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B.4. Sisteme NBDP- principii generale si operare 

 
Procedurile NBDP (TELEX) 

 
OperaŃiunile Telex Maritim: 
SecŃiunea acoperă procedurile de telex în FM şi HF. NBDP înseamnă Narrow Band Direct 

Printing (Imprimare directa în banda îngusta) şi este folosit pentru transmiterea telex-urilor maritime. 
Uneori este cunoscuta sub numele de Telegrafie cu Printare Directă. 

 
Modurile de operare: 
(1) În funcŃie de destinaŃia mesajului, sunt cunoscute 3 moduri de operare, adică, dacă mesajul 

este adresat unei staŃii sau către toate staŃiile emisie-recepŃie. 
a) Modul ARQ (Automatic Requst for Repeat):   folosit pentru comunicarea între 2 staŃii. În 

acest mod Telexul receptor verifica grupurile de coduri ce sosesc (reprezentate de primele 3 caractere) 
şi dacă acestea sunt corecte cere expeditorului să trimită următoarele 3 caractere. Dacă un grup e primit 
incorect, Receptorul va cere o repetare a ultimului grup. 

b) Modul FEC (Forward Error Corector ):  pentru comunicaŃii de tipul "All Stations", uneori 
cunoscute drept transmisii FEC (Broadcast FEC) sau FEc colectiv. Acest mod este folosit, de exemplu, 
la trafic de tip Distress sau transmisiuni de tip NAVTEX. TElexul receptor aşteaptă ca fiecare caracter 
să se repete, şi, dacă unul din cele două caractere se conformează codului corect, caracterul este printat. 

c) Modul SELFEC (Selective FEC): folosit pentru transmiterea de la o staŃie la alta, 
specificată. Modul este similar în operare modului B-FEC dar este folosit în mod obişnuit de o staŃie de 
coastă pentru a transmite unei nave în port al cărei transmiŃător nu este disponibil. 

 
 
 
 
Tehnici de operare: 
(1) Apelarea telex către staŃiile de coastă poate fi făcută manual introducând numărul 

SELCALL al staŃiei (de exemplu UK-3220) şi apoi introducând manual frecvenŃele de emisie şi de 
recepŃie. În unele aparate este posibilă introducerea canalului ITU pentru operare în frecvenŃe (HF). 

(2) Când a fost stabilită legătura, diferite coduri de comanda pot fi folosite în funcŃie de scopul 
apelării sau de serviciul solicitat. Mai târziu se va exemplifica aceasta printr-o apelare telex directa 
către un abonat de la o staŃie de coastă. 

(3) Apelări total automate pot fi executate în modul în care operatorul selectează întâi staŃia de 
coastă, dintr-o lista preprogramata,apoi selectează mesajul dorit pentru a fi transmis şi apoi ora 
transmiterii.Aparatura selectează cel mai bun canal şi transmite mesajul. 

(4) Cu terminale telex moderne,în mod obişnuit se cataloghează staŃiile cu care e posibil ca 
navă să comunice în mod frecvent, pentru ca apoi staŃia dorita să fie doar selectata dintr-o lista. În mod 
asemănător frecvenŃele staŃiilor sunt catalogate şi echipamentul poate recomanda o frecvenŃa bună, 
depinzând de timpul zilei şi de calea semnalului. Manuale  de folosire specifice fiecărei staŃii pot fi 
consultate pentru mai multe detalii. 

(5) Dacă este posibil mesajul ar trebui pregătit dinainte, sau prin întipărire unei benzi de hârtie 
sau introducând în mesajul în memorie, cu terminalul Telex în "Local Mode". Aceasta permite editarea 
mesajului înainte de a fi transmis. Terminalele Telex moderne cu VDU şi memorie electronica pot oferi 
facilităŃi de editare excelente dar, înainte, o cantitate mica de hârtie trebuie folosită pentru a pregăti, 
prepara şi trimite mesajul telex. 

(6) Formatul unui mesaj telex ar trebui în general să cuprindă următoarele informaŃii: 
a) Compania destinatară şi/sau numele adresei 
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b) Numele şi titlul ini Ńiatorului mesajului (expeditorului) 
c) Un nr de referinŃa a mesajului şi/sau subiectul apelării 
d) Textul mesajului propriu-zis 
e) NNNN codul de sfârşit al mesajului 

 (7) O parte a unei bune tehnici de comunicaŃie constă în a alege cel mai bun timp de 
expediere a unui mesaj telex şi, când se poate, să se ia în considerare următorii factori:   

a) evitarea blocărilor (aglomerărilor) prin apelarea în afara orelor de vârf 
b) diferenŃa de ora locală între navă şi abonat pentru a evita orice inconveniente şi întârzieri. 

 
Proceduri de apelare: 
(1) Pentru a stabili o legătura cu o staŃie de coastă, folosiŃi următoarea procedura: 

a)  selectaŃi canale de frecvenŃa pereche, folosind lista ITU de StaŃii de Coastă sau publicaŃii 
corespunzătoare naŃional recomandate (unele staŃii emit semnale  "Chanell Free" în modul A1A/F1B 
când canalul nu are activitate, cum ar fi semnalul de identificare în codul MORSE, urmat de un semnal 
Telex). 

b) introduceŃi numărul SELCALL al staŃiei (ex 3220). 
c) indicaŃi procedura de apelare NBDP în modul ARQ. Dacă apelul este acceptat, ar  trebui să 

primiŃi semnalul de răspuns al staŃiei ( answerback ) (ex: Radio Portishead are answerback-ul 
3220AUTU-G). 

d) trimiteŃi semnalul de răspuns al staŃiei navei (adesea aceasta se face automat). Un exemplu de 
răspuns al unei staŃii de navă este 45656GBLWX. Nava primeşte apoi, de ex, o indicaŃie dacă exista 
sau nu trafic rezervat pentru ea la staŃia de coastă, urmata de o invitaŃie, trimisă ca un cod GA+? adică 
să conŃinui (GO AHEAD)operaŃiunile de comunicare. 

(2) O dată ce legătura a fost stabilită, serviciul furnizat de staŃia de coastă poate fi accesată 
trimiŃând un "Command Code" pentru serviciul cerut. O lista de coduri standard de comanda este 
exemplificată în TABELUL B.29. 

(3) De ex, o legătura telex către un abonat staŃie de coastă ar folosi următorul cod: 
DIRTLX (codul Ńării) (nr telex national) 
DIRTLX 051426348+ 

unde: 051       =codul telex al Ńării (ex UK) 
         426348 =numărul naŃional telex al abonatului 
         +           =caracter ce termina nr Telex şi ini Ńiază convorbirea 

(4) După un schimb de mesaje de răspuns, şi după recepŃia “MESAGE” codului MSG+ , 
navă îşi stabileşte legăturile în trafic. De obicei, mesajele prezentate vor fi selectate pentru transmiterea 
urmând instrucŃiunile telexului de pe ecran, sau în cazul altor terminale, folosind hârtie telex. Oricum e 
posibilă scrierea mesajului direct de la tastatură. 

(5) Pentru a deconecta legătura cu abonatul de la Ńărm, operatorul ar trebui să introducă 
codul KKKK. StaŃia de coastă ar trebui să răspundă cu un grup “data/ora” şi apoi durata convorbirii, 
urmat de o invitaŃie să continuie, adică GA+? . 

(6) Pentru a închide legătura cu staŃia de coastă, operatorul ar trebui să introducă codul 
BRK+ şi să seteze Telexul în modul “STAND BY”. 

 
Tabelul B.29. Codurile de comandă telex 

COD SEMNIFICAłIE 
AMV Mesaj ce trebuie trimis la AMVER (pag S8-9) 
BRK Legătura radio ce va fi deconectată imediat 

DATA(nr.) 
Mesaj ce va fi înaintat de staŃia de coastă,folosind facilităŃile 
datei,către numărul indicat al abonatului PSTN 

FAX 
 

Mesaj ce va fi înaintat ca facsimil, via PSTN, către numărul 
indicat al abonatului telefonic  
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COD SEMNIFICAłIE 

FREQ 
Mesajul conŃine frecvenŃa pe care nava execută recepŃia. 
(asculta) 

HELP 
Lista facilităŃilor disponibile ale sistemului. Este cerută 
imediat. 

ÎNF InformaŃia e cerută imediat din baza de date a staŃiei de coastă 

KKKK 
Legătura cu reŃeaua ar trebui întreruptă, menŃinând legătura 
radio, alte mesaje/comunicaŃii ar trebui să urmeze imediat 

MAN 
Mesajul va fi salvat şi înaintat manual către o staŃie dintr-o Ńara 
în care o legătura telex nu e disponibilă 

MED Urmează un mesaj medical URGENT 
MSG Mesajele Ńinute de staŃiile de coastă trebui trimise imediat 

MULTLX (no 1);(no 
2) 

E cerută legătura telexdirectă către multipli (cel puŃin 2) 
abonaŃi telex 

MULTLXA Ca şi MULTLX, dar este cerut şi sfatul de livrare 
NAV Sunt cerute mesajele noi de avertizare de navigaŃie 
OBS Mesaj meteo cate organizaŃia meteo potrivită 
OPR Este cerută conectarea printr-un operator manual de asistenŃă 

POS 

Mesajul conŃine şi poziŃia navei; asigura automat transmiterea 
şi recepŃia mesajelor radio de către staŃia de coastă; de ex. 
Pentru selectarea frecvenŃei optime de trafic (pag S3-8)şi 
antene direcŃionale. 

RTL Mesajul va fi înaintat ca o scrisoare radiotelex. 
RDL Reapelează ultimul număr telex indicat de DIRTLX. 

SVC 
RPT (identificator) 

Mesaj de servicii ce urmează să fie supus unei analize 
manuale. 
Retransmiterea unui mesaj emis anterior  în modul FEC , în 
modul ARQ, mesajul specificat trebuie analizat folosind 
identificatorul de mesaje potrivit. 

STA 
StaŃia navei cere un raport imediat al mesajului salvat şi 
înaintat pe care l-a trimis. Mesajele individuale pot fi  
caracterizate prin adăugarea unui identificator corespunzător. 

STS  
(SELLCALL/MMSI)  

Mesajul ce va fi transmis prin facilitatea de stocare şi trimitere 
a staŃiei de coastă către o navă specificată, identificată printr-
un număr SELLCALL sau MMSI. 

TEL (număr) 
Mesaj ce va fi trimis vocal de staŃia de coastă la numărul de 
telefon indicat. 

TGM Mesaj ce  va fi transmis ca telegramă radio. 

TLX (număr) 
Mesajul trebuie trimis imediat la o instalaŃie de stocare şi 
înaintare la staŃia de coastă. 

TLXA (număr) 
Ca şi TLX, dar cu anunŃ de livrare la nr. de telex indicat 
folosind proceduri normale Ńărm-navă. 

TRF 
InformaŃii despre tariful perceput de către staŃia de coastă (doar 
pentru servicii automate) 

TST Este cerut un mesaj text (doar pt. staŃiile automate). 

URG 
Doar pentru folosire în caz de urgenŃa – StaŃia navei trebuie 
conectată la un utilizator manual de asistenŃă urgenŃă (o alarma 
sonora poate fi activată la staŃia de coastă). 

VBTLX (număr) 
Mesajul e dictat de staŃia de coastă la o căsuŃa vocala 
(voicebank) 
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COD SEMNIFICAłIE 
WX InformaŃiile, despre starea vremii, sunt solicitate imediat. 

 
 

Coduri de servicii internaŃionale telex şi abreviaŃii 
            (1) Lista de coduri de facilităŃi şi abrevieri este exemplificată în Lista ITU de STAłII DE 
COASTĂ şi alte publicaŃii editate de AdministraŃia NaŃională . Cele mai des folosite coduri sunt 
exemplificate în TABELUL B.30. 

(2) Apeluri nerealizate (nereuşite) - în cazul unei încercări nereuşite de apelare de la un terminal 
manual, un cod de semnale  va fi recepŃionat cu semnificaŃia explicata în Tabelul B.30. Operatorul 
trebuie să ia în calcul aceasta informaŃie pentru a determina cum să procedeze în continuare. 

(3) Dacă semnalele OCC sau NC sunt returnata atunci dificultatea poate fi considerată 
temporară şi apelul poate fi reluat după ce se aşteaptă în jur de un minut. 

(4) O aşteptare mai lunga de cinci minute este indicată dacă este primit codul DER, terminalul 
abonatului apelat este indicat ca “deranjat” (“out of order”). Problema terminalului poate fi relativ 
minora, de exemplu se înlocuieşte banda sau hârtia de fax şi deci problema va fi remediată în curând. 

(5) În orice caz, dacă apelurile următoare eşuează, atunci problema este mai serioasă şi trebuie 
anunŃată Autoritatea de Administrare a Telexurilor (TELEX ENQUERY SERVICE). Dacă se primeşte 
unul din următoarele semnale: ABS, NA, NP sau NCH, primul pas ce trebuie executat este să se 
verifice numărul abonatului şi să se reîncerce apelarea. Dacă acelaşi semnal este returnat, problema 
trebuie raportată la TELEX  ENQUIRY  SERVICE, de vreme ce este improbabil ca problema să fie 
rezolvată în curând. 

 
Tabel B.30. Coduri şi abreviaŃii pentru serviciul Telex 

ABS Abonat absent / Echipament închis 
ADD Va rugăm introduceŃi numărul internaŃional de telex 
ANUL Delete! 
BCT Apel de transmisie 
BK Pauza 
BMC Sfârşitul mesajului/ Transmisie nerecepŃionata/ Mesaj anulat 
CFM Va rugăm confirmaŃi! 
COL RepetiŃie de caractere sau caractere amestecate/ informaŃie importanta 
CRV RecepŃionaŃi bine/ RecepŃionez bine 
DER Deranjat (postul) 
DT SunteŃi în legătura cu postul solicitat/apelat 
EXM Legătura întreruptă datorita epuizării hârtiei/ benzii la orice capăt               

(apelat/ apelat) 
FMT Eroare de format 
GA ContinuaŃi 
IAB Răspuns invalid recepŃionat de la staŃia apelata 
IMA În ştiinŃare de mesaj de iniŃiere 
ÎNF Abonat apelat necontactabil/ SunaŃi la serviciul de informaŃii. 
ITD TranzacŃia de iniŃiere acceptată pentru livrare 
ITL Transmit mai târziu 
JDE Centrala închisă datorita sărbătorilor 
LDE Lungimea maxima acceptată a mesajului a fost depăşită 

MNS Minute 
MOM AşteptaŃi un moment 
MUT Mesaj transmis greşit 
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NA Legătura cu abonatul nu e realizata 
NC Lipsă de circuit 
NCH Numărul abonatului apelat a fost schimbat 
NDN Notificare de ne-livrare 
NI Nici o linie disponibila 
NP Apelatul nu mai exista 
NR IndicaŃi nr. dumneavoastră de identificare/ Nr. meu de identificare 
OCC Abonat ocupat 
OK Acceptat/ Aprobat/ AprobaŃi? 
PPR Hârtie 
R RecepŃionat 
RAP Te voi reapela 
RDI RedirecŃionat convorbirea 
REF ReferinŃa a mesajului telex livrat, generata de o facilitate de de conversie a 

mesajului (CF) pentru interacŃiuni Telex-Telex 
REI Eroare la validarea adresei/ nu se primeşte răspuns 
RPT RepetaŃi/ Repet 

 
RSBA Se reîncearcă transmisia 
SSSS Se schimba alfabetul 
SUP Va rog 
T or 5 OpriŃi transmisiunea / RepetaŃi până va faceŃi înŃeles 
TAX Care este tariful? / Tariful este… 
TESTMS
G 

Va rugăm trimiteŃi un mesaj “test” 

THRU SunteŃi în legătura cu o poziŃie Telex 
TMA Nr. maxim de adrese depăşit 
TPR Teleprinter 
MX Indicarea unei facilităŃi de convorbire pentru interacŃiune Telex-Telex 
VAL ValidaŃi răspunsul 
W Cuvinte 
WRU Cine e? / Cine sânteŃi? 
XXXX Eroare 

 


