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Codul radioamatorului 
 

1.Politicos și amabil. 
Nu ca opera niciodata stația cu intentia de a deranja pe ceilalți. 

 
2. Devotat. 
Este devotat,ofera sprijin și încutajează pe ceilalți radioamatori,asociatiile și cluburile 

locale,precum si societatea reprezentate la IARU din țara sa. 
 

3. Progresist. 
Își menține stația sa în actualitate.este dotat și competent.metodele sale de operaresunt 

ireproșabile. 
 
4. Prietenos. 

Lucreaza atent și răbdător când i se cere,furnizează sfaturi incepatorilor,este ințelegător 
,dispus să ajute,și respectuos cu solicitările celorlalți. Acestea sunt caracteristicile 

radioamatorismului. 
 
5. Echilibrat. 

Radioamatorismul este o pasiune ce nu trebuie să impieteze niciodata asupra obligațiilor 
referitoare la familie,serviciu,societate sau școlală. 

 
6. Patriot. 
Stația sa și indemânarea sa sunt intotdeauna gata să servească patria și comunitatea. 

 
… publicat de  Paul M. Segal, W9EEA în anul  1928-foarte actual și astăzi … 

 

 
Statia colectivă HA8KCI  în anul 1977/78   (op.: HA8DK, Sanyi) 
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The Radio Amateur's Code 
 

The Radio Amateur is 
 

CONSIDERATE... He never knowingly operates in such a way as to lessen the 
pleasure of others. 
 

LOYAL... He offers loyalty, encouragement and support to other amateurs, local clubs, 
the IARU Radio Society in his country, through which Amateur Radio in his country is 

represented nationally and internationally. 
 
PROGRESSIVE... He keeps his station up to date. It is well-built and efficient. His 

operating practice is above reproach. 
 

FRIENDLY... He operates slowly and patiently when requested; offers friendly advice 
and counsel to the beginner; kind assistance, cooperation and consideration for the 

interests of others. These are the marks of the amateur spirit. 
 
BALANCED... Radio is a hobby, never interfering with duties owed to family, job, 

school or community. 
 

PATRIOTIC... His station and skills are always ready for service to country and 
community. 
 

-- adapted from the original Amateur's Code, written by Paul M. Segal, W9EEA, in1928 

 

 
QSL din anul  1933.  
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II.1. HAM LANGUAGE 
 

• A ham is a radio amateur. 

 

• Hams address one another exclusively 

with their first name (or nickname), 
never with mister, miss nor misses or 

with a family name. This is also true for 
written communication between hams. 

 
• The ham etiquette says we greet one 

another in our writings using ‘73’ (not 

best 73 nor many 73), and not sincerely 
or other similar formal expressions. 

 

• If you used to be a CB operator, erase 

the CB language from your memory, and 
learn the amateur radio idioms (jargon, 
slang) instead. As a member of the 

amateur radio community you are 
expected to know the typical amateur 

radio expressions and idioms, which will 
help you to become fully accepted by the 
ham community. 

 

• During your on-the-air contacts, use the 

Q code correctly. Avoid overkill by 
using the Q code all the time in phone. 

You can also use standard expressions 
that everybody understands. 
 

• The most widely used language in 

amateur radio is undoubtedly English. If 

you want to contact stations all over the 
world it is likely that a majority of your 

contacts will be made in English 
language. It goes without saying though 
that two hams, both speaking language 

different from English can of course 
converse in that language. 

• It is clear that the hobby can be an 

excellent tool for learning and practicing 

languages. You will always find someone 
on the bands that will be happy in helping 
you with a new language 

 II.1. Limbajul radioamatorului 
 

•Expresia  „ham” reprezintă în engleză -

radioamator. 
 

•Ca și radioamatori ne adresăm totdeuna 

cu numele mic, niciodată cu domnule sau 

doamna .Asta este valabil și în cadrul 
corespondentei.  

 
• ca și radioamatori, conform uzuanțelor ,în 

scris ne vom saluta cu 73, si nu multe 73. 

Nu vom folosi alte formule de politețe.  
 

 

• daca ai fost utilizator de CB, uita limbajul 

celor de la CB, și invață limbajul corect al 
radioamatorilor. Ca membru al comunitații 
de radioamatori se așteaptă de la tine să 

cunoști prescurtarile și regulile de 
comunicatie din bandă. Doar asa vei fi 

integrat în comunitatea radioamatorilor. 
 
 

 

•  În timpul legăturilor utilizează corect 

codul Q. Pentru legăturile în fonie nu 
exagera cu utilizarea codului Q.  

 
 
 

• În comunicațiile de radioamatori în fonie 

ca mai raspândita limbă este cea engleză. 

Daca vrei sa contactezi o statie din alta 
țară , probabil legatura va fi în engleză. 

Dacă corespondenți vorbesc o alta limbă, 
desigur legatura poate fi facută și în aceea 
limbă. 

 
 

• Evident că acest hobby este o bună 

ocazie pentru invățarea unei noi limbi 

străine. În bandă găsești totdeuna pe 
cineva care să te ajute cu placere în acest 
sens.  

 



 
   Pag.  6                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2017 

 

      
 

 

 

II.6. HOW DO YOU MAKE A QSO? 
 

• A QSO is a contact by radio between 

two or more hams. 
 

• You can make a general call (CQ), you 

can answer someone’s CQ or call 

someone who has just finished a contact 
with another station. More on this 

follows... 
 

• Which call comes first in your 

conversation? Correct is: ‘W1ZZZ from 
G3ZZZ’ (you are G3ZZZ, and W1ZZZ is 

the person you address). So, first give 
the call of the person you speak to, 

followed by your own call. 
 

• How often should you identify? In most 

countries the rule is: at the beginning 
and at the end of each transmission, with 

a minimum of at least once every 5 
minutes. A series of short overs is usually 
considered to be single transmission. In a 

contest it is not strictly necessary, from 
the viewpoint of the rule maker, to 

identify at each QSO. This 5 minute rule 
has come about as a requirement from 

the monitoring stations to be able to 
easily identify stations. From an 
operational point of view however, the 

only good procedure is to identify at 
each QSO. 

 
• A pause or a blank: when your 

correspondent switches the transmission 

over to you, it is a good habit to wait a 
second before starting your transmission, 

in order to check whether someone may 
want to join you, or use the frequency. 

 
• Short or long transmissions? Preferably 

make short rather than long 

transmissions, this makes it much easier 
for your correspondent if he wants to 

 II.6. Cum faci un  QSO ?  
 

• Un QSO reprezintă o legatură radio între 

doi radioamatori. 
 

• Poti să lansezi un apel general (CQ), poți 

să răspunzi la un alt CQ, sau poți chema o 

stație care tocmai a terminat o alta 
legatua. În continuare să ți cont… 

 
 

• Care indicativ îl spui prima dată in cadrul 

legaturii? Corect este „W1XXX te cheamă 
G3ZZZ” (tu esti G3ZZZ, și W1XXX cel la 

care răspunzi). Deci prima dată indicaticul 
celui cu care vorbești,apoi indicativul tău. 

 
 
 

• Cît de des trebuie să te identifici? In cele 

mai multe țări trebuie la inceputul legaturii 

și la finele legaturii, sau la cel mult 5 
minute.. In cazul concursurilor radio nu 
este necesar sa te identifici la fiecare 

QSO..Este important totuși ca la fiecare 5 
minute sa te identifici. Din practica 

legăturilor radio s-a stabilit că este util ca 
să te identifici totuși la fiecare QSO.  

 
 
 

 
 

 
• …trebuie o mica pauză sau așteptare.      

Este bine ca atunci când ți se dă microfonul 

să aștepti câteva secunde  pentru a da 
posibilitatea ca eventual o alta stație să se 

alăture conversației voastre, sau să 
folosească frecvența 

 
•Transmisie lunga sau scurta când ai primit 

microfonul? Este preferabil o transmisie in 

reprize mai scurte,dând astfel posibilitatea 
interlocuitorului sa te ințeleaga mai bine,să 
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comment on something you said. 

 

raspunda la intrebarile tale. 

 

 

II.7. WHAT DO YOU TALK ABOUT ON 
THE AMATEUR BANDS? 

 
The subjects of our communications 

should always be related to the amateur 
radio hobby. Ham radio is a hobby 
regarding the technique of radio 

communications in the broad sense of 
the term. 

We should not use amateur radio to pass 
along the shopping list for tonight’s 
dinner... 

Some subjects which are a no no in 
amateur radio conversations on the air 

are: 
• religion; 

• politics; 
• business (you can talk about your 
profession, but you cannot advertise for 

your business); 
• derogatory remarks directed at any 

group (ethnic, religious, racial, sexual 
etc.). 
• bathroom humor: if you wouldn't tell 

the joke to your ten year old child, don't 
tell it on the radio; 

• any subject that has no relation 
whatsoever with the ham radio hobby. 

 

 II.7. Despre ce să vorbim în banda? 
 

 
Tema discuțiilor din bandă trebuie să fie 

legate de radioamatorism. 
Radioamatorismul se referă la 
comunicatiile cu ajutorul undelor radio.  

 
Este interzis ca în cadrul legaturilor să 

discutam teme ce nu țin de activitatea de 
radioamator.. 
 

Câteva exemple de teme interzise în 
traficul radio: 

 
• religie; 

• politică; 
•activitati comerciale (poți vorbi de 
activitațile tale de specialitate); 

 
•Referiri la orientare sexuală, etnică, 

religioasă, etc. 
 
• Umor de proastă factură, glume 

indecente; 
• Orice teme care nu sunt legate de 

activitatea de radioamator. 
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Not All Amateur Radio Enthusiasts are Old Guys 

Nu orice radioamator este un baiat receptiv la glume 
 

 
II.8. MAKING CONTACTS ON PHONE 

II.8.1. How do you call CQ? 
 
Sometimes before transmitting it is 

necessary to tune (adjust) the 
transmitter (or antenna tuner). Tuning 

should in the first instance be done on a 
dummy load. If necessary, fine tuning 

can be done on a clear frequency with 
reduced power, after 
having asked if the frequency is in use. 

 
• What should you do first of all? 

 
- Check which band you want to use for 
the distance and the direction you want 

to cover. MUF charts are published on 
many websites, and can help in 

predicting HF propagation. 
- Check which portion of the band you 
should use for phone contacts. Always 

have a copy of the IARU Band Plan 
available on your operating desk. 

- Remember, SSB transmissions below 10 
MHz are done on LSB, above 10 MHz on 
USB. 

- Also, when you transmit on USB on a 
given nominal (suppressed carrier) 

frequency, your transmission on SSB will 
spread at least 3 kHz above that 
frequency. On LSB it is the inverse, your 

signal will spread at least 3 kHz below the 
frequency indicated on your rig. This 

means: never transmit on LSB below 
1.843 kHz (1.840 is the lower limit of the 
sideband section); never transmit on LSB 

below 3.603 kHz, or on USB never above 
14.347 kHz, etc. 

- And then? 
- Now you are ready to start listening for 
a while on the band or frequency you 

intend to use... 
- If the frequency seems to be clear to 

you, ask if it is in use (‘is this frequency 
in use?’). 

 II.8. Realizarea legăturilor ( „în 

fonie”)  
II.8.1. Cum chemăm  CQ.. ? („apel 
general”) 

 
Cîteodată inaintea legăturii trebuie acordat 

emițătorul,(sau antena).Acordul se 
realizează pe sarcină artificială. Reglaje de 

finețe se pot face în bandă daca aceasta 
este libera și cu putere mică. Întrebăm 
daca banda este liberă. 

 
…ce trebuie să faci mai întâi ? 

 
-Stabilim ce bandă dorim să utilizăm . Cea 
mai mare frecvență utilizabilă  (MUF), 

aceste tabele se găsesc pe internet și ajută 
la realizarea cu succes a unei legaturi. 

 
-Stabileste ce banda vei utiliza la realizarea 
legăturii.Totdeuna sa ai pe masa planurile 

IARU de alocare a benzilor. 
 

- Nu uita că legaturile în  SSB sub 10MHz 
sunt în banda laterala inferioara (LSB) ,iar 
cele peste 10MHZ in banda superioara 

(USB). 
- Asadar dacă operezi in USB ,emisiune ta 

va ocupa 3KHz peste frecvența afisata, iar 
in cazul lucrului in LSB , frecvența ocupata 
va fi cu 3KHz mai jos decit cea afisată de 

receptor. Asta inseamnă că in LSB nu 
putem emite sub 1843 KHz,si nici subt 

3603 KHz.,dar nici peste 14347KHz, în 
cazul emisiunii USB.(vezi planurile 
benzilor). 

 
 

-  și după aceea? 
- Acum încearcă să asculți o vreme banda 
,ca să vezi dacă este liberă. 

 
- daca frecvența pare libera,intreabă dacă 

este ocupată.(este cineva aici?)  
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- If you have already listened for a while 

on an apparently clear frequency, why do 
you in addition have to ask if the 

frequency is in use? Because one station, 
part of a QSO, who is located in the skip 
zone vs. your location, could be 

transmitting on the frequency. This 
means that you cannot hear him (and he 

won’t hear you) because he is too far for 
propagation via ground wave and too 

close for propagation via ionospheric 
reflection. On the higher HF bands this 
usually means stations located a few 

hundred kilometers from you. If you ask 
if the frequency is in use, his 

correspondent may hear you and 
confirm. If you start transmitting without 
asking, chances are you will be causing 

QRM to at least one of the stations on 
frequency. 

- If the frequency is occupied, the user 
will most likely answer ‘yes’ or more 
politely ‘yes, thank you for asking’. In 

this case you have to look for another 
frequency to call CQ. 

- And if nobody replies? 
- Ask again: ‘is this frequency in use?’ 
- And if still no one replies? 

• Call CQ: ‘CQ from G3ZZZ, G3ZZZ 
calling CQ, golf three zulu zulu zulu 

calling CQ and listening’. At the end you 
may say ‘...calling CQ and standing by’, 
instead of ‘…and listening’. One could also 

say: ‘...and standing by for any call’. 
• Always speak clearly and distinctly, and 

pronounce all words correctly. 
• Give your call 2 to maximum 4 times 
during a CQ. 

• Use the international spelling alphabet 
(for spelling out your call sign) once or 

twice during your CQ. 
• It’s better to use several consecutive 
short CQs rather than one long CQ. 

  

- Daca ai ascultat pe frecventa respectiva 
de ce să mai întrebi dacă frecvența este 

libera? Este posibil ca o statie care este in 
QSO sa fie intr-o zona in care nu este 
propagare pentru tine și care tocmai 

lanseză CQ! Asta inseamnă că tu nu-l auzi, 
dar poate nici el nu te aude. 

 Asta poate sa apara de regula in benzile 
superioare in care zona de tacere este mai 

aproape de tine.  
Daca ai lansa în aceste condiții un CQ, 
probasbil ai deranja o legatura radio in 

curs. 
 Cu alte cuvinte ai face QRM ,deranjând pe 

ceilalți radioamatori participanți la traficul 
în benzile superioare. 
 

 
 

- daca frecvența este ocupată, utilizatorul a 
raspuns da” ,sau politicos „da, multumesc 
de intrebare”).  În acest caz ,cauta o altă 

frecvență 
 

- …și dacă nu răspunde nimeni? 
- Întreabă încă odată: „frecvența este 
liberă?”. 

- …și dacă totuși nu răspunde nimeni? 
• Cheamă CQ-: „CQ de G3ZZZ, G3ZZZ 

cheamă  CQ, golf trei zulu zulu zulu CQ 
cheamă și ascultă.” Poți să spui  „...rămân 
la recepție”). Unii spun așa: „...rămin la 

receptie pentru orice stație care mă 
cheamă.”. 

• Vorbeste totdeuna clar și inteligibil, 
pronunță clar literele. 
• În timpul chemării pronunță de 2-4 ori 

cel mult indicativul tău. 
• Utilizează alfabetul fonetic pentru 

indicativ  când lansezi CQ,sau in timpul 
QSO-ului. 
• Mai bine chemi de mai multe ori CQ 

decât odata si lung. 
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• Do not end a CQ with ‘over’. ‘Over’ 
means ‘over to you’. At the end of a CQ 

you cannot turn it over to anyone as you 
are not yet in contact! 
 

• Never end a CQ by saying ‘QRZ’. ‘QRZ’ 
means ‘who was calling me?’. It is 

obvious that nobody WAS calling you 
before you started your CQ! 
 

• If you call CQ and want to listen on 
another frequency than the one you 

transmit on, end each CQ by indicating 
your listening frequency, e.g. ‘...listening 
5 to 10 up’ or also ‘...listening on 14295’, 

etc. Just saying ‘listening up’ or ‘up’ is 
not sufficient, as you don’t say where you 

are listening. This method of making 
QSOs is called split frequency working. 

 
• If you intend to work split frequency, 

always check if the frequency you plan to 

use for listening is free, as well as the 

 • Nu termina niciodat chemarea CQ-cu 
cuvintul „over” ! „Over” inseamna ca se da 

inapoi microfonul la corespondent, sau dau 
mai departe microfonul..La terminarea 
apelului CQ nu ai cui să dai microfonul 

pentru ca incă nu ți-a raspuns nimeni!  
• Niciodată să nu termini o transmisie cu 

„QRZ?”.  „QRZ?” inseamnă -cine mă 
cheamă?. De regulă nu te cheamă nimeni 
înainte de a lansa apel general! 

• Daca lansezi CQ,desigur doresti ca cineva 
sa raspunda chemării tale, pe frecvența ta 

de emisie. La terminarea apelului ,eventual 
comunica frecvența ta. De exemplu 5-10 
Khz mai sus, sau 14295 Khz. Daca spui ca 

asculti mai sus nu este OK daca nu specifici 
frecvența. Specifică dacă doresti sa lucrezi 

,,split,,specifică frecvența! 
 

 
•Dacă dorești să lucrezi ,,split,,convinge-te 
că atât frecvența de recepție cât și cea de 

emisie este liberă, apoi lansezi CQ. 
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frequency on which you will call CQ.  

 

 
II.8.2. What does ‘CQ DX’ mean? 

 

• If you want to contact long distance 

stations, call ‘CQ DX’. 
 

• What is DX? 

• On HF: stations outside your own 

continent, or of a country with very 
limited amateur radio activity (e.g. Mount 
Athos, Order of Malta etc. in Europe). 

• On VHF-UHF: stations located at more 

than approx. 300 km. 

• During a CQ you can insist that you only 

want to work DX stations, as follows: ‘CQ 

DX, outside Europe, this is…’. 

• Always be obliging; maybe the local 

station calling you after your CQ DX is a 
newcomer, and maybe you are a new 

country for him. Why not just give him a 
quick QSO? 

 II.8.2. ce reprezintă  „CQ-DX”  

 
• Dacă vrei legaturi la mare distanță 

cheamă cu  „CQ-DX”.  
 
• …ce este  DX ?  

• In US - (RH-n): statii din alte continente 
,sau statii din tari unde sunt puțini 

radioamatori. (în Europa de exemplu , 
Mount Athos, Máltai Lovagrend , etc.)  

• În UUS  (URH-n): Stații la mai mult de 
300Km distanță  
• In cazul apelului general ,specifici că 

dorești legături în afara Europei: „CQ-DX, 
În afara europei, aici este...”  

• Sa fi totdeuna amabil,poate ca statia care 
a raspuns este un incepător sau pentru el 
reprezinți o tară nouă. De ce sa nu faci cu 

el o legatura rapidă?  

 

 

 
Harta radioamatorilor și lista  DXCC ... 
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 READABILITY  SIGNAL STRENGTH 

R1 Unreadable S1 Faint signals, barely perceptible 

R2 Barely readable S2 Very weak signals 

R3 Readable with difficulty S3 Weak Signals 

R4 Readable with no difficulty S4 Fair signals 

R5 Perfectly readable S5 Fairly good signals 

  S6 Good signals 

  S7 Fairly strong signals 

  S8 Strong signals 

  S9 Very strong signals 

 

 Inteligibilitatea semnalului  Puterea semnalului 

R1 Neinteligibil S1 Semnal abea perceptibil 

R2 Aproape inteligibil S2 Semnal foarte slab 

R3 Greu inteligibil S3 Semnal slab 

R4 Inteligibil S4 Semnal acceptabil 

R5 Perfect inteligibil S5 Semnal aproape bun 

  S6 Semnal bun 

  S7 Semnal aproape puternic 

  S8 Semnal puternic 

  S9 Semnal foarte puternic 
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În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 

 

Pentru detalii,  contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul 

Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

SAU 

Telefon:   0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

          GRATIS    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro      în format pdf... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  

 

 

mailto:yo2ltf@yahoo.com
http://www.yo2kqk.kovacsfam.ro/

