
Autobiografie. 

Cristian Colonati - inginer Fac. ElectroEnergetică - IPBucureşti 1961. 
Primul contact oficial cu radioamatorismul 1961 - Y04KAK - Brăila, autorizat ca 
receptor Y04-3213. 
Radioamator de emisie-recepţie Y04UQ - 1963 / Brăila. 
Echipamente autoconstruite Rx - 1V2 şi Tx - G807 pentru autorizaţia de clasa lll-a. 
începutul colaborării cu revista Sport şi Tehnică 1965 - 1970. 
Examen şi obţinerea autorizaţiei de clasa ll-a 1973. 
Participant în echipa YO pentru concursul IARU Ediţia ll-a anul 1983 / '84. Execuţia 
unui program software pentru analiza şi eliminarea legăturilor duble penalizabile 
procentual din puncajul total (din cele peste 15000 de QSO-uri realizate de echipă). S-
au eliminat penalizările şi asfel echipa a ajuns pe locul 2 mondial. Datele au fost 
culese pe cartele şi execuţia pe FELIX C-1024. 
Program şi execuţii pentru arbitrarea pe calculator a campionatelor naţionale de CW şi 
SSB în câţiva din anii '80. Programe pe calculatoarele FELIX şi datele culese, validate 
şi introduse pe cartele. 
Acordarea titlului de "Maestru al Sportului" nr.3802 /21.03.1984. 
Colaborarea qvasi permanentă cu articole de specialitate la revistele Sp&Th, R&R, 
Buletin Informativ al FRR, la site-uri de specialitate şi blogul personal. 
Participarea cu comunicări la simpozioanele naţionale din Piatra Neamţ, Bucureşti, 
Buzău, Galaţi, Braşov, ş.a. 
Arbitru la creaţie tehnică (software) Simpo Bucureşti 1988. 
Promovarea radiocomunicaţiilor digitale de amator, în revistă şi prin două cărţi: 
• Radiocomunicaţii Dig i ta le-Ed. Energo 1984 
• Ghid practic de Radiocomunicaţii Digitale - FRR 2011 - ISBN 978-973-0-11635-9 

existentă în referinţele Bibliotecii Naţionale a României. 
Tutoriale pentru simulare, experimentare şi măsurători asupra antenelor (4NEC2, 
miniVNA, antene magnetice, antene EFHW, ş.a.). 
Promovarea prin expuneri, instruiri şi tutoriale a programului N1MM Logger+ utilizat în 
concursuri de SSB, CW şi Digitale, recomandat de IARU Reg.1 la conferinţa din 
Bulgaria 2014. 
Campion naţional de creaţia tehnică la Simpo Braşov 2014. 
Sprijin pentru FRR prin elaborarea de materiale pentru revista R&R ediţie nouă şi 
pentru programele de log LOGIC-9 şi concursul Balkan 2016 precum şi pentru alte 
acţiuni de natură tehnică şi organizatorică. 

Bucureşti 08.03.2016 



Scrisoare de intenţie. 

Mă numesc Cristian Colonati autorizat din 1963 cu indicativul Y04UQ şi având clasa 
ll-a de autorizare, intenţionez să particip în cadrul Comisiei de Creaţie Tehnică din cadrul 
Federaţiei Române de Radioamatorism. 

Activitatea mea se întinde pe o periodă de peste 50 de ani atât în domeniul 
profesional al automatizărilor industriale, calculatoarelor şi comunicaţiilor moderne cât şi în 
cea a radioamatorismului. 

La începuturile activităţii am avut ca mentor şi colaborator pe unul din veteranii 
radioamatorismului din România YR5AT (mai apoi Y04ATA sk) - Anastase Trentea, precum 
şi pe alţi colegi din Brăila Y04AH, Y04ATW, Y04PY, s.a. 

Principalele etape şi unele realizări din activitatea de radioamator sunt descrise în 
"autobiografia" specifică pe acest domeniu anexată prezentei scrisori de intenţie. 

în sprijinul şi pentru continuarea colaborării cu Federaţia Română de Radioamatorism 
în cadrul Comisiei de Creaţie Tehnică propun, pentru început, câteva orientări în activitatea 

- Promovarea aplicaţiilor software performante recomandate de IARU pentru a fi 
utilizate în marile concursuri. 

- Crearea unui site/blog, organizat tematic şi dedicat articolelor tehnice realizate de 
radioamatorii YO precum şi lucrărilor ce vor fi prezentate în cadrul Campionatului 
Naţional de Creaţie Tehnică. 

- Difuzarea pe Internet, sub egida FRR, a unei sinteze lunare cu privire la principalele 
aspecte şi tendinţe promovate în publicaţiile de specialitate din străinătate: QST, 
RadCOM, RadioRivista, CQ DL, Radioaficianados, REF şi eventual alte publicaţii. 

- Susţinerea cu articole tehnice a conţinutului revistei Radiocomunicaţii şi 
Radioamatorism. 

- Participarea la iniţiativele şi lucrările Comisiei Tehnice cu privire la programul de 
activitate, perfecţionarea acestuia, soluţii administrative, regulamente, probleme de 
comunicare şi priorităţi în activitate. 

Toată activitatea va fi transparentă, deschisă propunerilor constructive în măsura 
posibilităţilor materiale şi logistice. Numai schimbul de idei şi realizări vor conduce la 
promovarea celor mai bune soluţii. 

viitoare: 
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