 
 
„Auto Grab” – Captură automată –  

Această funcţie activează captura automată a numărului de serie, a orei şi a ţării/district/regiune/etc., pornind 
de la datele primite. Când captura automată a numărului de serie este activată, MixW caută în textul primit grupul care i 
se pare a fi un număr de serie şi îl plasează în câmpul „ExchRcv” al QSO-ului în curs. 
Când captura automată a orei este activată, MixW caută în textul primit ora sub forma 2115, 21:15, 2115z sau 21:15z şi 
o plasează în câmpul „Notes”. Aceasta nu funcţionează decât dacă această oră este apropiată de ora GMT a 
calculatorului. 

Când captura automată a districtului / regiunii etc. este activată, MixW caută o listă limitată de caractere care 
este specificată într-un fişier separat. Numele acestui fişier este indicat în câmpul „Listed in” şi poate fi editat. Sintaxa 
pentru fiecare rând al acestui fişier este: 
AAA=BBB sau AAA=BBB, CCC, DDD,…(două cuvinte sau mai mult) unde AAA este un cuvânt (din unul sau mai multe 
caractere) care apare în fişierul log şi BBB, CCC,  DDD sunt cuvintele de căutat (ignorând spargerea). 
De exemplu: 
….start of file…. 
49 STATE şi 8 PROVINCII (în afară de KF6) 
Ak=AK; ALK; K17 
….end of file…. 

Cele trei rânduri de mai sus care nu comportă semnul = sunt ignorate. Acest fişier este încărcat de fiecare dată 
când modul contest este activat sau cu ocazia editării setărilor concursului. 

Odată ce opţiunile au fost setate, le puteţi salva apăsând pe tasta [Save]. Daţi nume fişierului salvat apoi 
confirmaţi cu tasta [OK]. 
 
Configurarea macro-urilor din contest.  

Macros. Acesta este numele fişierului ce conţine macro-urile tastaturii pentru un anumit concurs. 
 
Fuziunea macro-urilor 

Dacă această opţiune nu este activată, macro-urile acestui fişier specific vor fi atribuite direct tastelor din bara 
de comenzi. În schimb, dacă este activată, macro-urile acestui fişier vor fuziona cu macro-urile pentru modul în curs 
şi/sau macro-urile predeterminate din MixW. 

Există mai multe macro-uri speciale care pot fi utilizate în modul contest: 
 <NRS>: trimite numărul 

<NRR>: primeşte numărul 
 <CTIME>: ora QSO (contest CBARG) sub forma HHMM (ore minute) 
 <ONQSOBEFORE>: dacă există un QSO anterior, activează macro-ul specificat 

Iată câteva exemple de macro-uri care se vor dovedi în special utile în cursul unui concurs 
Dacă staţia care vă apelează a fost deja contactată în contest (dublură), macro-ul de mai jos reactivează QSO-ul 
precedent şi şterge informaţiile introduse în log: 
Macro: F9 
Identificare: DejaQSO 
Text: Deja QSO <CLEARQSO><RXANDCLEAR> 
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Acum, dacă apăsaţi pe tasta [F9], cealaltă staţie primeşte mesajul „QSO before” şi datele QSO sunt şterse. 
<ONQSOBEFORE:macro> poate fi utilizat (de exemplu în interiorul unui macro care răspunde la un CQ) pentru 
automatizarea procedurii: 
 
-Fără automatizare: 
Macro: F5 
Identificare: Răspuns 
Text: <TX><CALL> de <MYCALL>599<NRS><NRS><RXANDCLEAR> 
Staţia va primi următorul mesaj: 'F2WXR din F5LCY599001001'. 
 
-Cu automatizare: 
Macro: F5 
Identificare: Răspuns 
Text: <TX><CALL> de <MYCALL><ONQSOBEFORE:F9>599<NRS><NRS> 

În acest caz, dacă nu aţi contactat această staţie, ea va primi mesajul precedent. Dar dacă a fost deja 
contactată, va primi: 'F2WXR de F5LCY QSO Before> şi nimic în plus deoarece macro-ul F9 conţine <RXANDCLEAR> 
la sfârşit, şi '599001001' nu va fi transmis. 

Este posibilă configuraţia macro-urilor pentru un concurs specific, dar este necesar mai întâi de a salva macro-
urile existente pentru a evita pierderea lor. Apăsaţi apoi pe tasta [Save] şi salvaţi grupa de macrouri ca element de bază. 
Încărcaţi macro-urile din concurs selectând „Configure” | „Edit macros for this mode”. Apare caseta de dialog de editare 
a macro-urilor. 

Încărcaţi apoi macro-urile de concurs predeterminate specifice care sunt furnizate cu MixW apăsând pe tasta 
[Load] şi selectând fişierul „contest.mc” (unde contest este numele specific al concursului). Vor apărea următoarele 
macro-uri: 

Este posibil acum de a adapta macro-urile pentru pentru un concurs specific apăsând de două ori pe rândul 
macro-ului. Editaţi macrouri pentru un nou concurs utilizând fereastra de editare de macro-uri. De exemplu, macrourile 
de contest de mai jos sunt sugerate pentru contest-ul CCCC. Configuraţie pentru un apel CQ în contest: 
 
-CQ 
<CLEAR><TX>CQCQCQ CCCC test 
 
-AutoCQ 
<ASAUTOCQ><CLEAR><TX>CQCQCQ CCCC test 
CQCQ Test din<MYCALL><MYCALL><MYCALL> K<CR><LF><RX> 
 
-QRZ 
<CLEAR><TX>QRZ?AGN Pse de <MYCALL>K<CR><LF><RX> 
 
-ANSWER (răspuns) 
<TX><CALL>din<MYCALL>ur<RSTS><NR><NR> K<CR><LF><RX> 
 
-REPEAT (repetarea totalului) 
<TX><CALL>AGN ur<RSTS><NRS><NRS> K<CR><LF><RX> 
 
-CFM (confirmare, apel QRZ şi salvare QSO) 
<TX><CALL>QSL TNX 73 din <MYCALL>QRZ? K<CR><LF><SAVEQSO><RX> 
 
-NOCFM (cere din nou totalul) 
<TX><CALL>PSE AGN UR REPORT din <MYCALL> K<CR><LF><RX> 
 
Există două macro-uri pentru a răspunde într-un contest: 
-CALL SIP (apelare staţie) 
<TX><CALL> din <MYCALL><MYCALL> K<CR><LF><RX> 
 
-CFM SIP ( a confirma, a da totalul şi a salva QSO) 
<TX><CALL> din <MYCALL>TNX QSL ur<RSTS><NRS><NRS>73 din <MYCALL> K 
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NOTĂ: Înlocuiţi <RSTS> cu 599 dacă nu vreţi să daţi controlul specific la fiecare QSO şi dacă preferaţi să utilizaţi 
mereu 599. 

Ele pot fi modificate pentru a fi utilizate în majoritatea concursurilor. Când aţi terminat editarea macro-urilor 
pentru acest concurs, salvaţi-le într-un nou fişier macro pentru a putea să le utilizaţi cu ocazia altuia viitor. Apăsaţi pe 
tasta [Save] apoi numiţi fişierul printr-o etichetă care defineşte acest concurs. 
 
UTILIZARE DX CLUSTER 

MixW dispune de o fereastră DX Cluster ce permite obţinerea informaţiilor DX din Packet Radio sau de pe 
Internet. Pentru a activa această fereastră, selectaţi „View” | „DXcluster dialog”. Va apărea următoarea fereastră. 
Apăsând pe tasta [Filter] puteţi selecta staţiile care vă interesează din caseta de dialog de mai jos: 
 
DXCluster prin Packet 

Pentru ca această funcţie să fie performantă, trebuie să deţineţi un TNC Packet racordat şi configurat. Este 
suficient astfel să vă conectaţi pe DXCluster pentru a obţine informaţiile DX. 
 
DXCluster prin Internet „WebCluster” 

Apăsaţi pe tasta [WebCluster] pentru a downloada informaţiile DX dintr-un server Internet. Serverul 
predeterminat funcţionează bine, dar MixW trebuie să fie configurat pentru a utiliza serverul. 
Pentru asta, apăsaţi cu butonul drept al mouse-ului pe fluturaşul situat sus, în colţul stâng al ferestrei pentru a face să 
apară meniul următor: 
Apăsaţi apoi pe „Settings…” pentru a afişa caseta de dialog a configuraţiei „WebCluster” de mai jos: 
MixW se va conecta automat la start pe server dacă opţiunea „Load on start” este activată. 
Introduceţi, dacă e nevoie, alte informaţii „WebCluster”, apoi confirmaţi cu tasta [OK]. 

Culorile de mai jos indică starea fiecărui DX în comparaţie cu log-ul dvs.: 
 -Nici o culoare de fond, text normal: această ţară a fost contactată pe această bandă sau acest mod (nu e 
necesar); 
 -Fond galben: ţară nouă pe orice bandă sau orice mod (nu e necesar); 
 -Fond albastru: DX nou pe această bandă, DX nou în acest mod (necesar); 
 -Text roşu italic: staţie deja contactată. 
 
Trimitere a unei informaţii DX 

Puteţi semnala pe server prezenţa unei staţii DX sau care prezintă un interes particular pentru ca această 
informaţie să fie transmisă radioamatorilor ce doresc să beneficieze de ea. Pentru a efectua această operaţie, apăsaţi 
pe tasta [Send] şi va apărea următoarea casetă de dialog: 

 
Introduceţi informaţiile în câmpurile interesate, apoi confirmaţi cu tasta [OK]. Informaţia va fi transmisă automat 

la server-ul DX Cluster. 
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Clasificarea emisunilor conform CODULUI de MODULAŢIE (FCC) 
 
Radio emissions are defined with an alphamumeric code, for example:  
A1A is an ON/OFF keyed carrier (as in "CW" "Morse") 
A3E is double-sideband with full carrier ("AM", "broadcast") 
J3E is single-sideband ("SSB") suppressed carrier 
F3E is frequency modulation telephony; 
F2D: frequency shift keyed audio tone, data packet. Packet Radio.  
 
COMMONLY USED TYPES ARE:  
A1A -telegraphy (on - off keying) without modulation by an audio frequency;  
A1B - amplitude modulation telegraphy with automatic reception, without using a modulating subcarrier;  
A1D -amplitude modulation data transmission, double sideband, without using a modulating subcarrier;  
A2A -on-off keying telegraphy using one or several modulating audio frequencies, or on-off keying telegraphy of an 
amplitude modulated emission;  
A2B -amplitude modulation telegraphy with automatic reception and using on-off keying of the modulating subcarrier;  
A2D -amplitude modulation data transmission, double sideband and using a modulating subcarrier;  
A3C -amplitude modulation facsimile; the main carrier is modulated either directly or by a frequency modulated 
subcarrier;  
A3E -amplitude modulation telephony, double sideband;  
C3F -television, in amplitude modulation, with vestigial sideband;  
F1A - telegraphy (keyed by frequency variation);  
F1B -frequency modulation telegraphy with automatic reception, without using a modulating subcarrier;  
F1D -frequency modulation data transmission, double sideband, without using a modulating subcarrier;  
F2A - on-off keying telegraphy of an audio frequency for frequency modulation, or by on-off keying of a frequency 
modulated emission (special case: unkeyed frequency modulated emission);  
F2B -frequency modulation telegraphy with automatic reception and using on-off keying of the modulating subcarrier;  
F2D -frequency modulation data transmission, using a modulating subcarrier;  
F3C - modulation frequency facsimile, by direct modulation of carrier frequency;  
F3E - frequency modulation telephony;  
F3F - television with frequency modulation;  
G1D -phase modulation data transmission, without using a modulating subcarrier;  
G2D -phase modulation data transmission, using a modulating subcarrier;  
G3C -phase modulation facsimile:  
G3E -phase modulation telephony;  
G3F -television in phase modulation;  
J1D -amplitude modulation data transmission, single sideband, suppressed carrier, using a modulating subcarrier;  
J2A -on-off keying telegraphy using one or several modulating audio frequencies, or an on-off keying telegraphy, single 
sideband, with suppressed carrier;  
J2D -amplitude modulation data transmission, single sideband, suppressed carrier without using a modulating 
subcarrier;  
J3C - amplitude modulation facsimile; single sideband, with suppressed carrier;  
J3E -amplitude modulation telephony, single sideband, with suppressed carrier;  
J8E -amplitude modulation telephony, independent sidebands;  
K1A -on-off keying telegraphy of a carrier transmitted by pulses, without modulation by an audio frequency;  
K2A -on-off keying telegraphy of one or several audio modulating frequencies, or by on-off keying of a modulated carrier 
transmitted by pulses (special case: unkeyed modulated carrier transmitted by pulses);  
K3E - pulse modulation telephony.  
R3C - amplitude modulation facsimile; single sideband, with vestigial carrier;  
R3D -amplitude modulation data transmission, single sideband, with vestigial carrier;  
R3E -amplitude modulation telephony, single sideband, with vestigial carrier;  
 

ITU-R clasifică emisunile în materialul de standardizare: 
 
“Classification of emissions and necessary bandwidths ” care poate fi consultat la adresa: 
http://life.itu.ch/radioclub/rr/ap01.htm 
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Voltage-Power Conversion Table 

V. 24 Common 
Pin Ckt EIA-232-D Description No. Name Abbr.* 
1 — Shield 
2 BA Transmitted Data 103 Transmitted Data TxD 
3 BB Received Data 104 Received Data RxD 
4 CA Request to Send 105 Request to Send RTS 
5 CB Clear to Send 106 Clear to Send CTS 
6 CC DCE Ready 107 Data Set Ready DSR 
7 AB Signal Ground 102 Signal Ground SG 
8 CF Received Line Signal Detector 109 Data Carrier Detect CD 
9 — (Reserved for Testing) 

10 — (Reserved for Testing) 
11 — Unassigned 
12 SCF/CI Sec. Rec’d Line Sig. Detector/Data 122 Backward Channel Received Line SCD 

Sig. Rate Select (DCE Source) Signal Detector 
13 SCB Sec. Clear to Send 121 Backward Channel Ready SCTS 
14 SBA Sec. Transmitted Data 118 Transmitted Backward Channel Data STxD 
15 DB Transmission Signal Element Timing 114 Transmitter Signal Element Timing TxC 

(DCE Source) (DCE Source) 
16 SSB Sec. Received Data 119 Received Backward Channel Data SRxD 
17 DD Receiver Signal Element Timing 115 Receiver Signal Element RxC 

(DCE Source) 
18 LL Local Loopback 
19 SCA Sec. Request to Send 120 Transmitted Backward Line Signal SRTS 
20 CD DTE Ready 108/2 Data Terminal Ready DTR 
21 RL/CG Remote Loopback/Signal 110 Data Signal Quality Detector SQ 

Quality Detector 
22 CE Ring Indicator 125 Calling Indicator RI 
23 CH/CI Data Signal Rate Select 111 Data Rate Selector 

(DTE/DCE Source) 112 Data Rate Selector 
24 DA Transmit Signal Element Timing 113 Transmitter Signal Element Timing, ETxC 

(DTE Source) (DTE Source) 
25 TM Test Mode 

* Most abbreviations in this column are generally recognized by association with their full names. Exceptions 
are: ETxC=External Transmitter Clock, RxC=Receiver Clock and TxC=Transmitter Clock. 

Data Interface Connections 
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Based on a 50-ohm system 

—————————Voltage————————— —————Power————— 
RMS Peak-to-Peak dBmV Watts dBm 

0.01 µV 0.0283 µV –100 2×10-18 –147.0 
0.02 µV 0.0566 µV –93.98 8×10-18 –141.0 
0.04 µV 0.113 µV –87.96 32×10-18 –134.9 
0.08 µV 0.226 µV –81.94 128×10-18 –128.9 
0.1 µV 0.283 µV –80.0 200×10-18 –127.0 
0.2 µV 0.566 µV –73.98 800×10-18 –121.0 
0.4 µV 1.131 µV –67.96 3.2×10-15 –114.9 
0.8 µV 2.236 µV –61.94 12.8×10-15 –108.9 
1.0 µV 2.828 µV –60.0 20.0×1015 –107.0 
2.0 µV 5.657 µV –53.98 80.0×10-15 –101.0 
4.0 µV 11.31 µV –47.96 320.0×10-15 –94.95 
8.0 µV 22.63 µV –41.94 1.28×10-12 –88.93 

10.0 µV 28.28 µV –40.00 2.0×10-12 – 86.99 
20.0 µV 56.57 µV –33.98 8.0×10-12 –80.97 
40.0 µV 113.1 µV –27.96 32.0×10-12 –74.95 
80.0 µV 226.3 µV –21.94 128.0×10-12 –68.93 

100.0 µV 282.8 µV –20.0 200.0×10-12 –66.99 
200.0 µV 565.7 µV –13.98 800.0×10-12 –60.97 
400.0 µV 1.131 mV –7.959 3.2×10-9 –54.95 
800.0 µV 2.263 mV –1.938 12.8×10-9 –48.93 

1.0 mV 2.828 mV 0.0 20.0×10-9 –46.99 
2.0 mV 5.657 mV 6.02 80.0×10-9 –40.97 
4.0 mV 11.31 mV 12.04 320×10-9 –34.95 
8.0 mV 22.63 mV 18.06 1.28 µW –28.93 

10.0 mV 28.28 mV 20.00 2.0 µW –26.99 
20.0 mV 56.57 mV 26.02 8.0 µW –20.97 
40.0 mV 113.1 mV 32.04 32.0 µW –14.95 
80.0 mV 226.3 mV 38.06 128.0 µW –8.93 

100.0 mV 282.8 mV 40.0 200.0 µW –6.99 
200.0 mV 565.7 mV 46.02 800.0 µW –0.97 
223.6 mV 632.4 mV 46.99 1.0 mW 0 
400.0 mV 1.131 V 52.04 3.2 mW 5.05 
800.0 mV 2.263 V 58.06 12.80 mW 11.07 

1.0 V 2.828 V 60.0 20.0 mW 13.01 
2.0 V 5.657 V 66.02 80.0 mW 19.03 
4.0 V 11.31 V 72.04 320.0 mW 25.05 
8.0 V 22.63 V 78.06 1.28 W 31.07 

10.0 V 28.28 V 80.0 2.0 W 33.01 
20.0 V 56.57 V 86.02 8.0 W 39.03 
40.0 V 113.1 V 92.04 32.0 W 45.05 
80.0 V 226.3 V 98.06 128.0 W 51.07 

100.0 V 282.8 V 100.0 200.0 W 53.01 
200.0 V 565.7 V 106.0 800.0 W 59.03 
223.6 V 632.4 V 107.0 1000.0 W 60.0 
400.0 V 1,131.0 V 112.0 3,200.0 W 65.05 
800.0 V 2,263.0 V 118.1 12,800.0 W 71.07 

1000.0 V 2,828.0 V 120.0 20,000 W 73.01 
2000.0 V 5,657.0 V 126.0 80,000 W 79.03 
4000.0 V 11,310.0 V 132.0 320,000 W 85.05 
8000.0 V 22,630.0 V 138.1 1.28 MW 91.07 

10,000.0 V 28,280.0 V 140.0 2.0 MW 93.01 
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Morse Abbreviated Numbers

A didah • –
B dahdididit – •••
C dahdidahdit – • – •
D dahdidit – ••
E dit •
F dididahdit •• – •
G dahdahdit – – •
H didididit ••••
I didit ••
J didahdahdah • – – –
K dahdidah – •–
L didahdidit • – ••
M dahdah – –
N dahdit – •
O dahdahdah – – –
P didahdahdit • – – •
Q dahdahdidah – – • –
R didahdit • – •
S dididit •••
T dah –
U dididah •• –
V didididah ••• –
W didahdah •– –
X dahdididah – •• –
Y dahdidahdah – • – –
Z dahdahdidit – – ••

1 didahdahdahdah • – – – –
2 dididahdahdah •• – – –
3 didididahdah ••• – –
4 dididididah •••• –
5 dididididit •••••
6 dahdidididit – ••••
7 dahdahdididit – – •••
8 dahdahdahdidit – – – ••
9 dahdahdahdahdit – – – – •
0 dahdahdahdahdah – – – – –

Period [.]: didahdidahdidah • – • – • – AAA
Comma [,]: dahdahdididahdah – – •• – – MIM
Question mark or

request for repetition [?]: dididahdahdidit •• – – •• IMI
Error: didididididididit •••••••• HH
Hyphen or dash [– ]: dahdididididah – •••• – DU
Double dash [=] dahdidididah – ••• – BT
Colon [:]: dahdahdahdididit – – – ••• OS
Semicolon [;]: dahdidahdidahdit – • – • – • KR
Left parenthesis [(]: dahdidahdahdit – • – – • KN
Right parenthesis [)]: dahdidahdahddidah – • – – • – KK
Fraction bar [/]: dahdididahdit – •• – • DN
Quotation marks [“]: didahdididahdit • – • • – • AF
Dollar sign [$]: didididahdididah ••• – • •– SX
Apostrophe [’]: didahdahdahdahdit • – – – – • WG
Paragraph [¶]: didahdidahdidit • – • – •• AL
Underline [_]: dididahdahdidah •• – – • – IQ
Starting signal: dahdidahdidah – • – •– KA
Wait: didahdididit • – ••• AS
End of message or cross [+]: didahdidahdit • – • – • AR
Invitation to transmit [K]: dahdidah – • – K
End of work: didididahdidah ••• – • – SK
Understood: didididahdit ••• – • SN

Notes:
1. Not all Morse characters shown are used in FCC code tests. License applicants are
responsible for knowing, and may be tested on, the 26 letters, the numerals 0 to 9, the
period, the comma, the question mark, AR, SK, BT and fraction bar [DN].

2. The following letters are used in
certain European languages which use
the Latin alphabet:
Ä, A didahdidah • – • –
Á, Å, À, Â didahdahdidah • – – • –
Ç, C dahdidahdidit – • – ••
É, È, E dididahdidit •• – ••
È didahdididah • – ••–
Ê dahdididahdit – •• – •
Ö, O, Ó dahdahdahdit – – –•
Ñ dahdahdidahdah – – • – –
Ü dididahdah •• – –
Z dahdahdidit – –••
Z dahdahdididah – –•• –
CH, S dahdahdahdah – – – –

4. Signals used in other radio services:
Interrogatory dididahdidah •• – • – INT
Emergency silence dididididahdah •••• – – HM
Executive follows dididahdididah •• – •• – IX
Break–in signal dahdahdahdahdah – – – – – TTTTT
Emergency signal didididahdahdahdididit ••• – – – ••• SOS
Relay of distress dahdididahdididahdidit – •• – •• – •• DDD

3. Special Esperanto characters:

C dahdidahdidit – • – ••

S didididahdit ••• – •

J didahdahdahdit • – – –•

H dahdidahdahdit – • – – •

U dididahdah •• – –

G dahdahdidahdit – – • – •

Abbreviated Equivalent
Numeral Long Number Number Character
1 didahdahdahdah • – – – – didah • – A
2 dididahdahdah •• – – – dididah •• – U
3 didididahdah ••• – – didididah ••• – V
4 dididididah •••• – dididididah •••• – 4
5 dididididit ••••• dididididit ••••• or • 5 or E
6 dahdidididit – •••• dahdidididit – •••• 6
7 dahdahdididit – – ••• dahdididit – ••• B
8 dahdahdahdidit – – – •• dahdidit – •• D
9 dahdahdahdahdit – – – – • dahdit – • N
0 dahdahdahdahdah – – – – – dah – T
Note: These abbreviated numbers are not legal for use in call signs. They should be used
only where there is agreement between operators and when no confusion will result.
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Character Set 
Combination ITA21 Code CCIR 4762 Code Figures Case 
No. Bit No. 43210 Hex Bit No. 6543210 Hex Letters Case ITA2 U.S. TTYs3 
1 00011 03 1000111 47 A — — 
2 11001 19 1110010 72 B ? ? 
3 01110 0E 0011101 1D C : : 
4 01001 09 1010011 53 D 5 $ 
5 00001 01 1010110 56 E 3 3 
6 01101 0D 0011011 1B F 4 ! 
7 11010 1A 0110101 35 G 4 & 
8 10100 14 1101001 69 H 4 # or motor stop 
9 00110 06 1001101 4D I 8 8 

10 01011 0B 0010111 17 J BELL  ́
11 01111 0F 0011110 1E K ( ( 
12 10010 12 1100101 65 L ) ) 
13 11100 1C 0111001 39 M . . 
14 01100 0C 1011001 59 N , , 
15 11000 18 1110001 71 0 9 9 
16 10110 16 0101101 2D P 0 0 
17 10111 17 0101110 2E Q 1 1 
18 01010 0A 1010101 55 R 4 4 
19 00101 05 1001011 4B S ' BELL 
20 10000 10 1110100 74 T 5 5 
21 00111 07 1001110 4E U 7 7 
22 11110 1E 0111100 3C V = ; 
23 10011 13 0100111 27 W 2 2 
24 11101 1D 0111010 3A X / / 
25 10101 15 0101011 2B Y 6 6 
26 10001 11 1100011 63 Z + " 
27 01000 08 1111000 78 ← CR (Carriage return) 
28 00010 02 1101100 6C ≡ LF (Line feed) 
29 11111 1F 1011010 5A ↓ LTRS (Letter shift) 
30 11011 1B 0110110 36 ↑  FIGS (Figure shift) 
31 00100 04 1011100 5C SP (Space) 
32 00000 00 1101010 6A BLK (Blank) 

Notes 
1 1 represents the mark condition (shown as Z in ITU recommendations) which is the higher emitted radio 

frequency for FSK, the lower audio frequency for AFSK. 0 represents the space condition (shown as A in 
ITU documents). Bits are numbered 0 (least-significant bit) through 4 (most-significant bit). The order of bit 
transmission is LSB first, MSB last. Symbols A and Z are defined in CCIR Rec. R.140. 

2 1 represents the mark condition (shown as B in CCIR recommendations), which is the higher emitted radio 
frequency for FSK, the lower audio frequency for AFSK. 0 represents the space condition (shown as Y in 
CCIR recommendations). Bits are numbered 0 (LSB) through 6 (MSB). The order of bit transmission is LSB 
first, MSB last. 

3 Many U.S. teletypewriters have these figures case characters. 
4 At present unassigned. Reception of these signals, however, should not initiate a request for repetition. 
5 The pictorial representations of ⌧ or  indicate WRU (Who are you?), which is used for an answer-back 

function in telex networks. 

ITA2 (Baudot) and AMTOR Codes 
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Code Conversion, ITA1 through 4 (Notes 1 and 2) 
Combination ITA1 Bit Figure Letter Case Figure Case ITA2 Bit ITA3 Bit No. ITA4 Bit No. 
number No. 43210 Case ITA1 All Codes ITA2-4 No. 43210 6543210 543210 
1 ++++– 1 A — 00011 0101100 000110 
2 +––++ 8 B ? 11001 1001100 110010 
3 +––+– 9 C : 01110 0011001 011100 
4 +–––– 0 D Note 4 01001 0011100 010010 
5 +++–+ 2 E 3 00001 0001110 000010 
6 +–––+ Note 3 F Note 4 01101 1100100 011010 
7 +–+–+ 7 G Note 4 11010 1000011 110100 
8 +–+–– + H Note 4 10100 0100101 101000 
9 ++––+ Note 3 I 8 00110 0000111 001100 

10 +–++– 6 J BELL 01011 1100010 010110 
11 ––++– ( K ( 01111 1101000 011110 
12 ––+–– = L ) 10010 0100011 100100 
13 ––+–+ ) M . 11100 1000101 111000 
14 ––––+ Note 3 N , 01100 0010101 011000 
15 ++–––– 5 O 9 11000 0110001 110000 
16 ––––– % P 0 10110 0101001 101100 
17 –––+– / Q 1 10111 1011000 101110 
18 –––++ — R 4 01010 0010011 010100 
19 –+–++ . S ' 00101 0101010 001010 
20 –+–+– Note 3 T 5 10000 1010001 100000 
21 ++–+– 4 U 7 00111 0100110 001110 
22 –+––– ' V = 11110 1001001 111100 
23 –+––+ ? W 2 10011 1010010 100110 
24 –++–+ , X / 11101 0110100 111010 
25 ++–+++ 3 Y 6 10101 1010100 101010 
26 –++–– : Z + 10001 1000110 100010 
27 +++–– Carriage return Carriage return 01000 1100001 010000 
28 –+++– Line feed Line feed 00010 0001101 000100 
29 –++++ Letter blank (space) Letter shift 11111 0111000 111110 
30 +–+++ Figure blank (space) Figure shift 11011 0110010 110110 
31 ––+++ Error Space 00100 0001011 001000 
32 +++++ Instrument at rest Blank 00000 1110000 000001 
— Phasing signal — — 110011 
— Signal repetition — 0010110 — 
— Signal alpha Note 5 1001010 000000 
— Signal beta Note 6 0011010 111111 

Notes 
Note 1: For complete specifications of these codes see the following International Telecommunication Union 

documents: ITA1 and 2—Telegraph Regulations (Geneva Revision, 1958), ITA3—CCITT Rec. S.13, ITA4— 
CCITT Rec. R.44. 

Note 2: In ITA1, + indicates positive current, – negative current. In ITA2 through ITA4, 1 represents mark 
condition (shown as Z in ITU recommendations, which is the higher emitted radio frequency for FSK, the 
lower for AFSK). 0 represents the space dondition (shown as A in ITU recommendations). For meanings of 
A and Z see CCITT Rec. 140. The normal order of bit transmission is lowest significang bit (LSB) first. 

Note 3: At the disposal of each administration for its internal service. 
Note 4: At present unassigned. Reception of these signals, however, should not initiate a request for repeti-

tion. See CCITT Rec S.4. 
Note 5: Permanent 0 polarity. 
Note 6: Permanent 1 plarity. 
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6 0 0 0 0 1 1 1 1 
Bit 5 0 0 1 1 0 0 1 1 
Number 4 0 1 0 1 0 1 0 1 

Hex 1st 0 1 2 3 4 5 6 7 
3 2 1 0 2nd 
0 0 0 0 0 NUL DLE SP 0 @ P  ̀ p 
0 0 0 1 1 SOH DC1 ! 1 A Q a q 
0 0 1 0 2 STX DC2 “ 2 B R b r 
0 0 1 1 3 ETX DC3 # 3 C S c s 
0 1 0 0 4 EOT DC4 $ 4 D T d t 
0 1 0 1 5 ENQ NAK % 5 E U e u 
0 1 1 0 6 ACK SYN & 6 F V f v 
0 1 1 1 7 BEL ETB ' 7 G W g w 
1 0 0 0 8 BS CAN ( 8 H X h x 
1 0 0 1 9 HT EM ) 9 I Y i y 
1 0 1 0 A LF SUB * : J Z j z 
1 0 1 1 B VT ESC + ; K [ k { 
1 1 0 0 C FF FS , < L \ l | 
1 1 0 1 D CR GS - = M ] m } 
1 1 1 0 E SO RS . > N  ̂ n ~ 
1 1 1 1 F SI US / ? O — o DEL 

The ASCII Coded Character Set 

ACK acknowledge 
BEL bell 
BS backspace 
CAN cancel 
CR carriage return 
DC1 device control 1 
DC2 device control 2 
DC3 device control 3 
DC4 device control 4 
DEL (delete) 
DLE data link escape 
ENQ enquiry 
EM end of medium 
EOT end of transmission 
ESC escape 
ETB end of block 
ETX end of text 

FF form feed 
FS file separator 
GS group separator 
HT horizontal tab 
LF line feed 
NAK negative acknowledge 
NUL null 
RS record separator 
SI shift in 
SO shift out 
SOH start of heading 
SP space 
STX start of text 
SUB substitute 
SYN synchronous idle 
US unit separator 
VT vertical tab 

Notes 
1.  “1” = mark, “0” = space. 
2. Bit 6 is the most-significant bit (MSB). Bit 0 is the least-significant 

bit (LSB). 
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Computer Connector Pinouts 




