
         
 

QTC DA LABRE/RN 
Editor: – PS7DX 

QTC nº 046-2005 de 11 de dezembro de 2005 
 

NOTICIAS DA LABRE/RN  - Presidente Ed – PS7DX 
 
ANIVERSARIANTE DA SEMANA – Sem registros.  
 
REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO PRÓXIMOANO – Por iniciativa do PT7YV, Beto, a 
próxima reunião do Conselho Diretor da Labre, em novembro de 2006, será em Fortaleza. 
 
PROVA EM ACARÍ: Como estava previsto,  a ANATEL e a LABRE/RN, aplicaram exames para 
ingresso e promoção ao radioamadorismo no último dia 03 de dezembro, na cidade de Acari/RN 
A LABRE/RN foi dignamente representada pelo colega Braz, ZZ7KLT que aplicou os teste de CW, 
motivo pelo qual registramos os nossos agradecimentos pela valiosa colaboração. 
Relação dos aprovados: 

Para classe D 
CLEVERSON AURELIO COSTA SOARES  
FRANCISCO APARECIDO DA FONSECA  
GIRLENIA MARQUES GORGONIO 
RAIMUNDA DE LOURDES DA SILVA MAXIMIANO 

Para classe B 
SEBASTIAO PASCOAL DANTAS  
JEFFESON DE BRAGA AMARO 
 
Parabéns a todos e que tenham excelentes momentos dentro do radioamadorismo. 
 
 
NOVO ASSOCIADO: Nossas boas vindas ao colega Carlos Português, de João Câmara, ZZ7KCP, que 
junta-se a nós em prol do radioamadorismo potiguar e nacional. 
 
DICAS DE OPERAÇÃO PARA OS NOVATOS: 
OBS: Os indicativos aqui usados são apenas exemplos ilustrativos. 
 
1 - Nunca diga "break" se sua intervenção não for uma emergência, diga "bom dia PS7DX ou 
"oportunidade para PS7DX" 
 
2 - Para solicitar um colega, estando a QRG livre "atento PS7FBI atento PS7FBI de PS7DX". Se a QRG 
não estiver livre, peça oportunidade e depois faça sua solicitação, quando chegar sua vez., "oportunidade 
para PS7DX ou "bom dia de PS7DX" 
 
3 - No recebimento e na passagem do câmbio, diga primeiro o indicativo do outro. 
a) - (PS7FBI de PS7DX, bom dia Sales, grato pela atenção blá blá ...PS7FBI de PS7DX) 
b) - (PS7DX de PS7FBI, ou (OK Ed, tudo QSL, 73 blá blá  ...e até breve. PS7DX de PS7FBI, se não 
mais solicitado QRT  (ou, fazendo QSY para 146.940). 
c) - (Atento 146.940... é  PS7DX em teste de equipamento, (antena) algum colega na QRG para uma 
reportagem?  
d) - (PS7DX de PS7FBI, bom dia Ed, Sales por aqui, em que posso ajudá-lo? prossiga!) 
e) -  (PS7FBI de PS7DX, bom dia Sales muito grato pela atenção, estou operando com um kenwood 
TM231A, com 5 watts e uma antena de 1/4 de onda aqui no carro, diga como estou chegando no reverso 
e no repetidor,  a qualidade do áudio e a intensidade do sinal ok? PS7FBI de PS7DX.) 
f) Ok ED, no repetidor, áudio perfeito, sinal é escala cheia S+40 DBs, e no reverso o áudio também está 
perfeito mais o sinal já cai um pouco para  é S7 QSL?) 
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4 - QTC é uma mensagem de emergência. 
 
5 - Nunca chame atenção de um colega "no ar",  mesmo para orientar... use o telefone, dizem que "de 
boas intenções o inferno tá cheio." 
 
6 - Evite palavrões na QRG, além de ser infração, você nunca sabe quem pode estar ouvindo... seu 
colega pode estar fazendo uma demonstração a um colega de trabalho ou pessoa da família. 
 
7 - Cuidado com as piadas, as vezes elas não são bem aceitas na QRG, da mesma forma que ditas 
pessoalmente, principalmente se os outros não sabem seu real significado. 
 
8 - Lembre-se... indicativo é composto de prefixo+sufixo (ZZ7+NLC) 
 
9 - QTL é rumo verdadeiro... e não "comer" 
 
10 - Cuidado com indicativos novos... por exemplo: não existe prefixo PR6 e todo ZZ7 do nosso estado 
tem o sufixo obrigatoriamente iniciado pelas letras I, J, K ou L, fora isso é de outro estado ou “pirata.” 
 
11-Simplex é transmissão sem dup (- ou +) 
 
12-Reverso é a QRG de "entrada" do repetidor. Por exemplo: 146.610 Mhz é a principal, chamada 
também de "saída" e o "reverso" é 146.010Mhz (- 600) 
 
13 - O botão REVERSE ou REV do seu VHF- Quando você calca, ele inverte a QRG de transmissão e 
recepção, acordo com o dup. 
 
14-Todo repetidor acima de 147.000 Mhz, o dup é (+ 600) 
 
15-O teste de equipamento é feito em "simplex". Se estiver no repetidor, verifique o "reverso" ou 
"entrada" para se ter uma reportagem real. O repetidor tem normalmente um sinal de saída constante, 
independente do sinal que recebe, exceto se tiver problema de áudio ou potencia insuficiente para 
"armá-lo" 
 
16-A reportagem numérica de sinal é S5, S9, S9+40, veja no s-meter do seu radio. 
 
17-Numa fonte de alimentação, quanto maior a amperagem, mais potência ela suporta. Uma fonte de 10 
amperes, não suporta transmitir 75 watts 
 
18-Se no momento da transmissão, seu rádio diminui a intensidade luminosa, é sinal de que a fonte não 
está suportando, baixe a potência de saída ou use uma fonte de maior amperagem. 
 
19-Cuidado com o "squelch" ele pode bloquear a recepção de uma transmissão distante ou de baixa 
potencia (QRP), seu ajuste ideal é o ponto mais próximo do "ruído". 
 
20 - Se você está operando a estação de alguém, diga "PS7DX operando a estação PS7FBI". ou "PS7DX 
DIAGONAL PS7FBI" 
 
21 - Se você está com alguém do lado, diga "PS7DX em boníssima companhia de PS7FBI". 
 
22 - Se você estiver com alguém da mesma QRG, diga "PS7DX, também na QRG PS7FBI, PS7CB etc). 
 
23 - O indicativo é da estação e não do titular - o titular  tem o COER. 
 
Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano. 
PS7DX 


