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IARU-KONFERENSSI 2017 
C4- eli HF-komitean käsiteltävät esitykset

Alkuperäisen esityksen näet klikkaamalla linkkiä. Jos linkki ei jostakin syystä toimi, voit 
katsoa kaikki esitykset suoraan palvelimelta osoitteesta:
http://www.oh3ac.fi/IARU2017/

3 LA17_C4_03
C4 - HF Managers Report
Sisältö: 
IARU:n HF-managerin raportti

4 LA17_C4_04
AROS – Region 1 AROS Progress
Sisältö: 
Sama kuin 6 LA17_C3_06 Amateur Radio Observation Service (AROS) on melko 
uusi työryhmä, jonka tarkoitus on jäljittää DQRM (Deliberate QRM) -asemia, eli 
radioamatööriasemia jotka tahallaan häiritsevät muuta radioamatööritoimintaa. 
Tässä toimintakertomus.

5 LA17_C4_05
IARU position on certain WRC-19 Agenda Items
Sisältö: 
Sama kuin 4 LA17_C3_04. Vuonna 2019 pidetään seuraava WRC-kokous. (World 
Radio Conference). Tässä paperissa on IARU:n kannanotot kokouksessa tuleviin 
asioihin, jotka saattavat liittyä radioamatööritoimintaan. Merkittävimmät asiat 
ovat vain SHF-taajuuksilla. Sama raportti käsitellään kaikissa neljässä kokouksen 
komiteassa.

6 LA17_C4_06
EMCOM - Emergency Communications Frequency usage at HF
Sisältö: 
Hätäliikennejaksot. Työryhmä on kerännyt eri maista näissä käytössä olevat 
hätäliikennejaksot eri bandeilla. Lista on pitkä, mutta Suomi ei ole tällaisia jaksoja
ilmoittanut.

7 LA17_C4_07
NRRL - Background noise measurement campaign
Sisältö: 
Norjan NRRL ehdottaa että jäsenliitot alkavat keräämään ja mittaamaan 
taustakohina-tasoja. Taustakohinat ovat huolestuttavasti kasvaneet kaikkialla 
Euroopassa.

8 LA17_C4_08
IRTS - Remote Operation
Sisältö: 
Irlannin IRTS ehdottaa remote-operoinnin määrittelyä ja sitä, että jäsenliitot eivät
hyväksyisi näitä samanarvoisesti taulukoihin.
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9 LA17_C4_09
DARC- Usage of the new 60 m allocation
Sisältö: 
Saksan DARC kehottaa jäsenliittoja kertomaan jäsenilleen tämän bandin 
erikoisluonteesta ja kapeasta leveydestä.

10 LA17_C4_10
RSGB - Guidelines on the use of the 5 MHz Band
Sisältö: 
Englannin RSGB pyytää huomioimaan, että koska tämän bandin leveys on melko 
pieni, sitä voi ja saa käyttää vain rajoitetusti hätäliikenteestä.

11 LA17_C4_11
RSGB - UK Operation at 5 MHz
Sisältö: 
Englannissa 5 Mhz:n taajuusalue on peräti 71.5 kHz leveä. Englannin RSGB kertoo
tässä raportissa kyseisen alueen käytöstä.

12 LA17_C4_12
EMCOM - Recognition of Emergency Communications in 5 MHz Band plan
Sisältö: 
Tämä on melko samasisältöinen kuin LA17_C4_10, jossa Englannin RSGB pyytää 
huomioimaan, että koska tämän bandin leveys on melko pieni, sitä voi ja saa 
käyttää vain rajoitetusti hätäliikenteestä.

13 LA17_C4_13
DARC - Differences in Region 1, 2 and 3 in the HF-Band plans
Sisältö: 
Saksan DARC vertaa kolmen eri region bandplaneja.....

14 LA17_C4_14
DARC - Harmonizing the HF band plans in Region 1, 2 and 3
Sisältö: 
…. ja ehdottaa harmonisoinnin jatkamista.

15 LA17_C4_15
RSGB - Global Harmonisation of HF Band Plans
Sisältö: 
Englannin RSGB ehdottaa myös kolmen eri regionin bandplanien harmonisoimista 
ja tähän nimettäväksi työryhmän.

16 LA17_C4_16
DARC - Disqualification for out of band operation during contests
Sisältö: 
Saksan DARC ehdottaa, että kaikkien kilpailuiden säännöissä tulisi olla lauseke, 
jonka mukaan kilpailun bandirajan ulkopuolella oleva asema hylätään.

17 LA17_C4_17
ZRS - 10 18 and 24 MHz publicity
Sisältö: 
Vuoden 1990 konferenssissa kehotettiin jäsenliittoja markkinoimaan uusia WARC-
bandeja. Slovenian ZRS toteaa, että tämä kehotus on nykyään turha.

18 LA17_C4_18
C4 - Beacons below 14 MHz
Sisältö: 
Esityksen mukaan alle 14 MHz:n taajuuksilla ei tulisi olla majakoita ja 
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jäsenliittojen tulisi pyrkiä opastamaan jäseniään ettei tällaisia ylläpidettäisi. 


