Temari:
PRIMERA PART

1.- TEORIA
ELÈCTRICA,
ELECTROMAGNETISME
I RADIO
2.- COMPONENTS
ELECTRÒNICS
3.- CIRCUITS
ELECTRÒNICS
4.- RECEPTORS
5.- TRANSMISSORS
6.- ANTENES I LÍNIES
DE TRANSMISSIÓ
7.- PROPAGACIÓ ONES
RADIOELÈCTRIQUES
8.- MESURES
ELÈCTRIQUES.
9.- INTERFERÈNCIA I
IMMUNITAT.
10.- SEGURETAT
ESTACIÓ
RADIOAFICIONAT

Aquest curs pretén donar tota la
teoria i coneixements necessaris
per poder presentar-se, si es vol, a
l'examen oficial que organitza
l’administració per aconseguir el
Diploma
d'Operador
de
Radioaficionats, mitjançant classes
teòriques i pràctiques.
Amb la utilització d’una estació de
radioaficionat
que
disposa
l’EETAC, podrem realitzar tota
classe de demostracions reals,
comunicats a curta i gran distància,
i altres activitats (recepció
d’avions, Volmets, Radiofars,
Acars, Vaixells, radars, satèl·lits,
ISS,...) que ens ajudarà a entendre
els conceptes teòrics.
A més, aquest curs també està
dirigit a tothom, que malgrat no
vulguin
ser
radioaficionats,
vulguin conèixer les tecnologies i

SEGONA PART

1.- ALFABET
FONÈTIC
INTERNACIONAL
(ICAO)
2.- CODI Q.
3.- ABREVIATURES
MÉS UTILITZADES.
4.- SENYALS
INTERNACIONALS DE
PERILL, URGÈNCIA I
SEGURETAT, TRÀFIC
D’EMERGÈNCIA I
COMUNICACIONS EN
CASOS DE
DESASTRES
5.- DISTINTIUS DE
TRUCADA
6.- PLANS DE
BANDES DE LA IARU
7.- PROCEDIMENTS
OPERATIUS.
8.- REGLAMENTACIÓ
NACIONAL I
INTERNACIONAL
SOBRE EL SERVEI DE
RADIOAFICIONATS
9.- REGLAMENT DE
LA CEPT

les activitats dels radioaficionats
dins
del
mon
de
les
telecomunicacions amateurs.
Per aquells estudiants de l’EETAC,
s’expedirà un certificat per poder
convalidar
1
crèdit
optatiu
d’extensió universitària, dels 6 que
es poden reconèixer per activitats
‘externes’.
L'examen per a l'obtenció del
Certificat
d’examen
de
radioaficionat harmonitzat HAREC
(certificat que acredita que el seu
titular ha superat l'examen de
radioaficionat segons els requisits
de la Unió Internacional de
Telecomunicacions (UIT)), és el pas
previ per accedir a l'indicatiu de
radioaficionat (Autorització).

Consta de dues proves:
Prova primera: Coneixements
suficients d'electricitat i radioelectricitat
per operar una estació d'aficionat.
Prova segona: Domini de la normativa
reglamentària referent a les estacions
d'aficionat.

Es tracta de respondre un qüestionari de
60 preguntes tipus test, que es composa
de dues proves:
• 30 preguntes normativa
• 30 de coneixements tècnics.
El certificat HAREC s'obté amb un
mínim de 15 respostes correctes de cada
prova.
Les proves d'examen s'organitzen a la
JPIT
(Jefaturas
Provinciales
de
Telecomunicación)

Durada:
30 hores (20 presencials)
Dates*:
15-16-17-18-19 Juny
10 a 14h
*Les dates podrien canviar per motius de disponibilitat de les
instal·lacions

PREU: 40€

Procés de Inscripció al Curs:

1.- Omplir full d’inscripció amb les vostres
dades
2.- Fer l’ingrés de 40€ al número de compte:

ES31 2100-0655-70-0200340134
on es faci constar (molt important!!!):
CURS RADIOAFICIONAT EETAC U-00789

3.- Una vegada fet l’ingrés, enviar el full
d’inscripció i el comprovant del pagament
bancari (escanejat en format pdf o jpg) a
l’adreça de correu electrònic:
dgarcia@tsc.upc.edu

