
GlobalSET 2013 - Globálny Simulovaný Test Tiesňovej 
Komunikácie 

 
IARU Region 1 pozýva HQ stanice všetkých členských krajín IARU zúčastniť sa Globálneho 

Simulovaného Testu Tiesňovej Komunikácie, ktorý sa bude konať v dvoch častiach: 
 
Časť 1 – sobota 13 apríla 2013 od 11:00 do 15:00 hod  
Časť 2 - sobota  20 apríla 2013 (časy sú uvedené nižšie) 
 
Prevádzka sa bude realizovať na a v blízkosti frekvencií CoA – fekvencií centier aktivity pri tiesňovej prevádzke 
na pásmach 80, 40, 20, 17 a 15 m   (+/- QRM). Tento test je odlišný od predošlých tým, že správy budú 
prenášané oboma smermi: 
 
Časť 1 – Správy budú zasielané na regionálnu HQ stanicu 
Časť 2 – Správy budú zasielané z regionálnych  HQ staníc späť staniciam, ktoré sa zúčastnili testu. 
 
Časovanie testu je rôzne, aby mali stanice čo najväčšiu šancu na vysielanie a prijímanie ich správ a aby sa ďalej 
obmedzilo rušenie medzi regiónmi, ktoré by mohlo vzniknúť.  
 
Ciele testu sú nasledovné: 

1. zvýšiť všeobecný záujem o krízovú komunikáciu 
2. skúšať, nakoľko sú použiteľné CoA frekvencie naprieč jednotlivými ITU regiónmi 
3. vytvárať cvičenia  medzinárodnej krízovej komunikácie 
4. precvičovať prenášanie správ použitím všetkých módov   

 
Takže zapamätajte si, že toto nie je kontest , je to cvičenie tiesňovej komunikácie na získanie zručností, ktoré 
potrebujeme na vytvorenie medzinárodnej krízovej siete. Správy môžu byť prenášané hlasom (SSB), dátovými  
módmi a CW módom, ako je to upresnené nižšie 
 

Hlasový mód (SSB) 
 
Každý región IARU bude mať HQ stanicu pracujúcu hlasovým módom, ako je uvedené: 
Region 1 –  TBA (Časť 1 – 1100-1500 Local Time – Časť 2 – 1000-1400UTC ) 
Region 2 – TBA (Časť 1 – 1100-1500 Local Time – Časť 2 – 1400-1800UTC ) 
Region 3 – TBA (Časť 1 – 1100-1500 Local Time – Časť 2 – 0200-0600UTC ) 
TBA = značka HQ stanice bude upresnená neskôr 
 
HQ stanice budú QRV v časoch uvedených vyššie vo svojich QTH a na príslušných CoA frekvenciách  pridelených 
pre ich regióny +/- QRM ako je uvedené nižšie: 
 

Region 1               Region 2                 Region 3 

3760               3750 or 3895                   3600 

7110           7060, 7240 or 7290             7110 

14300                     14300                     14300 

18160                     18160                     18160 

21360                     21360                     21360 

 
Stanice, ktoré zamýšľajú zúčastniť sa testu žiadame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom ich Regionálnych 
/Národných koordinátorov pre krízovú komunikáciu a to: 
Region 1 - http://bit.ly/htGHy 
Region 2 - http://www.iaru-r2.org/emergencies/ 
Region 3 - http://www.iaru-r3.org/dcom/r3dcom-com.htm 
 



Zoznam zúčastnených staníc je prístupný na http://bit.ly/W90DGw .  Zúčastnené stanice volajú výzvu CQ 
GLOBALSET a dávajú svoju značku a skratku organizácie ( ARES,RAYNET, NETMAR atď.) 

 
Formát správy 
 
Každá zúčastnená stanica bude vysielať správy svojej Regionálnej HQ stanici formátovanej podľa predpisu 
„IARU HF Medzinárodná Procedúra pre tiesňovú komunikáciu“. Tento formulár je uvedený na: 
http://bit.ly/2rrbwW  . Na tejto stránke sú tiež príklady správ, ktoré môžu byť použité pre nácvik. Stanice majú 
prenášať prijaté správy smerom na HQ stanicu. Aby to bolo v súlade s podmienkami licencie, všetky správy 
majú byť adresované na Greg Mossop, G0DUB a majú pochádzať od licencovaného rádioamatéra (nie od tretích 
strán). Správy majú mať menej ako 25 slov a nesmú obsahovať nič, čo by mohlo byť považované náhodným 
poslucháčom za reálnu tiesňovú správu. 
 
Napríklad témy ako: 
*  Správa o počasí v mieste stanice 
*  Počet operátorov, ktorí sú k dispozícii 
*  Zaujímavé informácie o stanici 
 
Nie je určený žiaden limit na počet prenášaných správ, ale každá správa musí mať jedinečné číslo. Aby sa 
predišlo rušeniu staníc, prosím laďte sa na frekvencie v blízkosti CoA frekvencie v krokoch 5kHz, pokiaľ chcete 
kontaktovať ostatných účastníkov. Aby sa vytvorila čo najreálnejšia situácia, prosím obmedzte svoj vysielací 
výkon počas cvičenia na 100 Watov. Zvlášť nás zaujímajú stanice pracujúce mobilne a/alebo portable a na 
záložné zdroje. 

 
Datové módy 
 
Dátové stanice musia posielať rovnaký formát správ, aký sa používa pre hlasové správy. Každý región sa 
rozhodne, či ich HQ stanica bude používať data módy a ktorú frekvenciu majú hľadať. „Štrukturované módy ako 
Winlink, ALE, PSK Mail majú posielať svoje správy priamo na g0dub@winlink.org , ostatné datové módy majú sa 
snažiť prenášať správy cez iné dve stanice pred tým ako  bude správa poslaná na adresu to globalset-
data@raynet-hf.net  na analýzu. 
 

CW Mód 
 
CW je zahrnuté do tohto SET testu na zvýšenie možnosti kontaktu medzi stanicami v ťažkých podmienkach 
a má byť použitý v prípade, keď nie je možný kontakt cez SSB alebo Data módy. Každý región sa rozhodne či ich 
HQ stanica bude používať CW. CW stanice môžu pracovať blízko CoA frekvencií, keď nie je počuť žiadnu SSB 
prevádzku. CW stanice majú posielať rovnaký formát, aký sa používa pre hlasové stanice a rýchlosť nesmie 
presahovať 15 wpm. Ak je to potrebné, CW správa môže byť prenášaná cez dve iné stanice, kým  nebude 
poslaná na globalset-cw@raynet-hf.net  na analysis. 
 

Závery 
 

Formulár denníka na zápis prenášaných správ je uvedený na stránke http://bit.ly/8ZyOTG tak že 
analýza cvičenia bude jednoduchšia. Stanice prosíme aby posielali len samotné logy (denníky) prenášaných 
správ , nie správy samotné. Avšak, posielajte  nám vaše logy s poznámkami, obrázkami a návrhmi pre budúce 
cvičenia na: globalset08@raynet-hf.net a to čím skôr po skončení testu, aby bolo možné spracovať informácie 
o teste do správy, akonáhle bude spracovaný log z testu. 
 
Ďakujem za vašu podporu tiesňovej komunikácie 

 
Greg Mossop, G0DUB 
Koordinátor tiesňovej komunikácie  pri IARU R1 
 


