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«Dobbel Ole»

• Hvorfor?
• Større flytettehet og mange sektorer = Behov for flere
kanaler
• Felles Europeisk VHF system
• Vedtatt i EU:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2012:320:0014:0024:EN:PDF
• Britisk publisering:
https://www.caa.co.uk/docs/33/InformationNotice%202014040.pdf

Nye VHF krav fra 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frekvensbåndet for aviation tildelt fra 118.000 til 132.000 MHZ
1947: Kanalseparasjon 200 Khz som ga 70 kanaler
1958: Kanalseparasjon 100 Khz som ga 140 kanaler
1959 frekvensbåndet utvidet opp til 136 Mhz som ga + 40 kanaler
1964: Kanalseparasjon 50 Khz som ga 360 kanaler
1972: Kanalseparasjon 25 Khz som ga 760 kanaler ( + 137.000 MHZ = 800)
1994: Forslag om 8.33 Khz
1999: 8.33 tatt i bruk over FL 245
2007: 8.33 tatt i bruk over FL 195
2012: Bestemt at 8.33 innføres fra ground per 1.1.2018
Et digitalt USA alternativ «VDL Mode 3» kunne gitt 4 ganger økning
men Europa hadde dårlig tid og gikk for analog 8.33

• Dagens 25 Khz system gir ergo maksimalt mulig 800 kanaler
• 8.33 Khz separasjon gir teoretisk 2400 analoge kanaler
• 25 Khz sendinger fra under FL 195 når FL 195 og støyer

Historien og frem til 2017

Problemet med delt bruk av
25 og 8.33 under/over FL 195
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* Mer om de nye grønn-markerte 8.33 frekvensene kommer om litt …
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Hvor mange kanaler går det per MHZ?
Vi har båndet fra 118 til 137
= Vi har 20 Mhz å ta av
Det er 1000 Khz per Mhz
Med 25 Khz får vi plass til 40 kanaler per Mhz
Med 8.33 Khz får vi plass til 120 kanaler per Mhz

Hva er kanalseparasjon?

118.075

Konflikt gammel vs ny VHF

Eksempel: Egen test av en Dittel 8.33 VHF
Radio: | Frekvensteller:
122.000 | 122.00000 *utgår i 2018
122.005 | 122.00000 * ny 8.33 kanal
122.015 | 122.00833 *
122.020 | 122.01667 *
122.025 | 122.02500 *
122.030 | 122.02500 *

8.33 = Nye frekvenser

The conversion requirements shall not apply to frequency assignments:
• that will remain in 25 kHz channel spacing on the following
frequencies:
• the emergency frequency (121,5 MHz);
• the auxiliary frequency for search and rescue operations (123,1
MHz);
• the VHF digital link (VDL) frequencies (136,725 MHz, 136,775
MHz, 136,825 MHz, 136,875 MHz, 136,925 MHz and 136,975
MHz);
• the aircraft communications addressing and reporting system
(ACARS) frequencies (131,525 MHz, 131,725 MHz and 131,825
MHz);
• where offset carrier operation within a 25 kHz channel spacing is
utilised. Radios intended to operate exclusively in one or more
frequency assignments that will remain in 25 kHz channel spacing
shall not be required to have the 8,33 kHz channel spacing capability.

Unntak

• Enkelt og greit betyr det at alle som har VHF som kun
takler 25 KHZ må skifte apparat innen 2 år
• Gjelder alt: fly, bakkestasjoner og håndapparater
• Frekvenslister blir endret
• Anledningen må benyttes til å søke om ny frekvens for
mange plasser som p.t. har samme frekvens
• Utfordringen for produsentene er at dette
gjelder flere land og mange fly.
• Smart å være ute i god tid.

Krav om 8,33 KHZ kanalseparasjon
i flyradiobåndet fra 1. januar 2018
ole baartvedt
ole@xoavionics.com

• Kun en ting å gjøre med dette folkens …
• Og dess før - dess bedre

Ut å spre budskapet!

