
Q-koder

Artiklene 29, 33 og 36 i Det internasjonale radioreglementet gir Q-koder, særlig til bruk i den
maritime mobile radiotjenesten. Kodene går fra QOA til QVZ. Kodene fra QOA til QQZ er
reservert for den maritime mobile radiotjenesten.

Kodene var først innført for telegrafi, men er også i omfattende bruk ved telefoni, ikke minst
av radioamatører.

Q-kodene står for spørsmål når de etterfølges av et spørsmålstegn. På telefoni er det vanskelig
å si spørsmålstegn, og da kan Q-koden etterfølges av bokstavene RQ (ROMEO QUEBEC).
De kan gis bekreftende mening ved at Q-koden etterfølges av C (CHARLIE på telefoni) eller
benektende mening når Q-koden etterfølges av NO ("NO" på telefoni).

Q-kodene kan forsterkes eller utfylles ved å tilføye kallesignaler, stedsnavn, siffer, osv. Her
skal bare tas med de Q-kodene som er vanlig brukt blant, eller nyttige for, radioamatører.
Forklaringenes tekst er "modernisert" for radioamatørenes behov. De vanligste brukte Q-
koder for radioamatører er uthevet.

QRA Hva er kallesignalet på din stasjon? Kallesignalet mitt er ...

QRB Hva er avstanden fra min stasjon? Avstanden mellom våre stasjoner er ...

QRD Hvor skal du, og hvor kommer du fra? Jeg skal til ... og kommer fra ...

QRE Når regner du med å komme til ... ? Jeg regner med å komme til ... kl. ... UTC

QRF Skal du tilbake til ... ? Jeg skal tilbake til ... (sted)

QRG Hva er den nøyaktige frekvens? Den nøyaktige frekvens er ...

QRH Varierer frekvensen min? Din frekvens varierer

QRI Hvordan er min sende-tone? Sendetonen er god (good) / variabel (variable) / dårlig
(bad)

QRK Hvordan er leseligheten av signalene? Leseligheten er 1 (dårlig) - 5 (ypperlig)

QRL Er du/det opptatt? Jeg/det er opptatt, ikke forstyrr

QRM Er sendingen plaget av interferens? Sendingen er plaget av interferens 1 (ikke) ... 5
(ekstremt)

QRN Er sendingen plaget av støy? Sendingen er plaget av støy 1 (ikke) - 5 (ekstremt)

QRO Skal jeg øke sendereffekten? Øk sendereffekten



QRP Skal jeg senke sendereffekten? Senk sendereffekten

QRQ Skal jeg sende fortere? Send fortere (... ord i minuttet)

QRR Er du klar for automatisk operasjon? Jeg er klar for ... ord i minuttet

QRS Skal jeg sende langsommere? Send langsommere (... ord i minuttet)

QRT Skal jeg stoppe sendingen? Stopp sendingen

QRU Har du noe (mer) til meg? Jeg har ikke noe (mer) til deg

QRV Er du klar? Jeg er klar

QRW Skal jeg opplyse ... om at du kaller på ... kHz (eller MHz)? Fortell ... at jeg kaller på ...
kHz (eller MHz)

QRX Vent - når vil du kalle på meg igjen? Jeg venter, og vil kalle deg igjen kl. ...

QRZ Hvem kaller meg? Du blir kalt av ....

QSA Hvor sterke er mine signaler? Signalene har styrke 1 (knapt leselig) - 5 (meget sterk)

QSB Varierer signalene i styrke? Signalene varierer i styrke (fading) 

QSD Er signalene forvrengt? Signalene er forvrengt

QSH Er du i stand til å peile? Jeg er i stand til å peile

QSK Kan du høre meg mellom dine signaler, og slik at jeg om nødvendig kan bryte inn i din
sending? Jeg kan høre deg mellom mine signaler, bryt inn hvis nødvendig

QSL Kan du kvittere for mottagningen? Jeg kvitterer for mottagningen

QSM Skal jeg sende siste melding om igjen? Send siste melding om igjen

QSN Hørte du meg (eller ... kallesignal) (på ... frekvens)? Jeg hørte deg (eller ... kallesignal)
(på ... frekvens)

QSO Kan du opprette kontakt med ... (kallesignal)? Jeg kan opprette kontakt med ...
(kallesignal)

QSP Kan du videresende til ... (kallesignal)? Jeg kan videresende til (kallesignal)

QSQ Har du tilgang til lege? Jeg har tilgang til lege

QSS Hvilken arbeidsfrekvens vil du bruke? Jeg vil bruke arbeidsfrekvensen ...

QSV Skal jeg sende en serie V'er? Send en serie V'er



QSW Vil du sende på denne frekvensen? Jeg skal sende på denne frekvensen

QSX Vil du lytte etter ... (kallesignal) på frekvens ...? Jeg lytter etter ... (kallesignal) på
frekvens ...

QSY Skal jeg skifte frekvens? Skift frekvens til ...

QSZ Skal jeg sende hvert ord to ganger? Send hvert ord to ganger

QTA Skal jeg annullere meldingen? Annuller meldingen

QTC Hvor mange meldinger har du å sende? Jeg har ... meldinger

QTE Hva er min rettvisende peiling (retning) fra deg? Retning til deg er ... grader

QTF Kan du gi meg min posisjon basert på peilinger? Din posisjon basert på peilinger er ...

QTG Kan du sende to bærebølger på 10 sekunder hver, etterfulgt av deres kallesignal? Jeg
sender to bærebølger på 10 sekunder hver, etterfulgt av mitt kallesignal

QTH Hva er deres posisjon (eller sted)? Min posisjon (eller sted) er ...

QTI Hva er din rettvisende kurs? Min rettvisende kurs er ... grader

QTJ Hva er din hastighet? Min hastighet er ...

QTK Hvor stor hastighet har ditt fly i forhold til jordoverflaten? Mitt fly har en  hastighet i
forhold til jordoverflaten på ...

QTL Hva er din rettvisende retning? Min rettvisende retning er ... grader

QTM Hva er din magnetiske kurs? Min magnetiske kurs er ... grader

QTN Når reiste du fra ... (sted)? Jeg reiste fra ... (sted) kl. ...

QTO Har du forlatt ditt avreisested? Jeg har forlatt mitt avreisested

QTP Skal du til ditt ankomststed? Jeg skal til mitt ankomststed

QTR Hva er riktig tid? Riktig tid er ... (klokkeslett)

QTS Kan du sende ditt kallesignal i ... sekunder? Jeg sender mitt kallesignal i ... sekunder

QTU Hvor lenge vil din stasjon være i gang? Min stasjon vil være i gang i ... (tidsrom)

QTV Skal jeg fortsette sending på frekvensen? Fortsett sending på frekvensen

QTX Vil du holde kontakt med meg inntil videre? Jeg holder kontakt med deg inntil videre



QUA Har du noe nytt om ... kallesignal? Her er nytt om ... (kallesignal)

Ikke-offisielle Q-koder ved radiotrafikk:

QLF Kan du vennligst forsøke å sende med venstre ben en liten stund? (Please send with left
foot a while?).

QPR Queen's Park Rangers (britisk fotballag).

QST Har du sending til alle stasjoner? Jeg har sending til alle stasjoner

QRRR Land-nødsignal for radioamatører, innført av ARRL
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