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ZRS	 med	 proizvode,	 za	
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plačuje	 davek	 na	 dodano	
vrednost	po	stopnji	8,5%.
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Info... Info... Info...
Ureja: Rado Križanec, S58R, e-pošta: cqzrs@zrs.siZRS IARU

Radioklub	Triglav	je	lociran	na	robu	Ljubljane	med	blokovskim	
naseljem	 Glinškova	 ploščad	 in	 Savljami,	 sredi	 vrtičkarskih	
parcel	s	prelepim	pogledom	na	Alpe,	bližnjo	Šmarno	goro	in	
na	Krim	proti	jugu.	Prav	tukaj	se	je	10.	novembra	2007	odvijal	
letošnji	seminar	zamentorje/predavatelje	na	radioamaterskih	
tečajih,	ki	je	bil	sploh	prvi	takšne	vrste	pri	nas.

Prizorišče	dogajanja	–	RK	Triglav	v	Ljubljani

Seminarja	za	mentorje/voditelje	tečajev	se	je	udeležila	kar	
lepa	skupina	entuziastov	iz	cele	Slovenije

Urnik	izobraževanja,	teme	in	voditelji:

13:00	-	14:00,	Vodenje	tečaja,	S57BBA	–	Bajko	Kulauzović	 
14:01	-	14:14,	Oddih	 
14:15	-	15:00,	Operaterska	tehnika,	
																						S57BBA	–		Bajko	Kulauzović 
15:01	-	15:14,	Oddih	 
15:15	-	15:45,		Konstruktorstvo	in	tehnika, 

S57UUD	–	Darko	Volk
15:46	-	15:59,	Oddih	 
16:00	-	16:45,		ARG	praktični	prikaz	(zunaj), 

S52CO	–	Jani	Kuselj
16:46	-	16:59,	Oddih	 
17:00	-	17:45,		ARG	predstavitev	predavanj	(znotraj)/

možnost	opravljanja	izpitov	za	mlajše	
operaterje),	S52CO	–	Jani	Kuselj

Seminar	so	v	okviru	ZRS	pripravili	predavatelji	z	dolgoletnimi	
izkušnjami	z	vodenjem	tečajev:

Vodenje	tečaja	in	operaterska	tehnika	
 
Seminar	je	odprl	Bajko,	S57BBA	z	zanimivo	temo	o	načinih	
vodenja	 tečajev.	 Predlaga,	 naj	 pri	 izdelavi	 urnika	 ne	 bi	
sledili	povsem	priročniku,	ki	je	sicer	harmoniziran	s	HAREC-
om,	ampak	naj	bi	teme	sledile	naravno	tako,	da	se	vsebine	
nadgrajujejo.	 Obenem	 je	 poudaril,	 da	 A-razred	 NI	 enak	
N-razredu	kar	se	tiče	samega	tečaja	in	da	je	za	vsak	razred	
potrebno	 narediti	 poseben	 tečaj,	 ne	 pa	 zgolj	 izpustiti	 za	
N-razred	nepotrebne	teme.	Seveda	je	za	izvedbo	tečaja	zelo	
važna	dinamika	vodenja	in	kombinacija	s	praktičnim	delom,	ki	
pretrga	monotonijo	predavanj.	Zelo	važen	je	način	podajanja	
snovi,	kar	 je	nazorno	prikazal	 z	 razlago	ohmovega	zakona,	
ki	 se	ga	 lahko	predstavi	povsem	suhoparno,	ali	pa	začini	 z	
dodatnimi	zgodovinskimi	podatki,	lahko	pa	tudi	z	animiranim	
prikazom.

Bajko,	S57BBA

Seminar za mentorje/voditelje radioamaterskih,
konstruktorskih in ARG tečajev

Dragan Selan, S55Z
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Po	 kratki	 pavzi	 je	 nadaljeval	 z	 razčlenitvijo	 po	 posameznih	
sklopih	 predavanj,	 ki	 jih	 je	 razdelil	 na	 elektrotehniko,	
radiotehniko	in	operatersko	tehniko.	Predlagal	je	tudi,	da	se	
tečaje	prilagaja	glede	na	želje	slušateljev,	saj	njihove	potrebe	
in	pričakovanja	različna	od	skupine	do	skupine.	Na	koncu	je	
še	poudaril,	da	ne	rabimo	le	odličnih	tekmovalcev	ali	dobrih	
konstruktorjev,	ampak	se	veselimo	tudi	novih	"čvekačev",	ki	
bodo	polnili	napol	prazne	FM	kanale	…

Posebej	je	poudaril,	da	ZRS	ne	more	biti	organizator	tečajev,	
ampak	klubi,	naloga	ZRS	pa	je	logistika	predvsem	pri	pripravi	
materialov,	izvedbi	izpitov	in	administraciji.

PPT	predstavitvi	Bajkovih	predavanj	sta	za	vse	zainteresirane	
na	voljo	na		naslovih	:
http://www.zrs.si/files/Vodenje_tecajev.ppt  in 
http://www.zrs.si/files/Operaterska_tehnika.ppt

Konstruktorstvo	in	tehnika	
 
Darko,	 S57UUD	 je	 govoril	 o	 pomenu	 konstruktorstva	 in	
načinih	 pridobivanja	 organiziranih	 kontaktov	 s	 šolajočo	
mladino	 skozi	 izven	 šolske	 dejavnosti.	 Poudaril	 je	 potrebo	
po	organizirani	pripravi	materialov	za	samogradnje	v	okviru	
ZRS	(mimogrede	-	pogreša	konstruktorsko	sekcijo	pri	ZRS),	
ki bi bile obenem tudi podpora samemu radioamaterskemu 
tečaju.	 Npr.	 pri	 samogradnji	 stabiliziranega	 napajalnika	 se	
veliko	naučiš	o	samih	komponentah,	obenem	lahko	obdelaš	
osnovne	 zakone	 v	 elektrotehniki	 -	 ohmov,	 oba	 kirchoffova	
itd.

Darko	je	predlagal,	da	udeleženci	tečaja	čim	več	zgradijo	sami,	
tudi	ohišja,	saj	pri	 tem	spoznavajo	materiale	 in	pridobivajo	
na	 ročnih	 spretnostih.	 V	 ta	 namen	 si	 je	 sam	 izdelal	 ročno	
pripravo	za	krivljenje	pločevino	(»pigmašino«),	ki	jo	uspešno	
uporablja	 pri	 izdelavi	 lastnih	 ohišij.	 Če	 se	 pa	 že	 pripravi	
kompletne	sestavljanke	za	samogradnjo	skupaj	z	ohišji,	pa	
naj	vsaj	sami	izvrtajo	vse	potrebne	luknje	in	izrežejo	odprtine	
za	 pritrditev	 in	 vgradnjo	 elementov	 ter	 izdelajo	 napise	 na	
čelnih	ploščah.	

Obenem	je	še	pregnal	strah	pred	uporabo	SMD	komponent,	
ki	so	tudi	za	samograditelje	zelo	primerne,	saj	ne	zahtevajo	
vrtanja	lukenj	v	tiskano	vezje,	so	majhne	in	so	zato	tiskanine	
manjše	 in	 cenejše,	 obenem	 pa	 so	 tudi	 cenovno	 vse	 bolj	
ugodne.	
    
Med samim predavanjem je še prikazal enostavno izdelavo 
tiskanega	 vezja	 s	 pomočjo	 laminatorja,	 ki	 jo	 vsak	 lahko	
uporabi	 v	 domači	 delavnici	 z	minimalno	 količino	 kemikalij.	
Potrebujemo	namreč	le	kislino	za	jedkanje	bakra.

Najenostavnejša	metoda	preslikave	vezja	na	pobakreno	
ploščico	s	pomočjo	cenenega	laminatorja

Poraba	kemikalij	je	minimalna	–	ploščico	spremo	kar	s	toplo	
vodo in jo potem jedkamo v kislini

ARG	tečaj	 

Kako	 izpeljati	 ARG	 tečaj	 je	 predstavil	 Jani,	 S52CO,	 ki	 je	
predavatelj	z	bogatimi	tekmovalnimi	izkušnjami.	V	njegovem	
okolju	 (Krško,	 Sevnica)	 je	 najbolj	 aktivna	 ravno	 ARG	
dejavnost,	saj	od	tam	izvirajo	tudi	tekmovalke	in	tekmovalci	
z	odličnimi	rezultati	svetovnega	ranga.	S	tečaji	za	to	šprtno	
tehnično	disciplino	pričenjajo	že	v	4.	 in	5.	razredu	osnovne	
šole	 kot	 eno	 od	 izvenšolskih	 dejavnosti.	 Šole	 imajo	 v	 ta	
namen	 rezervirana	 tudi	 določena	 sredstva,	 zato	 je	 treba	 s	
šolami	podpisati	pogodbo	in	tečaj	seveda	tudi	izpeljati.	Tečaj	
lahko	 traja	največ	60	ur	po	2	uri	 tedensko,	v	 tem	času	pa	
lahko	poleg	ARG	naučimo	tudi	precej	snovi	za	N	razred.	Zato	
na	vsakem	tečaju	izpelje	tudi	izpit	za	N-razred,	kar	je	osnova	
za	nadaljnje	radioamatersko	delo	v	klubu.

Jani	 ima	za	predstavitev	ARG	pripravljen	kratek	filmček,	ki	
ga	 je	posnela	 lokalna	TV	postaja	 in	ZRS	posterje,	za	samo	
izvedbo	pa	je	potreben	tudi	učni	program	in	šolski	urnik,	pri	
predavanjih	 pa	 uporablja	 priročnik	 Uvod	 v	 radioamatersko	
goniometriranje	 avtoja	 Iva	 Sestarića.	 Vse	 te	 materiale	 na	
DVDju	 skupaj	 z	 brošurico	 je	 Peter,	 sekretar	 ZRS,	 pripravil	
tudi	za	udeležence	predavanja.	

Jani	 ima	zelo	natančno	 izdelane	postopke	poučevanja,	zato	
je	 opozoril	 na	 kar	 nekaj	 podrobnosti,	 ki	 pa	 so	 bistvene	 za	
izvedbo	 tečaja.	 Zelo	 pomembno	 je	 dobro	 sodelovanje	 s	
starši,	ki	so	lahko	tudi	pomoč	pri	organizaciji	prevozov	mladih	
tečajnikov	na	tekmovanja,	ki	se	jih	redno	udeležujejo,	saj	le	
tako	lahko	naberejo	tekmovalne	izkušnje.	Preko	spoznavanja	
znakov	oddajnikov	lisic	in	svetilnika	jih	tudi	nauči	telegrafije,	
kar	je	le	korak	od	pravega	radioamaterskega	tečaja.	Tehniko	
poučevanja	odkrivanja	oddajnikov	je	predstavil	tudi	v	praksi	
na	dvorišču	radiokluba.

Praktični	prikaz	razlage	delovanja	ARG
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Jani	Kuselj	S52CO

…	in	vaje	ARG.

Ura	 je	 bila	 že	 precej	 pozna,	 ko	 smo	 se	 zadovoljni	
vračali	 domov	 in	 vsi	 smo	 si	 bili	 enotni,	 da	 so	 takšna	
srečanja	 zelo	 dobrodošla	 in	 potrebna,	 predvsem	
pa,	 da	 bi	 se	 morala	 pričeti	 že	 pred	 mnogimi	 leti.	 
  
Naj	še	omenim,	da	je	Peter,	sekretar	ZRS,	pripravil	gradivo,	ki	
je	vsebovalo	brošurico	Uvod	v	amatersko	radiogoniometriranje	
in	 DVD	 s	 predstavitvenim	 filmom	 in	 drugimi	 materiali,	
potrebnimi	 za	 izvedbo	 tečajev,	 seminarja	 pa	 se	 je	 udeležil	
tudi	predsednik	ZRS,	Goran	Krajcar	S52P,	ki	je	med	odmori	
poklepetal	s	prisotnimi	o	problemih	in	tudi	uspehih,	ki	jih	ZRS	
doživlja	v	zadnjem	obdobju.	Pa	to	je	že	druga	tema.

Na	koncu	 le	še	zahvala	 radioklubu	Triglav	za	gostoljubje	 in	
predavateljem	za	vloženi	trud	z	željo,	da	bi	seminar	obrodil	
tudi	čim	več	sadov	-	novih	radioamaterjev,	konstruktorjev	in/
ali	ARG	tekmovalcev.

	 	 Dragan,	S55Z

ZRS – DELO Z MLADINO
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Dnevi zaščite in reševanja 
2007 Nova Gorica

Med	18.	in	20.	oktobrom	so	v	Novi	Gorici	potekali	drugi	Dnevi	
zaščite	in	reševanja,	tokrat	pod	sloganom	:

»Življenja	rešujemo	skupaj!«

Organizatorici	Uprava	RS	za	zaščito	in	reševanje	ter	Mestna	
občina	 Nova	 Gorica	 sta	 na	 prireditev	 povabili	 okoli	 4000	
pripadnikov	sil	sistema	zaščite	reševanja	in	pomoči,	ki	so	svojo	
dejavnost	predstavljali	na	različnih	lokacijah	po	Novi	Gorici.	
Prikazali	so	kako	so	pripravljeni	na	morebitno	posredovanje	
ob	večjih	naravnih	in	drugih	nesrečah	ter	zadnji	dan	zaključili	
s	skupno	vajo	»TRK	2007«.
Med	sile	zaščite,	reševanja	in	pomoči	sodimo	tudi	radioamaterji,	
ki	smo	svoje	znanje	in	sposobnosti	v	preteklosti	že	pokazali	
ter	ostalim	službam	dokazali,	da	smo	vredni	zaupanja.
Tako	 je	 na	 Dnevih	 ZiR	 v	 glavnem	 šotoru	 poleg	 Gorske	
reševalne	 zveze	 in	 Združenja	 rdečega	 križa	 imela	 svojo	
stojnico	tudi	Zveza	radioamaterjev	Slovenije.
Predstavniki	ZRS	in		predstavniki	domačih	radioklubov	smo	
obiskovalcem	predstavili	različno	radioamatersko	opremo	(	HF,	
VHF	in	UHF	radijske	postaje,	HF	ojačevalnike...)	Demonstrirali	
smo	 jim	 PHONE,	 PSK	 31	 in	 CW	 zveze	 na	 HF,	 zveze	 preko	
echolinka	 in	 SSTV-ja,	 v	 živo	 so	 lahko	 videli	 tudi	 delovanje	
APRS-a.	Na	17"	LCD	zaslonu	smo	vrteli	radioamaterske	filme	
in	fotografije	s	tekmovanj	itd..	Zainteresiranim	smo	razdelili	
tudi	nekaj	izvodov	glasila	CQ	ZRS,	nalepk	ZRS	in	QSL	kartic.
Za	 ugled	 radioamaterjev	 smo	 se	 trudili:	 Kristjan	 -	 S50XX,	
Kristina	–	S50XY,	Tadej	-	S52X	in	njegova	Špela,	Tom	-	S56G,	
Urša	-	S59TI,	Andrej	-	S56ZAB,	Boštjan	-	S55O,	predsednik	
ZRS	 –	 Goran	 –	 S52P,	 sekretar	 ZRS	 -	 S56KPN	 ter	 moja	
malenkost	Tilen	-	S56CT.
Vsem	 sodelujočim	 se	 zahvaljujem	 za	 kvalitetno	 izpeljano	
predstavitev radioamaterstva ter prijetno in zabavno 
druženje.

Predsednik	ZRS	S52P	–	Goran,	S56G	–	Tom
in	sekretar	ZRS	S56KPN	–	Peter	okupirani	z	otroki

Ekipa	na	Dnevih	ZiR	z	leve:	S56KPN-Peter,	S50YL-Kristina,	
S56G-Tom,	S59TI-Urša,	S50XX-Kristjan,	S52X-Tadej,

S52P-Goran	in	S56CT-Tilen

Težko	pričakovani	trenutek,	bodočega	radioamaterja,	ki	
nepremično	čaka,	da	mu	S56CT	v	roke	preda	mikrofon	in	da	

pozdravi	Jima-G3ZQQ	iz	Kidderminstra

Stojnica	Zveze	radioamaterjev	Slovenije



CQ ZRS december 2007

6

Moja prva DX izkušnja
(VE7/S55O)

Boštjan Vončina – S55O

Po	dolgih	 letih,	se	mi	je	 letos	uresničila	želja,	da	sem	letos	
avgusta	 za	 3	 tedne	 odšel	 obiskat	 mojega	 prijatelja	 Chrisa	
v	Vancouver	 (Ve7	 -	Kanada).	Radioamaterska	 žilica	pač	ne	
da	miru,	 zato	sem	že	pred	 tem	navezal	 stike	preko	emaila	
s	člani	VE7BAR	(radioklub	Burnaby	–	predel	Vancouvra,	kjer	
ima	Chris	 stanovanje)	 in	 člani	VE7SV	Dale-ove	 tekmovalne	
ekipe	(znak	vsi	tekmovalci	dobro	poznajo).

Kot	prvo	naj	vam	podam	nekaj	informacij	o	British	Columbiji	
(BC)	 oz.	 Vancouvru.	 Sam	 let	 do	 Vancouvra	 direktno	 iz	
Frankfurta	traja	10,5h	ali	9,5h	odvisno	v	katero	smer	greš.	
Ko	priletiš	v	BC,	traja	še	1.5h,	da	prideš	do	samega	letališča	v	
Vancouvru.	Mesto	oziroma	kot	oni	temu	pravijo	»metropolitan	
region«	 ima	nad	2	milijona	prebivalcev	 in	 zavzema	prostor	
114.67km2,	medtem	 ko	 celotna	 British	 Columbia	 zavzema	
944,735	km2	in	ima	skoraj	4.5	milijona	prebivalcev.	Primerljivo	
s	Slovenijo,	ki	ima	20,273	km2	površine,	je	samo	Vancouver	
5,6	krat	večji,	BC	pa	46!!!	krat.	Tako	ogromne	površine	si	mi	
Evropejci	težko	prestavljamo,	če	jih	ne	vidimo	v	živo.

Glede	 na	 to,	 da	 je	 Vancouver	 zelo	 severno,	 ima	 srečo,	 da	
je	 obmorsko	mesto	 in	 ga	 obliva	 topli	 tok,	 ki	 pride	 iz	 juga	
(Kalifornije).	Njegovi	 učinki	 so	 blagodejni,	 tako	 da	 je	 kljub	
poziciji	 poleti	 čez	 dan	 30	 stopinj,	 zvečer	 pa	 20.	 Pozimi	 pa	
v	samem	mestu	5x	 letno	pade	sneg,	čeprav	so	vsi	okoliški	
vrhovi	pobeljeni.	
Vendar	 pa,	 takoj	 ko	 zapustiš	 vpliv	 Pacifika…pol	 pa	 ZEBE!	
Anekdota	Kanadčana	iz	Seskatchewan-a:	Pozimi,	ko	je	hodil	
v	šolo	prva	stvar,	ko	je	prišel	iz	hiše	kihnil.	Posumil	sem	na	
alergijo,	pa	se	mi	je	nasmehnil	in	rekel,	da	telo	pač	reagira	
na	-37oC	!!
Mesto	samo	je	zeleno,	veliko	azijske	populacije	 in	zelo	zelo	
prijetno.	 Priporočam	 obisk,	 klima	 je	 v	 redu,	 ljudje	 so	 zelo	
odprti	 in	 prijazni.	 Samo	 mesto	 Vancouver	 je	 presenetljivo	
tako		zeleno,	da	razen	v	Downtown-u	se	ne	boste	občutili	v	
velemesta	(v	mestnem	parku	sem	slikal	rakune).

VE7SV	,	S55O

Glede	 na	 to,	 da	 sem	 imel	 s	 seboj	 mobilko	 ft-60,	 sem	 se	
hotel	povezati	z	s5	preko	echolinka.	To	mi	je	2x	tudi	uspelo	
preko	ve7wcc	repetitorja,	čeprav	sem	šele	po	nekaj	dnevih	
ugotovil,	da	so	repetitorji	tam	so	na	malo	drugačnem	nivoju	
kot	pri	nas.	Repetitor,	ki	so	ga	imeli	v	RK	ve7bar	je	namreč	bil	
situiran	ne	enem	hribu	80	km	izven	mesta	in	deluje	s	500W.	
Področja,	ki	jih	morajo	pokrivati	in	razdalje	so	pač	takšne,	da	
je	potrebno	dobro	kuriti,	saj	če	ne	nihče	ne	sliši.	Frekvence	
so	tam	na	UKV	kar	malo	pomešane	in	repetitorji	postavljeni	

malo	gor,	malo	dol..nekateri	celo	delajo	na	frekvenci	+	ali	–	
600Khz.	Tudi	v	avtomobilu	na	FM	vsi	kurijo	vsaj	50W.	Totalno	
drugače	kot	naša	mini	Slovenija.

VE7CGE	 Lou,	 je	 prijazen	 vitalni	 možakar	 in	 me	 je	 močno	
presenetilo,	ko	je	povedal,	da	je	že	preko	7	križev.	Odpeljal	
me	je	na	srečanje	VE7BAR	kluba,	kjer	smo	malo	poklepetali,	
si	povedali	kakšno	anekdoto,	a	vendar	je	Burnaby	radioklub	
bolj	kot	DX	klub	-	klub	za	srečanja,	druženje,	tako	da	razen	
nekaterih	večina	sploh	še	s5	ni	delala	(kar	pa	me	glede	na	
razdaljo	ne	čudi).	Prijeten	klub,	kjer	se	razumejo	in	se	ubadajo	
s	 tem,	kako	 čimbolj	 uživati	 v	 radioamaterstvu	 in	druženju.	
Prostorov	 nimajo,	 tako	 da	 nisem	 uspel	 nič	 pametnega	Dx-
ati.

Čakal	sem,	da	se	v	VE7	vrneta	Dale	VE7SV	in	Andy	VE7AHA,	
ki	sta	ravno,	ko	sem	prišel	v	Kanado,	ali	odšla	na	dopust	ali	
pa	 v	 Dalovem	 primeru,	 se	 še	 sploh	 nista	 vrnila	 od	marca.	
Po	 prihodu	 	 Dale-a	 VE7SV	 ponovno	 v	 Vancouver,	 sva	 bila	
zmenjena	za	kosilo.	Dan	pred	tem	me	pokliče,	če	se	ne	bi	raje	
dobila	dan	kasneje,	 ker	mora	 iti	 na	 lokacijo,	 tako	da	grem	
lahko	z	njim.	Predstavljajte	si	moj	izraz	na	obrazu,	končno!	
Odpeketava	z	avtom	z	registrsko	VE7SV	proti	Chillowack-u,	v	
bližini	katerega	ima	na	hribu	Dale	svoj	PPS.
Na	hribčku	nas	pričaka	 lepa	koča,	zelo	urejena	 in	presneto	
čista!	 (na	primorskem	bi	 rekli	picajzlasto	čista).	Seveda	mi	
pogled	prvo	se	premakne	na	Antene	in	na	3	stolpe	ki	so	tam	
postaljeni.	Najvišje	postavljeni	je	za	EU,	ker	je	ta	smer	iz	te	
lokacija	najbolj	problematična	(to	sem	tudi	sam	uvidel)	–	2el	
40,	4/4	za	20,	5el	15,	6el	10	pa	še	kaj	bi	se	našlo	samo	na	
tem	stolpu.	Drugi	stolp	 je	za	USA	 in	 ima	5/5	za	20m,	5	el	
15m,	5	el	10m		in	6	el	za	6m.	Zaradi	drugačnih	kotov	je	stolp	
nižje	 in	 z	 5/5	 sem	 se	 vedno	počutil	 ekstremno	močnega	 v	
Ameriki	kljub	slabim	propagacijam.	Tretji	stolp	ima	4/4	20m	
in	 2	 el	 za	 40	 in	mogoče	 še	 kaj,	 a	 je	 bilo	 vsega	 preveč	 na	
kupu,	 da	 bi	 si	 vse	 zapomnil.	 Lep	 shack	 s	 tremi	 delovnimi	
mesti	(klofajo	m/s	ali	m/2)	in	žur	se	lahko	začne.

Antene	VE7SV
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VE7AHA	shack

Odprem	 20m	 in	 se	 čudim	 tišini.	 Samo	 tišina	 in	 tu	 pa	 tam	
kakšen	 signal.	 Kakšna	 lokacija!	 Cel	 dan	 sem	 za	 postajo,	
klofam	kar	gre,	EU	ne	leti	in	ne	leti,	propagacija	je	samo	za	
USA	 in	VK.	VK-jev	pa	ni	 hotelo	biti	 konca,	mislim,	da	 sem	
imel	enih	100	qso	v	1h	samo	z	VK	postajami.	Za	nas	je	to	
nekaj	 redkega,	 za	 njih	 normalno.	 Za	 intermezzo	 poklofam	
ekspedicijo	na	FO	in	oceanija	hodi	na	CQ,	da	je	veselje.	Za	
moje	pojme	neverjetno.	Ko	se	je	20m	zaprl,	pa	hop	na	40m	
cw.	 Tam	 pa	 se	 je	 odprla	 Japonska	 -	 3h	 pile-upa	 Japoncev	
na	40m	je	pa	tudi	doživetje.	Miren,	lep	pile-up,	tako	lepo	je	
tekel,	da	mi	ni	bilo	potrebno	niti	v	split.	CW	na	roko,	keyerja	
namreč	nisem	vedel	kako	priklopiti,	ura	pa	je	bila	pozna	in	je	
Dale	že	spal.	Odšel	sem	spat	za	par	uric,	ko	mi	možgani	niso	
hoteli	več	procesirat	CW	in	po	zajtrku	hop	nazaj	za	postajo.	
Z	muko	sem	uspel	na	20m	končno	narediti	prvega	s5!	Danijel	
S59N	na	CW,	čeprav	je	bila	propagacija	tako	slaba,	da	sem	
ga	moral	klicati	skoraj	10	minut	(in	to	s	1,5kW	in	4/4	).	Tako	
piškava	 je	 EU,	 da	me	 ne	 čudi,	 da	 imajo	 take	 probleme	 te	
signale	sprejeti,	saj	so	signali	na	trenutke	prav	grozni.	Slišiš,	
da	te	nekaj	kliče,	in	da	jih	je	kar	nekaj,	a	le	tu	pa	tam	kak	
signal	»pride«	do	 izraza!	Po	odličnem	gostoljubju	VE7SV	 in	
kosilu	me	pusti	v	mestu,	kjer	se	zasluženo	odpravim	spat!

VE7_shack	in	S55O	na	40	m

Andy	VE7AHA	se	čez	nekaj	dni	vrne	iz	W6/7	v	VE7	po	tem,	ko	
jo	je	zapustil	Dale,	ki	je	odšel	v	CE.	Preživel	sem	dan	z	njim	
in	na	njegovem	posestvu	v	Vancouvru	(še	vedno	v	mestu,	a	
80	km!!!	južneje	od	centra	v	predelu	z	imenom	Delta).	Andy	
ima	3el.	SteppIR	na	30m	in	2el	za	40m	še	kak	meter	višje	
višje.	Propagacija	na	20m	je	tokrat	malo	boljša	in	preseneti	
me	 signal	 59+20	 svetilničarjev	 s51lgt	 na	 CW	 in	 Tine	 s50a	
na	ssb	od	Slovencev.	S	Tinetom	sva	lahko	celo	kako	minuto	
klepetala,	 propagacija	 je	 bila	 povprečno	 dobra,	 a	 lokacija	

v	mestu	prinese	ogromno	 šuma	na	20m.	Piškavih	 signalov	
nisem	slišal,	oz	 je	100W	postaje	s	3-banderjem	tako	težko	
narediti,	da	ni	res.	

Delo	 iz	 tega	 dela	 sveta	 je	 res	 drug	 par	 rokavic,	 Qso-ji,	 ki	
so	zame	lokalni	qso	so	tam	»DX	DX«	in	ne	bom	pozabil,	ko	
sem	razlagal	kako	klofamm	vsak	dan	UA3	in	takrat	se	oglasi	
skoraj	cel	klub:»uu	UA3	good	DX«.	Evropa	je	tako	piškava,	
da	tudi	če	je	na	drugi	strani	QRM,	ga	redko	slišijo	v	VE7.	Bo	
pa	v	naslednjem	sončnem	ciklusu	oddaljenim	lokacijam	lažje!	
Hvala	 Dale-u	 VE7SV,	 Andy-ju	 VE7AHA	 (VE7CW)	 in	 članom	
VE7BAR		za	gostoljubje	in	nepozabno	doživetje…	
Več	o	tem	in	slike	:

http://lea.hamradio.si/~s55o/slike/ve7sv/
http://lea.hamradio.si/~s55o/slike/ve7aha/	

Lp	Boštjan,	S55O
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Raziskovalna naloga :

»Ko še ni bilo mobitelov«
OS	Jurija	Dalmatina,	Krško

Zgodovinski	 krožek,	 osnovne	 šole	 Jurija	 Dalmatina,	 je	 na	
razpisu	(	sodelovalo	65	osnovnih	šol	iz	Slovenije	),	na	temo	
»KO	ŠE	NI	BILO	MOBITELOV«	,		prejel	zlato	priznanje.
Pri	pripravi	raziskovalne	naloge,	so	sodelovali	radioamaterji
RK	Krško	in	ARG	krožka	na	Oš	Jurija	Dalmatina.

Učenci,	ki	so	sami	radioamaterji,	so	na	tak	način	predstavili,	
povezanost	z	radioamaterji	v	vsakdanjem	življenju.	
Še	posebej	je	zanimiv		tisti	del	naloge	,	ki	prikazuje	zgodovino	
radioamaterskega	 gibanja	 v	 teh	 krajih	 in	 predstavitev	
njegovih	protagonistov.	Tako	je	nastal	zapis,
ki	 pritegne	 pozornost	 tako	 radioamaterjev	 samih,	 kot	 tudi	
tistih	ki	se	s	tem	šele	spoznavajo.

Čestitke	 in	 priznanje	 vsem,	 ki	 so	 sodelovali	 pri	 izdelavi	
raziskovalne	naloge.	To	so:

Učenci	9.a	razreda	:
Neža	Krošelj,	Barbara	Postržin,		Mateja	Gričar,
Larisa	Nikolič,	Luka	Colarič	in		Tomislav	Kostevc

Učenci	7.b	razreda	:
Irna	Lepak,	Špela	Kržnarič,	Kaja	Cizelj,	Xhejni	Nasufi		in	

Tjaša	Štrasner
UČITELJI:

Zorica	Kerin	–	mentorica
Andreja	Budna

Sonja	Bračun	–	lektorica

Iz	raziskovalne	naloge	smo	povzeli	nekatere	posamezne	dele,	
ki	se	navezujejo	na	prikaz	radioamaterske	aktivnosti	nekoč	
in	danes.

RADIOKLUB KRŠKO
ZAČETKI

Radioamaterska	dejavnost	 je	od	svojih	začetkov	zadrževala	
v	 sebi,	 poleg	 želje	 po	 tehničnem	 napredku	 in	 znanju,	 tudi	
humano	 komponento,	 razumevanje	 med	 ljudmi	 in	 narodi	
sveta,	 ne	 glede	 na	 ideološke,	 religiozne,	 rasne	 in	 druge	
razlike,	 ki	 imajo	 še	 vedno	 pomembno	 vlogo	 v	 sodobnem	
svetu.	

Vso	 razsežnost	 tehnike	 razprostiranja	 radijskih	 valov,	 s	
katerim	 se	 radioamaterji	 ukvarjajo,	 omogoča,	 da	 v	 odnosu	
med	 ljudmi	brez	 težav	prodirajo	preko	raznih	umetnih	ovir,	
ki	so	ostanek	preteklega	časa.	Radioamaterji	radi	trdijo,	da	
obstajajo	 mednarodna	 sodelovanja	 in	 prijateljstva,	 ki	 so	
svojevrstna	za	njih.	

V	Krškem	segajo	začetki	v	leto	1959.	Radioklub	so	ustanovili	
tedanji	 dijaki	 srednje	 tehnične	 šole	 Krško.	 In	 sicer	 Srečko	
Grošelj	 iz	 Idrije,	Emil	Dolinšek	 iz	Kamnika	 in	Franc	Oštir	 iz	
Radeč.	 Njihovo	 delo	 so	 nadaljevali	 domačini	 Milan	 Žuraj,	
Rajko	Županc	in	Vinko	Pirc	ter	bivši	in	tedanji	učenci	OŠ	Jurija	
Dalmatina	Krško.	

Slika	8:	Radioklub	Krško,	1960

Material za izdelavo sprejemno oddajne postaje so dobili iz 
starih	 vojaških	 radijskih	 postaj.	 Njihovo	 delo	 je	 nadzirala	
tedanja	OZNA	in	jim	tudi	odvzela	te	postaje.	Na	intervencijo	
direktorja	šole,	g.	Medveda,	da	tu	ne	gre	za	sovražno	dejavnost,	
temveč	za	dijake	šole,	ki	so	 ljubitelji	radioamaterstva	 in	da	
jih	ta	zvrst	dela	zelo	zanima,	so	dobili	nazaj	"porihtane"	tako,	
da	jih	ni	bilo	več	moč	uporabljati.	

Milan	Colnar	ima	v	spominu,	da	segajo	prvi	začetki	že	v	leto	
1948	 ali	 1949,	 ko	 je	 bil	 Milan	 učenec	 brežiške	 gimnazije.	
Leta	 1951	 so	 krški	 radioamaterji	 prenehali	 delovati,	 saj	 je	
šel	Milan	na	letalsko	vojno	akademijo,	Stanko	pa	je	šolanje	
nadaljeval	v	Ljubljani.	

Sedanji	 radioklub	 Krško	 je	 bil	 ustanovljen	 leta	 1959	 in	 od	
tedaj	deluje	neprekinjeno.	Tedaj	je	radioklub	deloval	s	klicnim	
znakom	YU3JPQ,	danes	deluje	s	klicnim	znakom	S53JPQ.

Leta	 1972	 so	 člani	 kupili	 prvo	 kratko	 valovno	 sprejemno	
oddajno	postajo.	Tako	so	se	člani	radiokluba	začeli	vključevati	
v	razna	radioamaterska	tekmovanja.

V	začetku	leta	1977	je	bila	v	osnovni	šoli	Jurija	Dalmatina	v	
Krškem	ustanovljena	PPS-sekcija	(primo-predajna	sekcija)	s	
klicnim	znakom	YU3DJD	(IPSILON	UŽICE	3	DRVAR	JADRAN	
DRVAR).	 Ustanovljena	 je	 bila	 z	 namenom,	 da	 se	 razširi	
radioamaterska	dejavnost	med	najmlajšimi.	Vključevala	naj
bi	 osnovnošolce	 in	 dijake	 STŠ	 in	 gimnazije	 v	 Brežicah.	 V	
začetku	je	delovalo	6	članov,	od	tega	5	srednješolcev.
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PPS-sekcija	je	delovala	v	kleti	OŠ	Jurija	Dalmatina	Krško.	Na	
voljo	so	imeli	dva	prostora	in	samostojen	vhod.

Slika	9:	PPS-sekcija	v	kleti	OŠ	Jurija	Dalmatina	Krško

Člani	PPS-sekcije	so	sodelovali	v	 številnih	 tekmovanjih	pod	
klubskim	 znakom	 YU3JKQ.	 Leta	 1979	 se	 je	 število	 članov	
skrčilo	na	samo	2	člana	-	Dušan	(YU3DJD,	YU3UGF)	in	Robert	
(YU3TUI),	 ki	 sta	 v	 času	 do	 leta	 1981	 vzpostavila	 nekaj	
tisoč	 zvez	 z	 vsemi	 celinami	 sveta	 ter	 potrdila	 zveze	 s	 140	
državami.	

Prva	radioamaterska	postaja	v	PPS-sekciji	je	bila	ATLAS_210x	
z	dipol	anteno,	postavljeno	le	nekaj	metrov	nad	šolsko	streho,	
s	 katero	 so	bile,	 sicer	 s	 težavo,	 postavljene	prve	 zveze	po	
vsem	svetu.

Slika	10:	Radioamaterska	postaja	Atlas	210x

V	 OŠ	 Jurija	 Dalmatina	 Krško	 so	 v	 naslednjih	 letih	 redno	
izvajali	 radioamaterske	 tečaje	 in	 rezultat	 je	 bil,	 vsako	 leto	
nekaj	novih	operaterjev.			

Današnji	pogoji	za	delo	so	veliko	boljši,	predvsem	tehnični.	
Tekmovanja	se	danes	odvijajo	z	računalniško	podporo.	Lahko	
se	pohvalijo	 s	 klubsko	postajo	na	Čretežu,	 kjer	deluje	 tudi	
UHF	repetitor,	katerega	osnovni	namen	je	uporaba	za	klubsko	
omrežje	in	za	potrebe	občinske	civilne	zaščite.

RADIOKLUB KRŠKO DANES

Danes	ima	Radioklub	Krško	okoli	60	članov.	Klubske	prostore	
ima	 v	 Krškem,	 Cesta	 4.	 julija	 58.	 V	 teh	 prostorih	 se	 člani	
družijo,	opravljajo	tečaje	za	operaterje	in	ARG	tekmovanja	ter	
se	urijo	v	vzpostavljanju	zvez.	Tu	se	opravljajo	tudi	dejavnosti	
za	potrebe	civilne	zaščite	in	ostali	"pisarniški	posli".

Klicni	znaki	so	mednarodno	predpisani	 identifikacijski	znaki	
sestavljeni	iz	črk	in	številk	po	pravilih,	določenih	v	pravilniku	
o	radiokomunikacijah	Mednarodne	telekomunikacijske	zveze	
(ITU),	s	katerim	se	identificira	oddajanje	amaterskih	radijskih	
postaj.	
Klicni	 znak,	 s	 katerimi	 se	 identificira	 oddajanje	 amaterske	
radijske	postaje,	je	sestavljen	iz:
-	iz	črke	in	števke:	S5;	
-	iz	števke	(0,	1,	2	...	9);
-	iz	ene,	dveh	ali	treh	črk	od	26.	črk	latinice,	skladno	z	določili	

Pravilnika	o	radiokomunikacijah	ITU,	pri	čemer	se	ne	smejo	
uporabljati	kombinacije	črk,	ki	bi	zaradi	podobnosti	s	signali	
za	nesrečo,	nevarnost,	alarm	ali	nujnost	utegnile	povzročiti	
zmedo.
Oddajanje	 amaterske	 radijske	 postaje	 na	 slovenski	 ladji,	
ki	 je	 izven	 obalnega	 morja	 Republike	 Slovenije,	 se	 mora	
identificirati	 s	 svojim	 klicnim	 znakom,	 kateremu	 se	 doda	
pripona,	sestavljena	iz	ulomkove	črte	(/)	in	črk	“MM”.

Slika	11:	Znak	radiokluba	Krško

Radioklub	 Krško	 ima	 klicni	 znak	 S53JPQ,	 vendar	 se	 med	
tekmovanji	uporablja	krajši	klicni	znak	S50D,	ki	ravno	tako	
pripada	radioklubu	Krško.

ARG V RADIOKLUBU KRŠKO

Uvajanje	 ARG	 (amaterske	 	 radiogoniometrije)	 dejavnosti	 v	
radioklubu	Krško	 je	 poleg	 osnovne	 radioamaterske	 želje	 in	
spoznanja,	da	se	aktivnost	pri	radioamaterjih	da	večstransko	
uporabiti	in	sicer:

	•	 	Radioamaterji	poleg	svojih	rednih	delovnih	in	študijskih		
obveznostih	v	podjetjih,	šolah	in	doma	večji	del	svojega	
prostega	 časa	 prebijejo	 ob	 radijskih	 postajah,	 več	 ali	
manj	v	zaprtih	prostorih.	Za	pritegnitev	iz	teh	prostorov	
na	 svež	 zrak	 v	naravo,	 torej	 v	 gozd	 in	 poljane,	 je	ARG	
kot	športno	tehnična	disciplina,	s	katero	si	lahko	bogatijo	
tehnične	izkušnje	in	zdravje,	nekaj	posebnega.

•	 	Za	 športno	 tehnično	 zabavo,	 pri	 kateri	 radioamater	
lahko	 teče,	 hodi,	 vozi	 kolo,	 smuča,	 pri	 tem	 uporablja	
radiogoniometer	(lisičar),	ki	ga	je	sam	napravil,	poleg	tega	
pa	še	kompas,	topografsko	karto	in	druge	pripomočke.	Tu	
je	stična	točka,	pri	kateri	se	radiomamaterji	ne	oddaljijo	
od	tehnike,	tekmujejo	športno	in	se	pri	tem	rekreirajo	in	
zabavajo.

•	 	Na	tekmovanjih	v	ARG,	ali	v	amaterskem	žargonu	"lovu	
na	lisico",	se	osebna	srečanja	med	sodelujočimi	poglobijo,	
posebno	med	mladimi.

	 	 Pripravili:	Neža	Krošelj,	Larisa	Nikolič

Gospod	 Janko	Kuselj,	ki	 se	z	 radioamaterstvom	ukvarja	od	
leta	1953	in	še	danes	dosega	najvišja	priznanja	tudi	na	ARG	
tekmovanjih,	velja	za	začetnika	amaterske		radiogoniometrije	
v	Radioklubu	Krško.	Njegov	klicni	znak	je	S59D.	

Ob	preselitvi	iz	Sevnice			novembra	1989	v	Krško	je	tudi	svoje	
članstvo	preselil	iz	radiokluba	"AMATER",	S59DHP,	Sevnica,	v	
radioklub	Krško,	S53JPQ.
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Slika	12:	Janko	Kuselj	na	ARG	tekmovanju

Ob	prihodu	in	včlanitvi	v	radioklub	Krško	je	ugotovil,	da	ARG	
sekcije	ni	v	tem	klubu.	Zato	je	predlagal	upravnemu	odboru	
radiokluba	Krško,	da	ustanovi	ARG	sekcijo.	Glede	na	izkušnje,	
ki	 jih	 je	 imel	 iz	 svojega	 delovanja	 v	 radioklubu	 »AMATER«	
SEVNICA,	 je	 bil	 pripravljen	 voditi	 to	 sekcijo	 kot	 mentor.	
Upravni	 odbor	 radiokluba	 »KRŠKO«	 je	 soglasno	 sprejel	
njegovo	pobudo	 in	na	seji	s	sklepom	ustanovil	ARG	sekcijo	
in	 potrdil	 njegovo	 mentorstvo.	 S	 to	 odločitvijo	 upravnega	
odbora	 so	 bile	 dane	 začetne	 možnosti	 za	 delovanje	 ARG		
sekcije.	Vodstvo	kluba	je	navezalo	stike	z	vodstvom	osnovne	
šole	Jurija	Dalmatina	Krško,	ki	pa	so	bili	tradicionalno	dobri	
že	 iz	 prejšnjih	 obdobij,	 saj	 je	 gostovala	 sprejemnooddajna	
(PPS)	sekcija	S53DJD	v	prostorih	šole.

Radioklub	Krško	 je	na	 samem	začetku,	ob	ustanovitvi	ARG	
sekcije,	 razpolagal	 le	 z	 enim	 samim	ARG	 sprejemnikom	 za	
lov	na	lisico,	na	3.5	MHz.		Torej	ostale	opreme	za	izvajanje	
ARG		programa	ni	imela,	zato	je	naprosil	vodstvo	radiokluba	
"AMATER"	 Sevnica,	 od	 koder	 je	 prišel,	 za	 pomoč.	 Vodstvu	
radiokluba	"AMATER"	Sevnica	je	g.	Janko	Kuselj	zelo	hvaležen	
za	takratno	pomoč,		v	šolskem	letu	1994/95.		V	šolskem	letu		
1995/96	 	 je	 radioklubu	 Krško	 uspelo	 kupiti	 prvi	 del	 lastne	
opreme.

 
	Slika	13:	Udeleženci	ARG	tekmovanja	v	Sevnici	leta	1964	iz	

radiokluba	Krško	in	Sevnica

Tako	ima	danes	klub	30	modernih	KV	sprejemnikov	in	12	UKV	
sprejemnikov,	ki	 jih	uporabljajo	tekmovalci	na	treningih	ter	
KV	in	UKV	tekmovanjih
	 	 Pripravila:	Neža	Krošelj

 

Prepoznavni	znak	ARG	tekmovanj,	ki	jih	organizira	radioklub	
Krško.

 

PRIZNANJA RADIOKLUBU KRŠKO

Radioklub	je	za	svoje	delo	prejel	naslednja	priznanja:	

častno	 priznanje•	 	 z	 medaljo	 ˝JANEZA	 VAJKARDA	
VALVASORJA˝	 leta	 1981,	 podelila	 jim	 ga	 je	 skupščina	
občine	Krško;
bronasto	plaketo	ZRVS•	 	 jim	 je	 podelil	 občinski	 odbor	
ZRVS	Krško;
Bronasto	 plaketo	 ˝500.	 letnica	 Krškega˝•	  jim je 
podelila	skupščina	občine	Krško;
Bronasto	 plaketo	 ˝BORIS	 KIDRIČ˝	 jim	 je	 podelila	•	
Narodna	tehnika	Jugoslavije	leta	1979;
priznanje	Osvobodilne	 fronte	slovenskega	naroda	•	
s	 srebrnim	 znakom,	 leta	 1984,	 jim	 je	 podelila	 SZDL	
Slovenije;
Spominsko	 diplomo	 s	 srebrno	 plaketo	 ZOTK	•	
Slovenije	jim	je	podelila	ZOTKS;
ZLATO	ZNAČKO	ZRS•	 	leta	1984	pa	ZRS;
Priznanje	 ob	 60-letnici	 Zveze	 radioamaterjev	•	
Slovenije,2006.

 

Posamezniki	iz	našega	radiokluba	so	prejeli:	

srebrni	 in	bronasti	 znak	OF,	bronasto	plaketo	mesta	Krško,	
priznanje	 ZSMS,	 štiri	 bronaste,	 eno	 srebrno	 in	 eno	 zlato	
plaketo	˝BORISA	KIDRIČA˝,	tri	˝ZLATE	ZNAČKE˝	ZRS	in	eno	
medaljo	˝ZASLUGE	ZA	NAROD˝	za	humanitarno	dejavnost.

Slika	15:	Častni	člani	Radiokluba	Krško	 
(g.	Žuraj	-	prvi	z	desne),	20.	september	1997
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Slika	16:	Maja	Marušič,	Adrijana	Moškon	in	Eva	Mirtič	so	
prejele	visoko	odlikovanje	ZRS,	za	dosežene	rezultate	na	
evropskih	in	svetovnih	prvenstvih		v	ARG-ju,	21.	oktober	

2006	na	Igu.

Slika	17:	Plakete	in…

Slika	18:	…	pokali	z	ARG	tekmovanj

INTERVJU Z G. MILANOM ŽURAJEM
PIONIRJEM RADIOAMATERSTVA V KRŠKEM

Slika	19:	G.	Milan	Žuraj

1.)	 Kakšni	 so	 bili	 začetki	 delovanja	 radio	 kluba	 v	
Krškem,	s	kakšnimi	težavami	ste	se	srečevali?
Prijatelji,	 ki	 so	 se	 ukvarjali	 z	 elektroniko,	 so	 sami	 izdelali	
oddajne	postaje,	nekaj	pa	smo	jih	dobili	 tudi	preko	vojske.	
V	 takratnem	 času	 ni	 bilo	 nobenih	možnosti	 za	 preživljanje	
prostega	 časa,	 zato	 sem	 se	 iz	 zanimanja	 za	 elektroniko	
spoprijateljil	s	prijatelji	 iz	Tehnične	šole,	ki	so	to	znanje	že	
imeli.	 Sporazumevali	 smo	 se	 z	Morsejevo	 abecedo.	 Preden	
sem	 šel	 v	 službo,	 sem	 vzpostavljal	 zveze	 z	 Američani	 in	
Rusi.

2.)	Kdo	je	vas	navdušil	za	to	dejavnost?
Navdušil	 sem	 se	 pri	 vojakih	 v	 Ohridu,	 kjer	 sem	 obiskoval	
tečaj	 radioamaterstva	 in	 postal	 radiotelegrafist.	 Tečaj	 sem	
obiskoval	 pol	 leta,	 kjer	 smo	 se	 seznanili	 z	 osnovami	 na	
Ohridskem	jezeru.	Tam	smo	navezovali	prve	stike	z	drugimi	
radioamaterji.

3.)	 Kaj	 ste	 počeli,	 kje	 ste	 dobivali	 potrebna	 znanja,	
védenja?
Znanje	smo	pridobivali	iz	različnih	brošur,	od	drugih,	ki	so	v	
srednji	Tehnični	šoli	v	Krškem	ta	znanja	že	imeli.

4.)	Koliko	vas	je	bilo	članov,	koliko	časa	ste	namenili	
svojemu	hobiju?
Vsak	 četrtek	 popoldan	 smo	 imeli	 sestanek	 in	 delali	 na	
postajah,	ki	so	bile	na	začetku	doma	izdelane,	pogosto	so	se	
kvarile.	Bilo	nas	je	10	do	15,	družili	smo	se	zaradi	prijateljstva	
in	vse	večje	navdušenosti	za	radioamaterstvo.

5.)	 Danes	 se	 mladi	 radi	 preizkušajo	 na	 tekmovanjih	
ARG.	Kaj	ste	pa	vi	takrat	počeli?	
Tudi	mi	smo	takrat	tekmovali,	delali	na	radio	postajah,	vendar	
smo	se	v	mojem	času	sporazumevali	z	Morsejevimi	znaki,	ne	
spominjam	pa	se	natančno,	kakšne	rezultate	sem	dosegel.

6.)	Kako	ste	dobili	radio	postajo?	Kdo	vam	jo	je	kupil?
Prvo	postajo	sem	dobil	od	kluba,	finančna	sredstva	 je	dala	
občina.	Te	postaje	so	se	hitro	kvarile,	nismo	imeli	rezervnih	
delov.	Nato	pa	smo	vzpostavili	kontakte	z	Nemci,	ki	so	nas	
večkrat	obiskali	in	nam	priskrbeli	vse	potrebno	za	delovanje	
radio	postaje.	

7.)	 Še	 spremljate	 delo	 radio	 kluba?	 Ali	 ste	 tudi	 vi	
tekmovali?
Fizično	 se	 več	 ne	 udejstvujem,	 vendar	 zelo	 rad	 sledim	
rezultatom,	 ki	 so	 zelo	 dobri,	 sem	 častni	 član	 radio	 kluba.	
Tekmovali	 smo	 predvsem	 doma	 po	 Sloveniji,	 nekajkrat	 pa	
smo	 odšli	 tudi	 na	 Hrvaško.	 Možnosti	 za	 potovanja	 so	 bile	
slabše.
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8.)	 Če	 primerjate	 položaj,	 vlogo	 radioamaterjev	 v	
vašem	času	in	danes,	kje	so	razlike?	
Razlike	so	ogromne,	danes	 imajo	na	voljo	vse	pripomočke,	
takrat	 jih	 ni	 bilo,	 znanja,	 védenja	 smo	 si	 morali	 poiskati	
sami,	 danes	 jih	 o	 tem	 poučujejo	 že	 pri	 krožku	 v	 OŠ,	 na	
voljo	imajo	internet	in	ostalo	literaturo.	V	mojem	času	pa	je	
bilo	 radioamaterstvo	 kvaliteten	 način	 preživljanja	 prostega	
časa,	druženje,	vzpostavljanje	stikov	po	svetu	in	včasih	tudi	
postavljanje	pred	dekleti,	 ko	 smo	se	 "pobahali",	 koliko	vez	
smo	vzpostavili	med	sabo.

	 	 Intervju	opravila	Eva	Radej	dne	11.	marca	2007.

INTERVJU S ČLANI RADIOKLUBA KRŠKO

Na	 rednem	 tedenskem	 sestanku	 so	 nam	 v	 četrtek,	 8.	 3.	
2007,		zvečer	z	veseljem	odgovarjali	na	vprašanja	g.	Boško	
Karabaš,	g.	Roman	Klinec,	g.	Janko	Kuselj,		g.	Bojan	Klavžar	
ter	 aktivne	 tekmovalke,	 bivše	učenke	OŠ	 Jurija	Dalmatina,	
Adrijana	Moškon	in	Petra	Levičar.

Slika	20:	Adrijana	Moškon,	g.	Bojan	Klavžar,	g.	Roman	
Klinec

1.)	Zakaj	ste	postali	radioamater,	kdo	vas	je	navdušil?
g.	Karabaš:	Navdušil	sem	se	v	vojaški	šoli.
g.	Klinec:	Za	radioamaterstvo	sem	se	navdušil	zaradi
potreb	navtike	(postaje).
g.	Kuselj:	Oče	je	po	koncu	vojne	kupil	radio,	vendar	so	ga	
takratne	 oblasti	 vzele,	 ker	 so	 menile,	 da	 je	 naša	 družina	
(oče)	 »špijonira«,	 zato	 sem	 se	 jaz	 zaobljubil,	 da	 bom	 sam	
naredil	radio.	Veliko	znanja	pa	sem	dobil	v	vojski,	na	tečaju	
za	radiotehnike	v	Paraćinu.
Adrijana:	 Za	 radioamaterstvo	 me	 je	 navdušila	 prijateljica	
Eva	Mirtič.
Petra:	V	šoli	je	že	deloval	krožek,	dokončno	odločitev	pa	sem	
sprejela	na	Trški	gori,	kjer	so	imeli	ARG	tekmovanje.

2.)	Kaj	vam	pomeni	delo	z	mladimi	na	naši	šoli?	V	čem	
se	je	delo	spremenilo	od	začetka	do	danes?
g.	 Kuselj:	 Na	 OŠ	 Jurija	 Dalmatina	 je	 začela	 delovati	 prva	
radio	postaja.	Vodstvo	šole	nam	je	prijazno	odstopilo	prostore	
in	v	letih	1994-1995	je	na	šoli	začel	delovati	krožek.	Delo	z	
mladimi	mi	zelo	veliko	pomeni,	ker	svoje	znanje	prenašam	
na	mlade.

3.)	 Kaj	 poučujete	 mlade?	 Kolikokrat	 se	 sestajate,	 v	
katerih	disciplinah,	kategorijah	tekmujejo	mladi?
g.	Kuselj:	Sestajamo	se	enkrat	tedensko,	večkrat	pa	imamo	
treninge	 v	 naravi,	 pogostejši	 so	 pred	 tekmovanji.	 Mladi	
tekmujejo	v	ARG	(lovu	na	lisico),	po	Sloveniji	in	Evropi.

4.)	 V	 osamosvojitveni	 vojni	 so	 radioamaterji	 imeli	
pomembno	vlogo.	Kakšna	je	bila	vloga	v	Krškem,	kaj	
ste	počeli?
g.	 Karabaš:	 Veliko	 članov	 radiokluba	 Krško	 je	 delovalo	 v	
enotah	Teritorialne	obrambe.	28	radioamaterjev	je	delovalo	
za	potrebe	TO.	Delovali	so	na	zvezah	ARON-YU3Z	kratki	val,	
tu	je	deloval	Stipanič	Anton.
g.	 Kuselj:	 Radioamaterji	 so	 vzpostavili	 zvezo	 v	 Brežicah,	
ko	običajne	zveze	niso	delovale.	Na	letališču	Cerklje	ob	Krki	
pa	so	tudi	imeli	radioamaterja,	ki	je	obveščal	TO	o	premikih	
letal,	kar	je	pripomoglo,	da	so	enote	TO	v	Krakovskem	gozdu	
bile	pravočasno	obveščene	o	bombardiranju	letal.

5.)	Danes	mladi	največ	časa	preživijo	za	računalnikom.	
Se	to	pozna	pri	članstvu?	Ali	zanimanje	upada?
Največ	 članov	 je	 imel	 radioklub	 po	 osamosvojitveni	 vojni	
(med	100	in	150).	Navdušenost	je	bila	zelo	velika,	nato	pa	
je	z	uporabo	mobitela	članstvo	upadlo,	danes	je	55	članov.	V	
ZRS	pa	je	bilo	vključenih	v	tem	času	7000	članov,	z	uporabo	
mobitela	pa	je	članstvo	upadlo	na	3500.

6.)	 Radioamaterstvo	 ima	 v	 Krškem	 dolgo	 in	 bogato	
tradicijo.	Kakšen	je	položaj	danes?	
g.	Karabaš:	Organizirani	začetki	delovanja	radiokluba	segajo	
v	leto	1959,	ko	so	ga	ustanovili	Srečko	Grošelj,	Emil	Dolinšek	
in	 Franc	Oštir,	 tedanji	 dijaki	 srednje	 tehnične	 šole.	Njihovo	
delo	 so	 nadaljevali	 domačini	 Milan	 Žuraj,	 Rajko	 Županc	 in	
Vinko	Pirc	ter	od	leta	1994	dalje	učenci	OŠ	Jurija	Dalmatina	
Krško	in	ostali.
g.	 Klinec:	 Moj	 stric	 Stanko	 Klinec	 je	 kot	 dijak	 začel	 z	
radioamaterstvom,	 izdelal	 je	 sprejemno	 oddajno	 radijsko	
postajo,	drugo	pa	je	izdelal	Milan	Colner.	Material	so	dobili	iz	
starih	vojaških	postaj.	Njihovo	delo	je	izsledila	tedanja	OZNA	
in	jim	odvzela	postaje.	Danes	si	radio	postaje	kupujejo	sami.	
Manjši	del	denarja	prispeva	občina,	večji	del	pa	ga	dobijo	z	
donatorskimi	sredstvi.	Starejši	člani	plačujejo	polno	članarino,	
medtem	ko	pionirji	le	simbolično	članarino.

7.)	G.	Kuselj,	ali	še	vedno	tekmujete?	Za	vami	so	leta	
bogatih	izkušenj,	na	kaj	ste	najbolj	ponosni?
Tekmujem	še	vedno	v	kategoriji	M60	 in	več,	še	vedno	sem	
v	 reprezentanci	 Slovenije.	 Zelo	 sem	 pa	 ponosen,	 da	 sem	
vzpostavil	 zvezo	z	 jordanskim	kraljem	 in	številnimi	drugimi	
radioamaterji	 po	 vsem	 svetu.	 Najbolj	 pa	 me	 navdušuje	
delo	 z	 mladimi.	 Radioklub	 Krško	 je	 namreč	 med	 tremi	
najuspešnejšimi radioklubi v Sloveniji in posamezniki 
dosegajo	najvidnejše	rezultate	na	svetovnih	prvenstvih.	

8.)	 Kakšen	 je	 položaj	 radioamaterjev	 v	 Krškem	 v	
primerjavi	z	drugimi	društvi,	kakšni	so	pogoji	za	delo?
g.	 Kuselj:	 Rezultati	 naših	 radioamaterjev	 so	 zelo	
dobri,	 saj	 krški	 radioamaterji	 dosegajo	 najvišja	
mesta	 v	 Sloveniji.	 Med	 klubi	 smo	 med	 prvimi	 tremi.	 
Adrijana	je	bila	evropska	prvakinja	leta	2005	v	ARG	in	tretja	
na	svetu	leta	2006.	Tudi	letos	bo	radioklub	Krško	organiziral	
8.	odprto	prvenstvo	v	ARG.	
g.	Klavžar:	Kljub	dobrim	rezultatom	pa	občina	prispeva	zelo	
malo	denarja	za	društvo,	več	plačujejo	starejši	člani	kluba,	
pionirji	 pa	 prispevajo	 le	 simbolično	 vpisnino	 v	 vsoti	 2	 €.	 
Pogoji	za	delo	so	dobri,	imamo	svojo	klubsko	postojanko	na	
Čretežu.	 Radijske	 postaje	 pa	 si	 vsak	 član	 po	 svoji	 želji	 in	
finančni	zmožnostih	kupi	sam.	Stanejo	od	200€	do	10.000€.

9.)	Kakšne	želje	še	imate	v	radioklubu?	
g.	Kuselj:	Tudi	v	bodočnosti	želimo	vzgajati	mlade	za	nastop	
v	reprezentanci	Slovenije.
g.	Klavžar:	Želimo	si	tudi,	da	država	ne	bi	zahtevala	toliko	
"papirologije"	pri	 izvedbi	 različnih	 tekmovanj	 in	organizaciji	
društva.

	 	 Člani	zgodovinskega	krožka:	Špela,	Neža,	Xhejni,	Tjaša
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Radioamaterska postaja S51BA
dokončno utihnila

Pokopali	 smo	 Toneta	 Brožiča,	 S51BA,	 	 (ex.	 YU3BA,	
YU3FMG).	

Bil	je	radioamater	z	ljubeznijo,	rad	je	imel	vse	kar	ta	hobi	
nudi	 ljudem.	 Bil	 je	 konstruktor,	 razvijalec,	 tekmovalec	 in	
operater.	Toda	vedno	je	bil	pravi	radioamater,	ki	je	deloval,	
kot	narekuje	izvorni	ham	spirit.

Rojen	je	bil	v	Metliki	leta	1928.	

Kot	14-letni	fantič	se	je	po	končani	meščanski	šoli	znašel	v	
italijanskem	koncentracijskem	taborišču.	Po	povratku	se	je	
leta	1943	vključil	v	partizane	in	tu	se	prične	njegov	prvi	stik	
z	radijskimi	zvezami.	Proti	koncu	vojne	je	uspešno	končal	
partizanski	radiotelegrafski	tečaj	in	ob	neprestanih	bojih	že	
kot	radiovezist	dočakal	osvoboditev.	Že	med	vojno	je	delal	
na	radijskih	postajah	SET-48	in	V-100,	ki	so	nam	ju	pošiljali	
Angleži	in	Američani.	Bili	je	operater	na	postaji	SET-48,	ko	
je	korespondentu	na	položaju	odpovedal	sprejemnik	in	so	
potrditev	sprejema	(QSL)	opravili	kar	z	minometalcem.	

Po	 vojni	 	 je	 bil	 poklicni	 radiotelegrafist	 in	 ob	 izrednem	
študiju	je	končal	srednjo	šolo	in	pravno	fakulteto	v	Ljubljani.	
Vedno	pa	se	je	ukvarjal	z	radiotehniko,	gradil	je	kristalne	
detektorje,		audionske	sprejemnike	za	sebe,	sorodnike	in	
prijatelje.	Radia	namreč	takrat	ni	bilo	mogoče	kupiti.	Prvi		
»Kosmaj	48«	 je	 zagledal	 luč	 sveta	 šele	 tri	 leta	po	koncu	
vojne.	 Ko	 so	 se	 pričeli	 prvi	 radioamaterski	 tečaji,	 se	 je	
vključil	v	ZRS,	kjer	je	v	radioklubu	deloval	kot	inštruktor,	
mentor	in	operator	vse	do	svoje	smrti.

Kaj	 je	 tisto,	 česar	 ob	 spominu	 na	 Toneta	 ne	 smemo	
pozabiti?

Kot	že	rečeno,	je	bil	razvijalec,	tekmovalec	in	operater.	
Razvil	 je	vrsto	UKV-anten,	ki	so	 jih	 radioamaterji	zgradili	
na	stotine	po	bivši	 Jugoslaviji.	Zgradil	 je	prvi	amplitudno	
modulirani	 oddajnik	 za	432	MHz	v	Radioklubu	Triglav,	 za	
tedaj	 popularno	 QQE03/5.	 	 Konstruiral	 je	 prvi	 ročni	 FM	
transceiver	za	2	metra,	pripravil	vso	dokumentacijo	in	preko	
20	»kitov«.	Razvil	 in	 zgradil	 je	prvi	 kvalitetni	 sprejemnik	
za	 »lov	 na	 lisico«,	 ki	 je	 bil	 potem	 v	 stotinah	 primerkov	
uporabljen	v	bivši	državi.	Razvil	je	tudi	zelo	kvaliteten	SWR-
meter	in	mnoge	druge	radijske	inštrumente	in	naprave.
Tone	 je	 bil	 tudi	 tekmovalec.	 S	 svojimi	 aparati	 je	 zasedel	
odlična	mesta	v	»lovu	na	lisico«	doma	in	v	Evropi.	Aktivno	
je	sodeloval	tudi	na	tekmovanjih,	zlasti	na	UKV-območjih.	
Z	njim	 in	pokojnim	Ivom	Premcem,	S51DL,	 je	RK	Triglav	
osvojil	vrsto	pokalov	Nikole	Tesle	in	za	vrhunec	tudi	evropsko	
prvenstvo.	Do	zadnjega	je	delal	tudi	preko	radioamaterskih	
satelitov.	Za	to	vrsto	dela	si	je	sam	izdelal	zahtevne	antene	
in	enostavne	rotacijske	sisteme.

Tone	 je	 bil	 skromen.	 Nikoli	 ni	 silil	 v	 ospredje,	 rad	 pa	 je	
pomagal	 in	 svetoval,	 ker	 je	 kot	 pravnik	 imel	 zavidljivo	
znanje.	 Tudi	 naše	 glasilo	 je	 objavljalo	 nekatere	 njegove	
prispevke.

Toneta	ni	 več	med	nami.	 Izgubili	 smo	prijatelja	 in	 člana,	
ki	je	ves	svoj	prosti	čas	posvetil	radioamaterstvu,	gradnji	
aparatov,	instrumentov	in	tekmovanjem.

Ohranimo	ga	v	trajnem	spominu.

   
	 	 Toni	Stipanič,	S53BH

Grintavec	1969	–	UKV	tekmovanje

Ljubljana	1999	–	v	družbi	OT-jev
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Dobrih	35	 let	 je	minilo,	odkar	sta	dva	Dragota	začela	prvič	
skupaj	»guliti«	šolsko	klop.	Sprva	kot	kadeta	v	Tacnu,	kasneje	
v	 nadaljevanju	 šolanja	 pa	 kot	 študenta,	 vse	 do	 uspešno	
zaključenega	študija	prava.
Vso	to	obdobje,	ki	ga	je	zaznamoval	čas	v	katerem	sta	živela,	
pa	sta	imela	še	nekaj	skupnega.	Oba	sta	bila	prevzeta
ob	 spoznavanju	 skrivnosti	 radijske	 tehnike	 in	 operaterskih	
veščin.	V	času,	ko	so	bili	kriteriji	za	uspešno	opravljen	izpit	
operaterja	neprimerno	višji	in	sami	pogoji	dela	mnogo	težji,
sta	leta	1971	,	le	tega	uspešno	opravila.	
In	takrat	je	nastal	»problem«.	En	klubski	znak	(	YU3DMU	)	
in	 dva	Dragota.	 	 Tako	 je	 nastal	 »prijateljski«	 dogovor.	 »En	
Drago«	je	ostal	Drago	(	Drago	Vornšek,	S52F	),	»drugi	Drago«	
pa	je	dobil	ime	Karl	(	Drago	Bučar,	S52AW	).
Prijateljstvo	 pa	 se	 je	 nadeljevalo,	 tudi	 po	 tem,	 ko	 ju	 je	
življenje	popeljalo	vsakega	svoji	usodi	naproti	in	sta	se	skupni	
poti	razšli.	 	Ostala	pa	je	občasna	povezava,	preko	radijskih	
valov.

Znano	pravilo,	za	uspešno	delo	je,	da	je	potrebno	predvsem	
veliko	poslušati.	Tako	sem,	na	7	MhHz,	večkrat	poslušal	in
spremljal	delo	ostalih	operaterjev.	V	množici	različno	močnih	
signalov,	je	bilo	vedno	mnogo	močnih	signalov	iz	S5.	To	ni	nič	
presenetljivega,	tako	kot	ni	presenečenje	to,	da	včasih
nisem	slišal	tistega	»na	drugi	strani«	s	katerim	so	naši	fantje	
delali.	
Toda		pozivni	znak,	pri	katerem	se	je	to	dogajalo	pogosto,
je	začel	vzbujati	mojo	pozornost.	Res	da	je	moj	2	el.	el	quad,	
dokaj	 nizko,	 pa	 vendarle	 to	 ni	 bila	 »navadna«	 antena,	 na	
katero	bi	prevalil	vso	krivdo….
Tako	sem	postal	vedno	bolj	pozoren	na	pozivni	znak	S52AW.	
In	nekega	dne	slišim	:	

Antena	–	5	el.	za	40	m	in	3	el.	za	80	m	(	rotary	)	!!!

Vstanem	od	postaje	 in	odidem	na	verando	z	»piksno«	piva	
in	 razmišljanjem	 o	 prej	 omenjenem	 antenskem	 sistemu.	 Z	
verande	je	lep	razgled	na	okoliške	hribe,	ki	se	v	tej	noči,	še	
posebej	vidni	zaradi	jasne	noči	in	skoraj	polne	lune.	
Slovenija	je	tako	majhna	 in	če	bi	bila	ena	sama	ravnica,	bi	
moral	to	»ogromno«	anteno	videti	,	si	mislim	….	Hi.

Srečanje	dveh	»Dragotov«	:	Karli	-	S52AW	in	Drago	–	S52F

V	enem	od	razgovorov	na	omenjeno	temo,	je	bil	prisoten	tudi	
Drago,	S52F.	Povedal	je,	da	S52AW-ja	pozna	še	iz	šolskih	dni	
in	da	je	le	ta,	že	takrat	rad	sodeloval	pri	»velikih«	projektih.
Seveda	je	želja	vsakega	radioamaterja,	tako	anteno	videti	v	
»živo«.	Preko	interneta	»izbrskam«	podatke	in	pošljem	email	
z	prošnjo	ogleda.		
Kmalu	pride	odgovor,	v	katerem	se	Karli	prijazno	odzove	in	
naju	skupaj	z	Dragotom	povabi	na	ogled.

Žal,	 	 se	 je	 zaradi	 bolezni	 in	 problemov	 uskladitve	 termina	
srečanje	 večkrat	 preložilo,	 vse	 do	 sobote,	 1.	 decembra	
2007.

Že	prvi	trenutki	srečanja,	potrjujejo	trditve	fantov	iz	BCC-ja,
da	je	Karli		prijazen	možakar,	radioamater	z	dušo	in	telesom,	
ali	kot	pravimo	štajerci	»mož	na	mestu«.	Seveda	se	ne	da	
spregledati	dejstva,	da	mu	je	v	veliko	podporo	razumevanje	
za	njegov	hobi	s	strani	družine,	v	prvi	vrsti	njegove	simpatične	
soproge	Zvonke.

Srečanje,	bo	za	vse	nas	prisotne,	ostalo	še	dolgo	v	spominu.
Na	eni	strani	kot	srečanje	dveh	prijateljev	 iz	šolskih	dni,	ki	
se	 že	dolgo	nista	 videla,	na	drugi	 strani	 pa	kot	uresničitev	
»radioamaterskih	sanj«.		

Dan	je	bil	prekratek,	tako	kot	je	premalo	razpoložljivih		strani	
našega	biltena,	da	bi	se	vse	to	dalo	natančno	opisati,	kajti	bilo	
je	kaj	videti.	Zato,	tokrat,	samo		nekaj	osnovnih	podatkov	o	
antenskem	sistemu.

Prvi,	nižji	stolp	:	20	m	–	fiksn	+	20m	rotary	–	yagi	stack
(	3	el.	beam	40m,	5x5	el.	beam	za	20m,	6x6	el.	beam	za	15m	
in	7x7	el.beam	za	10m	).

Drugi	stolp,	to	pa	je	zgodba	zase,	ne	samo	zaradi	velikosti.
Predvsem	gre	za	konstrukcijsko	rešitev,	ki	si	jo	je	Karl	zamislil	
in	sprovedel.

Sam	stolp,	višine	okoli	60	m,	je	v	bistvu	osnovna	konstrukcija	
žerjava,	ki	v	celoti	rotira.	Na	obeh	straneh	so	vodila,	po	katerih	
dvigujemo	oz.	spuščamo	vsako	od	treh	horizontalnih	sekcij,	
te		tvorijo	nosilno	okvir	iz	»fiberglas«	cevi,	ki	so	z	posebnimi	
vrvmi	,	povezana	med	seboj.	Preko	njih	pa	so	napete	zanke	
quada.	 Tako	 so	po	obodu	 zgornjega	 in	 spodnjega	okvirja	 (	
1.	 in	 3.	 sekcije	 ),	 razpete-povezane	 zanke	 za	 3.elementni	
quad	(	80m	).	Preko	zgornjega	in	srednjega	okvirja	(	1.	in	2.	
sekcije	)	pa	5	elementni	quad	za	40	m.

Tako,	sedaj	ni	potrebno	več	razmišljati	o	tem,	da	bi	zamenjali	
svoj	 sprejemnik,	 kadar	 ne	 slišite	 postaj,	 na	 drugi	 strani,	 s	
katerimi	dela	S52AW	….	HI.	

Nekaj	slik,	iz	»zgodovine«	nastanka	antene,	ki	povedo	dovolj,	
same	zase,	brez	komentarja.

Čestitke	vsem,	ki	so	sodelovali	pri	tem	projektu.

Hvala	lepa,	Karliju	za	slikovni	material	in	Vinku,	S53F,
za	»izpise«	preračuna	anten	–	EZNEC.

	 	 Rado,	S58R

QUAD SISTEM – S52AW
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Zima	2006/2007	je	bila	»muhasta«	in	tako	kot	mnogim
radioamaterjem	oz.	njihovim	antenam,	je	tudi	tu	pokazala	
svoje	zobe.		Vendar	Karl	je	med	tem	premagal	mnogo	težje
preizkušnje,	kot	je	ta	in	antenski	sistem	je	že	obnovljen.	Še

več,	že	ima	nove	načrte……

»Kotiček«	iz	katerega	»odhaja«	v	svet	signal	S52AW.

PRIROČNIK ZA
RADIOAMATERJE

2. dopolnjena izdaja

-	A4	format,	broširano/šivano
-	obseg	222	strani

-	cena	20	EUR

Radioamaterji	in	radijske	komunikacije,	elektrotehnika,		
radiotehnika	 in	 zanimive	 priloge	 za	 radioamatersko	
prekso	 -	 vse,	 kar	morate	 vedeti	 za	 operaterski	 izpit	
in	še	mnogo	drugega,	zanimivega	o	radioamaterjih	in	
radioamaterski	dejavnosti.

Informacije	in	naročila:
Zveza	radioamaterjev	Slovenije
p.p.	180,	1000	Ljubljana
Telefon:	01	25	22	459
Telefax:	01	42	20	422
E-pošta:	zrs-hq@hamradio.si

Za	organizirano	naročilo/nabavo
več	kot	10	priročnikov
preko	radioklubov	ZRS

posebna	cena:	14,50	EUR	za	izvod,
z	rokom	plačila	60	dni.
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KV aktivnosti
Ureja: Rajko Vavdi, S54X, e-pošta: hf@zrs.si

KOLEDAR KV TEKMOVANJ V JANUARJU 2008

OD UTC DO UTC IME  TEKMOVANJA Vrsta	oddaje
Torek 01. 0900 Torek 01. 1200 AGCW	Happy	New	Year	Contest CW

Sobota 05. 1800 Nedelja 06. 2400 ARRL	RTTY	Roundup RTTY
Sobota 05. 2000 Sobota 05. 2300 EUCW	160	m	Contest	(1) CW
Nedelja 06. 0400 Nedelja 06. 0700 EUCW	160	m	Contest	(2) CW
Nedelja 06. 1800 Nedelja 06. 2400 Kid’s	Day	Contest SSB
Sobota 12. 0000 Sobota 12. 2400 070	Club	PSKFest PSK-31
Sobota 12. 0000 Nedelja 13. 2400 Hunting	Lions	in	the	Air	Contest SSB
Nedelja 13. 0900 Nedelja 13. 1059 DARC	10-Meter	Contest CW/SSB
Sobota 19. 0400 Sobota 19. 1200 LZ	Open	Contest CW
Sobota 19. 1200 Nedelja 20. 1200 Hungarian	DX	Contest CW/SSB
Sobota 19. 1200 Nedelja 20. 1200 UK	DX	RTTY	Contest RTTY
Sobota 26. 0000 Nedelja 27. 2359 CQ	160-Meter	Contest CW
Sobota 26. 0600 Nedelja 27. 1800 REF	Contest CW
Sobota 26. 1200 Nedelja 27. 1200 BARTG	RTTY	Sprint	Contest RTTY
Sobota 26. 1300 Nedelja 27. 1300 UBA	DX	Contest SSB

KOLEDAR  KV  TEKMOVANJ  V  FEBRUARJU 2008

OD UTC DO UTC IME  TEKMOVANJA Vrsta	oddaje
Sobota 02. 0001 Nedelja 03. 2359 10	–	10	Int.	Winter	Contest SSB
Sobota 02. 1600 Sobota 02. 1900 AGCW	Straight	Key	Party CW
Sobota 02. 1800 Nedelja 03. 1759 Mexico	RTTY	Internacional	Contest RTTY
Nedelja 04. 2000 Nedelja 04. 2359 QRP		ARCI	Winter	Fireside	SSB	Sprint SSB
Sobota 09. 0000 Nedelja 10. 2359 CQ	WW	RTTY	WPX	Contest RTTY
Sobota 09. 1100 Sobota 09. 1300 Asia-Pacific	Spring	Sprint CW
Sobota 09. 1200 Nedelja 10. 1200 Dutch	PACC	Contest CW/SSB
Sobota 09. 1700 Sobota 09. 2100 FISTS	Winter	Sprint CW
Sobota 09. 2100 Nedelja 10. 0100 RSGB	1.8	MHz	Contest	 CW
Sreda 20. 1900 Sreda 20. 2030 AGCW	Semi	–	Automatic	Key	Evening CW
Sobota 16. 0000 Nedelja 17. 2400 ARRL	International	DX	Contest CW
Petek 22. 2100 Sobota 23. 2100 Russian	PSK	WW	Contest PSK-31

Sobota 23. 0000 Nedelja 24. 2359 CQ	160-Meter	Contest SSB
Sobota 23. 0600 Nedelja 24. 1800 REF	Contest SSB
Sobota 23. 1300 Nedelja 24. 1300 UBA	DX	Contest CW
Nedelja 24. 0900 Nedelja 24. 1100 High	Speed	Club	CW	Contest	(1) CW
Nedelja 24. 1500 Nedelja 24. 1700 High	Speed	Club	CW	Contest	(2) CW

Pravila	zgoraj	navedenih	tekmovanj	so	na	naslovu:http://www.sk3bg.se/contest

DX NOVICE
					Prišel	je	čas	obračuna	s	preteklim	letom,	ko	pogledamo	nazaj,	kaj	vse	smo	naredili	in	tudi	česa	nismo.	Na	KV	področju	
se	ni	zgodilo	kaj	bistveno	novega,	izpostavil	bi	 le	nekaj	stvari.	Lahko	se	pohvalimo	z	novim	slovenskim	rekordom	postaje	
S50HQ.	Vsem	sodelujočim	S5	postajam,	ki	 	so	napravile	vsaj	6	zvez	z	S50HQ,	 je	bila	poslana	spominska	diploma,	 	člani	
ekip	pa	so	bili	nagrajeni	s	simboličnim	darilom	–	majico	z	 lastnim	pozivnim	znakom.	Preko	sporazuma	s	SV	je	možno	za	
nekatera	FD	tekmovanja	uporabiti	vojaška	terenska	vozila,	stolpe	in	agregate,	vključno	z	vojaško	ekipo,	ki	v	takih	primeri	
lepo	sodeluje	z	radioamaterji.	Potrebno	je	le	predhodno	najaviti	potrebe	po	vojaški	opremi,	pa	se	dobi.	Z	novim	letom	bomo	
uvedli	dve	periodi	KVP	tekmovanja	(	nedelja	-tretji	vikend	april	in	november)	zaradi	želje	članov	po	povečani	aktivnosti,	pod	
okriljem	ZRS	bo	tudi	Žarkov	3Z	Memorial.	Obstaja	želja	po	še	enem	kratkem	KV	tekmovanju,	tako	da	bi	se	v	letu	dni	slišali	
štirikrat,	rezultat	iz	vseh	štirih	pa	bi	dal	skupnega	zmagovalca.	QSL	biro	deluje	normalno	in	ekspeditivno,		hvala	Milošu,	S54G.	
Primanjkuje	pa	izobraževanja	na	KV	področju,	dokaz	so	množični	obiski	operaterjev	na	redkih	seminarjih.	Morda	bi	jih	veljalo	
združiti	s	»političnimi«	srečanji,		pa	bi	lažje	prišli	do	dobrih	odločitev.	
					Lahko	si	zaželimo	le	čimprejšnjega	začetka	24.ciklusa	in	s	tem	dobrih	pogojev,	vam	vsem	pa	želim	v	novem	letu	dobrega	
zdravja	in	veselja.		



CQ ZRS december 2007

20

8R1PW - GUYANA
22.Feb.	 –	 29.Feb.	 –	 G3SWH	 in	 G3RTE	 bosta	 aktivna	 iz	
Georgetowna	 med	 160-10m,	 samo	 v	 CW	 in	 prdvsem	 na	
spodnjih	 ter	 WARC	 bandih.	 QSL	 je	 via	 buro	 ali	 direkt	 na	
G3SWH.

PZ5YV – SURINAM
05.Jan.	–	15.Jan.	(predvidoma)	–	Sodelovala	bo	mednarodna	
ekipa	med	160-6m,	v	CW,	SSB	in	RTTY.	QSL	bo	direkt	pa		tudi	
via	buro.	Glejte	na	http://pz5yv.4m5dx.org/.

J5C – GUINEA BISSAU
10.Jan.	 –	 21.Jan.	 –	 Pretežno	 francoska	 ekspedicija	 	 bo	
postregla	z	aktivnostjo	na	vseh	podorčjih	v	SSB,	CW,	DIGITAL,	
SSTV	in	FM.	Aktivno	bodo	24h/dan.	QL	bo	direkt	ali	pa	preko	
biroja.	Poglejte	še	na	http://www.j5c.eu/.

KH0 – MARIANA ISLANDS
10.Jan.	–	14.Jan.	–	JI5USJ	in	JI5RPT		bosta	uporabljala	znaka	
KH0/JI5USJ	ter	AH0V.	Slišali		naj	bi	ju	med	80-6m,	v	CW	in	
SSB	 	 ter	 digit.	modulacijah.	 QSL	 je	 via	 home	 call.	 Več	 na	
http://www.ji5rpt.com/ah0v/

TI9K  - COCOS ISLANDS
06.Feb.	 –	 15.Feb.-	 	 Mednarodna	 ekipa	 bo	 aktivna	 na	 vseh	
področjih	+	60m,	v	CW,	SSB,RTTY,	morda	tudi	PSK31.	QSL	
je	via	direkt	na	EA2CRX	ali	via	buro.	Več	na	http://www.ti9.
eu.com/.

V63 - MICRONESIA
14.Feb.	 -	 27.Feb.	 –	 Ameriška	 ekipa	 z	 aktivnostjo	 med	
160-10m	v	CW,SSB	in	digital.	QSL	je	via	K8AQM.

VP6DX – DUCIE ISLAND
11.Feb.	–	22.Feb.	–		S		sedmimi	postajami		bo	mednarodna	
ekipa	 aktivirala	 ta	 zanimiv	 otok.	Delali	 bodo	med	 160-6m.	
QSL	info	kasneje.	Več	na	http://ducie2008.dl1mgb.com/.

VP8DIF – SOUTH GEORGIA
27.Jan.	 -	 28.Feb.	 –	 	 MM0DWF	 bo	 delal	 z	 otoka	 Husvik	
(AN-007),	menda	na	vseh	bandih.		QSL	je	via	buro	ali	direkt.	
Več	na	http://www.lars-boehme.de/vp8dif/index.html.

VP8 – FALKLAND ISLANDS
26.Feb.	 -	 13.Mar.	 –	 DL2AH	 bo	 delal	 z	 otoka	 Pebble	 med	
40-10m,	predvsem	SSB,	delno	tudi	RTTY.	QSL	je	via	buro	ali	
direkt	na	DL2AH.

JD1 - OGASAWARA
13.Feb.	-	28.Feb.	–	 	JI5RPT	bo	aktiven	kot	JD1BLY	z	otoka	
Chichijima	 (AS-031)	med	160-6m	v	CW	 ,	SSB	 in	digitalno.	
QSL	bo	via	home	call.	Več	na	http://www.ji5rpt.com/jd1/

Scarborough	Reef	DXpeditions

DIPLOME SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV DRUGAČE

Ljudski	pregovor	pravi:	»sto	ljudi,	sto	čudi«,	za	radioamaterje	
pa	 bi	 morali	 to	 število	 pomnožiti	 s	 tri.	 Tako	 je	 to,	 brez	
olepševanja	 in	brez	dlake	na	 jeziku.	Sam	sem	doživel	 take	
radioamaterske	»čudi«.	Ena	izmed	teh	je	zahteva	o	tajnosti	
osebnih	podatkov.	Radioamater,	ki	bi	moral	biti	najbolj	odprt,	
demokratičen	 svetovljan,	 se	 skriva	 za	 zakonom	 o	 osebnih	
podatkih.	Najprej	pošlje	svoj	zahtevek	za	diplomo	v	Ameriko	
ali	 kam	 drugam,	 potem	 je	 ta	 diploma	 objavljena	 naprimer	
na	 ARRL-ovih	 straneh	 in	 vidna	 vsemu	 svetu.	 Doma	 jo	 ima	
obešeno	na	 steno,	 da	 jo	 lahko	vsak	vidi,	 obenem	zahteva,	
da	 se	 njegovih	 podatkov	 o	 osvojenih	 diplomah,	 ne	 sme	
objavljati	 naprimer	 v	 domačem	 glasilu	 ali	 na	 spletni	 strani	
z	 radioamatersko	vsebino.	Seveda	niso	vsi	 tako	nastrojeni,	
ampak	dovolj	je	že	eden	ali	dva,	da	se	postavi	pod	vprašaj	
nadaljne	delo.	Meni	osebno	ni	do	tega,	da	bi	se	s	kom	prerekal	
ali	 hodil	 po	 sodiščih.	 Že	 vsak	 dvom	 v	možnost	 soočenja	 z	
zakonom	mi	je	mrzek	in	zato	sem	se	odločil	končati	objavljati	
kakršne	koli	 lestvice	ali	sezname	o	radioamaterjih.	Podatke	
o	diplomah	sem	zbiral	nekaj	 let	 in	je	tako	seznam	verjetno	
popoln	za	nazaj,	kakor	tudi	osvežen	sproti.	
Za	 konec	 le	 še	 ugotovitev,	 da	 se	 je	 do	 sedaj	 nabralo	 lepo	
število diplom in marsikateremu operatorju je bila objava 
seznama	 vzpodbuda	 za	 pridobitev	 radioamaterske	 trofeje.	
Seznam	diplom,	brez	znakov,	bo	še	naprej	objavljen	na	moji	
strani:	http://freeweb.siol.net/s53mj/	saj	nima	smisla,	
da	bi	 zavrgel	 večletno	delo.	 To	bo	 statističen	prikaz	o	delu	
slovenskih	radioamaterjev.	Rad	bi	se	še	enkrat	zahvalil	vsem,	
ki	ste	me	pri	delu	vzpodbujali	in	mi	pošiljali	podatke	o	svojih	
diplomah.	

	 	 Janez,	S53MJ.

Vprašanje	:

Spoštovani! 
 
Fizična	oseba	bi	rada	vodila	seznam	(evidenco),	na	kateri	bi	
bil	označen	klicni	znak	postaje	(radioamaterska	licenca	-	več	
informacij	dobite	na	APEK-u
http://www.apek.si/sl/radiokomunikacije_brez_radiodifuzije	 
in	diplome,	katere	je	ta	postaja	osvojila	(v	tekmovanjih	in	
druge	narave). 
 
Večina	teh	podatkov	je	javno	bila	objavljena	na	internetnih	
straneh	organizatorja	tekmovanj,	medijih	(časopis),	ali	pa	v	
bazah	v	katere	radioamaterji	sami	vpišejo	svoje	podatke.	 
 
Ali	lahko	sedaj	te	podatke,	ki	so	javno	dostopni	(mediji	in	na	
internetnih	straneh	organizatorja)	uporabimo	?	(mislim	da	
bi	moralo	to	spadati	pod	13/(5)	ZVOP-1a)	 
 
Če	je	oseba	dala	svoje	podatke	na	internetno	stran	(osebno	
ime,	naslov,	email)	v	evidenco	so	tudi	ostali	radioamaterji	
vpisali	svoje	podatke.	Ali	se	lahko	ta	evidenca	uporabi	?	
(primer www.hamcall.net). 
 
Ali	bo	potrebno	soglasje	posameznikov	v	zgornjih	primerih	?	
In	kdaj	? 
 
Prosim	za	mnenje	in	pomoč	kako	naj	se	ta	evidenca	uredi	
po	zakonskih	okvirih.	 
  S spoštovanjem
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Odgovor	:	

Številka:	0712-955/2007/2	
Datum:	8.	11.	2007	

Spoštovani,	

prejeli	smo	vaše	elektronsko	sporočilo.	

V	njem	navajate,	da	bi	kot	fizična	oseba	radi	vodili	seznam	
(evidenco),	 na	 kateri	 bi	 bil	 	 označen	 klicni	 znak	 postaje	
(radioamaterska	licenca	-	več	informacij	na	APEK-u	
h t t p : / /www.apek . s i / s l / rad i okomun i kac i j e_b rez_
radiodifuzije)	 in	 diplome,	 ki	 jih	 je	 postaja	 osvojila	 (npr.	 v	
tekmovanjih).	

Večina	 teh	 podatkov	 je	 javno	 objavljenih	 na	 internetnih	
straneh	organizatorja	tekmovanj,	medijih	(časopis),	ali	pa	v	
bazah,	v	katere	radioamaterji	sami	 	vpišejo	svoje	podatke.	
Sprašujete	nas,	ali	lahko	zdaj	te	podatke,	ki	so	javno	dostopni	
(mediji	in	na	internetnih	straneh	organizatorja),	uporabite.	
Zanima	vas	ali	 se	 lahko	v	primeru,	 ko	 je	oseba	dala	 svoje	
podatke	(osebno	ime,	naslov,		elektronski	naslov)	v	evidenco	
na	spletno	stran,	v	katero	so	tudi	ostali	radioamaterji	vpisali	
svoje	 podatke,	 ta	 evidenca	 uporabi	 (primer	 www.hamcall.
net	),	oziroma	ali	 je	v	zgornjih		primerih	potrebno	soglasje	
posameznikov.	

V	nadaljevanju	vam	na	podlagi	predstavljenega	dejanskega	
stanja	 ter	 na	 podlagi	 7.	 točke	 	 prvega	 odstavka	 49.	 člena	
Zakona	o	varstvu	osebnih	podatkov	(Uradni	list	RS,	št.	86/04,		
113/05,	51/07-ZUstS	in	67/07;	ZVOP-1)	ter	2.	člena	Zakona	
o	Informacijskem	pooblaščencu		(Uradni	list	RS	št.	113/05	in	
51/07-ZUstS)	posredujemo	naše	neobvezno	mnenje	v	zvezi	
z		vašimi	vprašanji:	
-------------------------------------------------------------------
Informacijski	pooblaščenec	je	mnenja,	da	lahko	v	zasebnem	
sektorju	 ustvarite	 zbirko	 osebnih	 podatkov,	 v	 kateri	 se	
nahajajo	osebni	podatki	posameznikov,	ki	so	bili	na	podlagi	
njihovega	 soglasja	 javno	 objavljeni	 na	 različnih	 spletnih	
straneh,	preko	katerih	ste	 jih	 tudi	pridobili.	Če	nameravate	
take	 osebne	 podatke	 uporabljati	 v	 namene	 neposrednega	
trženja,	 morate	 pri	 tem	 upoštevati	 tudi	 spodaj	 navedene	
določbe	ZVOP-1	in	Zakona	o	elektronskih		komunikacijah	
(Ur.	l.	RS,	št.	43/04,	v	nadaljevanju	ZEKom).	
-------------------------------------------------------------------
Osebni	podatek	je	v	skladu	s	1.	tč.	6.	člena	ZVOP-1	katerikoli	
podatek,	ki	se	nanaša	na	posameznika,	ne	glede	na	obliko,	v	
kateri	je	izražen.	

Zbirka	osebnih	podatkov	je	v	skladu	s	5.	tč.	6.	člena	ZVOP-1	
vsak	 strukturiran	 niz	 podatkov,	 ki	 vsebuje	 vsaj	 en	 osebni	
podatek,	 ki	 je	 dostopen	 na	 podlagi	 meril,	 ki	 omogočajo	
uporabo	ali	združevanje	podatkov,	ne	glede	na	to,	ali	je	niz	
centraliziran,	decentraliziran	ali	 razpršen	na	funkcionalni	ali	
geografski	podlagi;	strukturiran	niz	podatkov	je	niz	podatkov,	
ki	 je	 organiziran	 na	 takšen	 način,	 da	 določi	 ali	 omogoči	
določljivost	posameznika.	

Upravljavec	osebnih	podatkov	 je	 v	 skladu	 z	6.	 tč.	 6.	 člena	
ZVOP-1	fizična	ali	pravna	oseba	ali		druga	oseba	javnega	ali	
zasebnega	sektorja,	ki	določa	namene	in	sredstva	obdelave	
osebnih	 	 podatkov	oziroma	oseba,	 določena	 z	 zakonom,	 ki	
določa	tudi	namene	in	sredstva	obdelave.

Občutljivi	osebni	podatki	so	v	skladu	z	19.	tč.	6.	člena	ZVOP-1	
podatki	 o	 rasnem,	 narodnem	 	 ali	 narodnostnem	 poreklu,	
političnem,	verskem	ali	filozofskem	prepričanju,	članstvu	v	
sindikatu,	 zdravstvenem	 stanju,	 spolnem	 življenju,	 vpisu	
ali	izbrisu	iz	kazenske	evidence	ali		evidenc,	ki	se	vodijo	na	
podlagi	zakona,	ki	ureja	prekrške.	

Splošna	 pravna	 podlaga	 za	 dopustno	 obdelavo	 osebnih	

podatkov	 je	 navedena	 v	 1.	 odstavku	 	 8.	 člena	 ZVOP-1	 in	
določa,	 da	 se	 ti	 podatki	 lahko	 obdelujejo	 le,	 če	 obdelavo	
osebnih	podatkov	in	osebne	podatke,	ki	se	obdelujejo,	določa	
zakon	 ali	 če	 je	 za	 obdelavo	 določenih	 osebnih	 podatkov	
podana	 osebna	 privolitev	 posameznika.	 Naslednji	 odstavek	
istega	 člena	 določa,	 da	mora	 biti	 namen	 obdelave	 določen	
v	 zakonu,	v	primeru	obdelave	na	podlagi	 osebne	privolitve	
posameznika	pa	mora	biti	posameznik	predhodno	pisno	ali	na	
drug	ustrezen	način	seznanjen	z	namenom	obdelave	osebnih	
podatkov.	

Pravne	podlage	 za	obdelavo	osebnih	podatkov	v	 zasebnem	
sektorju	so	določene	v	10.	čl.		ZVOP-1,	ki	določa,	da	se	osebni	
podatki	v	zasebnem	sektorju	 lahko	obdelujejo,	če	obdelavo	
osebnih	podatkov	in	osebne	podatke,	ki	se	obdelujejo,	določa	
zakon	 ali	 če	 je	 za	 obdelavo	 določenih	 osebnih	 podatkov	
podana	osebna	privolitev	posameznika	(1.	odst.).	Ne	glede	
na	prejšnji	odstavek	se	lahko	v	zasebnem	sektorju	obdelujejo	
osebni	 podatki	 posameznikov,	 ki	 so	 z	 zasebnim	 sektorjem	
sklenili	 pogodbo	 ali	 pa	 so	 na	 podlagi	 pobude	 posameznika	
z	njim	v	fazi	pogajanj	za	sklenitev	pogodbe,	če	je	obdelava	
osebnih	podatkov	potrebna	in	primerna	za	izvedbo	pogajanj	
za	 sklenitev	 pogodbe	 ali	 za	 izpolnjevanje	 pogodbe	 (2.	
odst.).	

Ob	tem	velja	opozoriti	tudi	na	16.	člen	ZVOP-1,	ki	ureja	eno	
izmed	temeljnih	načel	varstva		osebnih	podatkov,	t.j.	načelo	
namembnosti	ali	načelo	namenskosti	in	določa,	da	se	osebni	
podatki	lahko	zbirajo	le	za	določene	in	zakonite	namene	ter	se	
ne	smejo	nadalje	obdelovati	tako,	da	bi	bila	njihova	obdelava	
v	neskladju	s	temi	nameni,	če	zakon	ne	določa	drugače.	

13.	 člen	 ZVOP-1,	 ki	 ureja	 pravno	 podlago	 za	 obdelavo	
občutljivih	osebnih	podatkov	v	5.	tč.,določa,	da	se	občutljivi	
osebni	podatki	med	drugim	lahko	obdelujejo	tudi,	če	je	
posameznik,	 na	 katerega	 se	 nanašajo	 občutljivi	 osebni	
podatki,	te	javno	objavil	brez	očitnega	in	izrecnega	namena,	
da	omeji	namen	njihove	uporabe.	

Občutljivi	osebni	podatki	so	najsubtilnejša	kategorija	osebnih	
podatkov,	 ki	 prav	 zaradi	 svoje	 	 občutljivosti	 potrebujejo	
posebno	 varstvo	 in	 zaščito.	 Zato	 ZVOP-1	 v	 13.	 členu	
omejuje 
dopustnost	 obdelave	 omenjenih	 podatkov	 na	 osem	
taksativno	določenih	pravnih	podlag,	med	katerimi	najdemo	
tudi	 zgoraj	 navedeno,	 v	 5.	 tč.	 13.	 člena	 določeno	 pravno	
podlago	za	 	obdelavo	teh	podatkov.	Če	pa	ej	na	podlagi	 te	
določbe	 dopusnt	 o	 obdelovati	 občutljive	 osebne	 podatke	
posameznika,	ki	jih	je	ta	prej	javno	objavil	in	pri	tem	ni	imel	
očitnega	 in	 	 izrecnega	 namena,	 da	 omeji	 namen	 njihove	
uporabe,	potem	je	pod	istimi	pogoji	na	podlagi	argumenta	a	
maiori	ad	minus,	t.j.	sklepanja	od	večjega	na	manjše	toliko	
bolj	 dopustno	 obdelovati	 osebne	 podatke,	 ki	 ne	 spadajo	 v	
posebej	 zaščiteno	 kategorijo	 občutljivih	 osebnih	 podatkov.	
Na	 podlagi	 takega	 sklepanja	 je	 Informacijski	 pooblaščenec	
mnenja,	 da	 določba	 5.	 tč.	 13.	 člena	 predstavlja	 ustrezno	
pravno	 podlago	 za	 obdelavo	 vseh	 osebnih	 podatkov,	 tudi	
tistih,	 ki	 jih	 navajate	 v	 vašem	 elektronskem	 sporočilu,	 in	
ki	nimajo	statusa	občutljivih	osebnih	podatkov	 iz	19.	 tč.	6.	
člena	ZVOP-1.	

Na	 podlagi	 povedanega	 je	 Informacijski	 pooblaščenec	
mnenja,	da	lahko	kot	fizična	oseba	ustvarite	zbirko	osebnih	
podatkov,	v	kateri	se	nahajajo	osebni	podatki	posameznikov,	
ki	so	bili	na	podlagi	njihovega	soglasja	objavljeni	na	različnih	
spletnih	straneh.

V	 vašem	 vprašanju	 sicer	 ne	 navajate,	 v	 kakšen	 namen	
nameravate	 uporabljati	 tako	 zbrane	 	 osebne	 podatke,	
zato	 Informacijski	 pooblaščenec	 opozarja	 še	 na	 zakonske	
določbe,	 ki	 jih	 morate	 upoštevati,	 če	 nameravate	 tako	
zbrane	 osebne	 podatke	 uporabiti	 v	 namene	 neposrednega	
trženja.	 Pridobivanje	 osebnih	 podatkov	 in	 njihova	 uporaba	
za namene 
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neposrednega	trženja	je	urejena	v	72.	členu	ZVOP-1.	Osebne	
podatke	posameznikov,	ki	jih	je	pravna	ali	fizična	oseba	zbrala	
iz	 javno	dostopnih	virov	ali	v	okviru	zakonitega	opravljanja	
dejavnosti,	 lahko	 uporablja	 tudi	 za	 namene	 ponujanja	
blaga,	 storitev,	 zaposlitev	 ali	 začasnega	 opravljanja	 del	 z	
uporabo	 poštnih	 storitev,	 telefonskih	 klicev,	 elektronske	
pošte	 ali	 drugih	 telekomunikacijskih	 sredstev	 (v	 besedilu:	
neposredno	trženje)	v	skladu	z	določbami	ZVOP-1,	če	drug	
zakon	ne	določa	drugače.	Za	namene	neposrednega	trženja	
lahko	 upravljavec	 osebnih	 podatkov	 uporablja	 le	 naslednje	
osebne	podatke:	osebno	ime,	naslov	stalnega	ali	začasnega	
prebivališča,	 telefonsko	 številko,	 naslov	 elektronske	 pošte	
ter	 številko	 telefaksa.	 Upravljavec	 osebnih	 podatkov	 mora	
neposredno	trženje	izvajati	tako,	da	posameznika	ob	izvajanju	
neposrednega	trženja	obvesti	o	njegovih	pravicah	iz	73.	člena	
ZVOP-1,	ki	določa,	da	 lahko	posameznik	kadarkoli	pisno	ali	
na	drug	dogovorej	n	način	zahteva,	da	upravljavec	osebnih	
podatkov	 (v	 konkretnem	 primeru	 bi	 bilo	 to	 vaše	 podjetje)	
trajno	 ali	 začasno	 preneha	 uporabljati	 njegove	 osebne	
podatke	za	namen	neposrednega	trženja.	

Pri	 tem	pa	 je	potrebno	opozoriti,	 da	 je	neposredno	 trženje	
preko	 elektronske	 pošte	 podrobneje	 urejeno	 v	 specialnem	
zakonu,	in	sicer	v	ZEKom,	ki	neposredno	trženje	in	s	tem	
povezano	 varstvo	 osebnih	 podatkov	 ureja	 drugače	 kot	
ZVOP-1.	 V	 1.	 odst.	 109.	 čl.	 ZEKom	 je	 tako	 določeno,	 da	
je	 uporaba	 samodejnih	 klicnih	 sistemov	 za	 opravljanje	
klicev	 na	 naročnikovo	 telefonsko	 številko	 brez	 človekovega	
posredovanja	 (klicni	 avtomati),	 faksimilnih	 naprav	 ali	
elektronske	 pošte	 za	 namene	 neposrednega	 trženja	
dovoljena	samo,	če	naročnik	predhodno	soglaša	s	tem.	V	2.	
odst.	istega	člena	pa	je	določeno,	da	lahko	fizična	ali	pravna	
oseba,	ki	od	kupca	svojih	izdelkov	ali	storitev	pridobi	njegov	
elektronski	naslov	za	elektronsko	pošto,	ta	naslov	uporablja	
za	neposredno	trženje	svojih	podobnih	 izdelkov	ali	storitev,	
vendar	mora	kupcu	dati	možnost,	da	kadarkoli	na	brezplačen	
in	 enostaven	 način	 zavrne	 takšno	 uporabo	 njegovega	
elektronskega	naslova.	3.	odst.	109.	čl.	nadalje	določa,	da	je	
uporaba	drugačnih	sredstev	za	neposredno	trženje	s	pomočjo	
elektronskih	 komunikacij	 kot	 so	 določena	 v	 prejšnjih	 dveh	
odstavkih	tega	člena,	dovoljena	le	s	soglasjem	naročnika.	
Elektronske	pošte	za	potrebe	neposrednega	trženja	s	skrito	ali	
prikrito	identiteto	pošiljatelja,	v	imenu	katerega	se	sporočilo	
pošilja,	 ali	 brez	 veljavnega	 naslova,	 na	 katerega	 lahko	
prejemnik	pošlje	zahtevo	za	prekinitev	takega	neposrednega	
trženja,	pa	v	skladu	s	4.	odst.	109.	čl.	ZEKom	ni	dovoljeno	
pošiljati.	

ZEKom	 torej	 omogoča	 neposredno	 trženje	 le	 s	 privolitvijo	
posameznika	 (t.i.	 načelo	 opt-in).	 Edini	 odstop	 od	 strogega	
opt-in	načela	v	ZEKom	pomeni	2.	odst.	109.	čl.,	ki	se	nanaša	
na	primere,	ko	je	posameznik	kupec	fizične	ali	pravne	osebe,	
ki	izvaja	oglaševanje	preko	elektronske	pošte	in	je	ta	oseba	
od	kupca	pridobila	njegov	elektronski	naslov.	Vendar	mora	
upravljavec	osebnih	podatkov	tudi	v	 teh	primerih	(tako	kot	
sicer	 zahteva	 ZVOP-1	 v	 73.	 čl.)	 z	 neposrednim	 trženjem	
(oglaševanjem)	prenehati	takoj,	ko	posameznik	to	zahteva	(t.i.	
načelo	opt-out).	Uporabe	elektronskih	naslovov,	pridobljenih	
iz	javno	dostopnih	virov,	za	namene	neposrednega	trženja	pa	
ZEKom	ne	dovoljuje.	

Za	neposredno	trženje,	ki	 je	urejeno	v	ZVOP-1,	torej	 lahko	
uporabite	 v	 72.	 členu	 naštete	 osebne	 podatke,	 ki	 ste	 jih	
pridobili	 iz	javno	dostopnih	virov,	za	neposredno	trženje,	ki	
ga	ureja	ZEKom	pa	tako	pridobljenih	osebnih	podatkov	brez	
privolitve	posameznikov	ne	morete		uporabiti.	

S	spoštovanjem,

	 Informacijski	pooblaščenec	
	 Nataša	Pirc	Musar,	univ.	dipl.	prav.																																																																																																									
	 pooblaščenka

IZPOLNJENE SANJE

V	 tistih	 časih	 sem	 živel	 precej	 bohemsko.	 Dopoldne	 sem	
prenašal	sem	ter	tja	geodetsko	lato	kot	»fizikalec«	pri	izmeri	
katastra	 podzemnih	 vodov	 –	 delo,	 manj	 naporno	 in	 bolje	
plačano	 od	 dela	 kot	 varilec,	 ki	 sem	 ga	 pred	 tem	 opravljal	
dobra	štiri	leta,	popoldneve	sem	presedel	v	mirnem	kotičku	
mestne	 kavarne	 ter	 reševal	 matematične	 naloge,	 prebiral	
fizikalne	 učbenike,	 knjige	 osnov	 elektrotehnike	 in	 podobno	
ter	se	pripravljal	za	izpite	na	dopisni	tehnični	šoli,	v	plahem	
upanju,	 da	 se	 mi	 bodo	 le	 odprla	 vrata	 Višje	 pomorske	
šole	 v	 Reki	 –	 smer	 radiotelegrafist,	 vrata,	 ki	 sem	 si	 jih	 z	
nepremišljeno	odločitvijo,	da	po	opravljenem	drugem	letniku	
zapustim	 šolo	 in	 se	 zaposlim	 ter	 se	 tako	 rešim	 prestroge	
starševske	 roke,	 zaloputnil	 pred	 nosom.	 Pa	 saj	 mi	 tedaj,	
šestnajstletnemu	mladeniču,	elektrotehnika,	elektronika	nista	
bila	 življenjski	 cilj,	 prej	 sredstvo	 za	 dosego	 sanj,	 napraviti	
si	 lastno	 radijsko	 postajo,	 poslušati	 skrivnostne	 signale	 iz	
daljnih	 dežel,	 vzpostavljati	 zveze,	 delati	 v	 tekmovanjih…	
Namesto	 zapiskov	 in	 opravljenih	 nalog	 sem	 zvezke	 imel	
polne	shem	sprejemnikov,	oddajnikov,	celo	preprostega	SSB	
transceiverja,	 izračunov	tuljav,	 transformatorjev,	skic	anten	
in	podobno.	Le	denarja	za	nakup	potrebnih	delov	ni	bilo,	meni	
se	 je	 pa	mudilo,	 zelo	mudilo	 –	 ob	 večerih	 sem,	 z	 ušesom	
ob	 zvočniku	 domačega	 radioaparata,	 pokrit	 z	 odejo	 preko	
glave	in	radia,	da	me	starši	ne	bi	zalotili,	da	»zopet	poslušam	
to	 frdamano	 škripanje«,	 na	 KV	 uspel	 ujeti	 signale	 KV4AA,		
KH6IJ,	 CR7IZ,	 pa	W4BPD	 z	 njegovih	 zadnjih	 ekspedicij	 po	
Indijskem	 oceanu…Za	 vse	 ostalo	 okrog	 sebe	 sem	 bil	 slep	
in	gluh,	edina	glasba	mi	 je	bila	 telegrafija,	 čtivo	–	članki	v	
Radioamaterju	in	zvezdno	nebo	–	čudovita	noč	za	DXe…	Torej,	
dopoldne	 sem	 delal	 (iz	 nuje),	 popoldne	 skušal	 nadoknaditi	
zamujeno,	 (za	 »bližnjico«,	 ki	 jo	 je	 omogočala	 tedanja	
zakonodaja,	namreč	 za	diferencialne	 izpite,	 ki	 so	mi	14	 let	
kasneje	 odprli	 pot	 na	 beograjsko	 Filološko	 fakulteto,	 tedaj	
pač	 še	 nisem	vedel),	 večere	 sem	pa,	 uganili	 ste,	 preživljal	
v	klubu,	»klofal«	v	tekmovanjih,	DXal,	še	posebno	pa	so	me	
privlačili	CW	klubi	(HSC,	TOPS,	RCC,	CWK,	itd).	Skoraj	vsak	
večer	smo	se	na	3575	našli	YU3TQT	(sedaj	S57X),	 	YU3CV	
(sedaj	 S53V),	 pa	 	 YU1OET(seday	 YZ1AA),	 YU2REO	 (sedaj	
9A2WJ),	YU4VOZ,	YU6OGW,	sami	zanesenjaki,	katerim	je	CW	
postal	materin	jezik,	 in	»nakladali«	smo	včasih	do	jutranjih	
ur	in	vmes	malo	poDXali…YU6OGW	je	prav	rad	uporabljal	Q	
kodo	za	meteorološke	podatke	(zračni	tlak,	vlažnost,	itd),	pa	
sem	ga	radovedno	vprašal,	kaj	je	po	poklicu.	Radiotelegrafist,	
je	 odgovoril.	 Ker	 se	 je	 oglašal	 iz	 Pljevelj	 na	 skrajnem	
severozahodu	Črne	Gore,	sem	domneval,	da	je	zaposlen	na	
kakšni	meteorološki	postaji.	

»In	 kako	 se	 postane	 radiotelegrafist?«,	 sem	 ga	 naivno	
pobaral.	
»Bi	ti	rad	postal	radiotelegrafist?«	
»Bi,	 pa	 ne	 vem,	 kakšni	 so	 pogoji	 in,	 če	 jih	 sploh	
izpolnjujem.«								
»Kot	naročeno,	Mirko.	Ponujena	mi	je	premestitev	v	Zaječar,	
le	50km	od	doma,	če	uspem	najti	zamenjavo.«
»In	kaj	naj	storim?«
»Le	vlogo	napiši,	in	to	čimprej.«
»Ja,	kakšni	pa	so	pogoji?«
»Vse	boš	izvedel	v	Beogradu.«,	mi	je	odgovoril	ter	izdiktiral	
naslov:

GP	»Rad«	-	radijska	služba
Kosovska	31
Beograd

Domov	 sem	 tisti	 večer	 prišel	 zmeden.	 O	 sistemih	 zvez,	 o	
procedurah,	 kraticah	 in	 frekvencah,	 ki	 se	 uporabljajo	 in	
podobno	nisem	imel	pojma.	Konec	koncev,	vojsko	sem	služil	
v	pehoti	 in	ne	pri	vezistih.	»Da	se	 le	ne	bi	osmešil…«	sem	
razmišljal.	Namesto	»klasične«	vloge	v	stilu	»Zgoraj	navedeni,	
spodaj	 podpisani	 ta	 in	 ta…«	 sem	napisal	 nekonvencionalno	
pismo,	 v	 katerem	 sem	 povprašal	 o	 pogojih,	 ki	 naj	 bi	 jih	
izpolnjeval,	 dodal	 kratek	 življenjepis	 ter	 pripisal	 »Če	
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izpolnjujem	zahtevane	pogoje,	prosim,	da	pismo	upoštevate	
kot	 vlogo	 za	 sprejem	v	 službo.«.	 Roke	 so	 se	mi	 tresle,	 ko	
sem	kuverto	potisnil	v	nabiralnik.	Popoldne	sem	obiskal	strica	
mojega	sošolca	Bojana	(S57JA),	za	katerega	sem	vedel,	da	
je	pred	časom	bil	radiotelegrafist	pri	Pošti	(do	leta	1957,	ko	je	
PTT	ukinila	svojo	radijsko	službo).	Povedal	je,	da	je	obiskoval	
PTT	 šolo	 za	 telegrafiste,	 kaj	 več	mi	 pa	 ni	 vedel	 svetovati.	
Tudi na republiškem sekretariatu za promet in zveze mi niso 
vedeli	povedati	nič	določenega.	V	Sloveniji	 razen	policije	 in	
vojske	pač	nihče	ni	 imel	 svoje	 radijske	 službe.	 	Naslednjih	
nekaj	 dni	 sem	 hodil	 okrog	 potrt,	 s	 pobešenimi	 uhlji,	 celo	
klub	me	ni	privlačil.	Potem,	čez	tri	dni	mi	pa	pride	sestra	na	
delo	povedat,	da	me	doma	čaka	neki	telegram	iz	Beograda.	
»Vabimo	vas,	da	se	v	ponedeljek	ob	7.uri	zglasite	na	pogovor	
o	sklenitvi	delovnega	razmerja.«

Na	 večernem	 brzem	 vlaku	 za	 Beograd	 sem	 poiskal	 prazen	
kupe	 ter	 se	 zleknil	 na	 klopi,	 zaspati	 pa	 nisem	mogel.	 »Le	
kakšna	ustanova	je	ta	GP	»Rad«?«	sem	razmišljal,	»le	kakšne	
'fancy'	aparature	uporabljajo?«	Dane	je	omenil,	da	bo	ključen	
preizkus	 znanja	 telegrafije.	 Ta	me	 sicer	 ni	 skrbel,	 bolj	 me	
je	skrbelo,	če	 imam	potrebno	legitimacijo	za	delo,	ki	naj	bi	
ga	opravljal.	»Bo	zadostovala	radioamaterska	'klasa'?		Bodo	
namesto	srednješolskega	spričevala	zadostovale	ocene	treh	
opravljenih	letnikov	v	indeksu	Dopisne	tehnične	šole?«,	mi	je	
rojilo	po	glavi.	»Sem	si	nakopal	nepotreben	strošek	s	to	dolgo	
potjo?«	»Če	ne	bom	sprejet,	bom	doma	deležen	škodoželjnih	
pogledov,	češ,	le	glejte	tega	nesojenega	radiotelegrafista…«

Ko	 me	 je	 dvigalo	 pripeljalo	 v	 sedmo,	 najvišje	 nadstropje	
zgradbe	tik	za	zvezno	Skupščino,	sem	bil	kar	malo	razočaran.	
Pričakoval	 sem	 nekakšen	 center	 zvez	 s	 kopico	 ljudi	 s	
slušalkami	na	glavi	 in	radijske	postaje,	polne	instrumentov,	
gumbov,	 lučk	 in	 stikal,	 občutek	 sem	 pa	 dobil,	 kot	 da	 sem	
prišel	 v	 povprečno	 opremljen	 slovenski	 radioklub	 sredi	
šestdesetih:	na	mizi	en	»ubogi«	SK-6	sprejemnik	 ter	OM-4	
oddajnik,	 kakršne	 je	 »Iskra«	 izdelala	 za	 ribiško	 ladjevje.	
Elektronski	taster	z	dvema	UCC82	elektronkama,	kakršne	je	
kakšno	desetletje	prej	izdeloval	in	prodajal	Ted	Mohar,	YU3HY	
(sedaj	S57AY)	je	le	še	podčrtal	ta	občutek.	

V	tistih	časih	so	velika,	predvsem	gradbena	podjetja	v	Srbiji	
(»Rad«,	 pa	 »Partizanski	 put«,	 »Trudbenik«,	 tudi	 PIM	 –	
Preduzeće	'Ivan	Milutinović',	ki	se	je	ukvarjalo	z	rečno	plovbo,	
itd)	imela	svoje	radijske	mreže	na	60m	obsegu,	klicni	znaki	
pa	 so	 bili	 sestavljeni	 iz	 prefiksa	 (4N),	 črke	 in	 dveh	 številk	
za	upravne	postaje	ter	še	dodatna	črka	za	vsako	postajo	v	
mreži.	Tako	je	upravna	postaja	v	podjetju	»Rad«	imela	klicni	
znak	 4NC24,	 postaja	 v	 Pljevljih,	 kjer	 sem	 delal	 naslednjih	
nekaj	 let	 pa	 4NC24L,	 frekvenca,	 na	 kateri	 smo	 delali	 je	
bila	 pa	 5191	 kHz.	 	 Dovoljen	 je	 bil	 le	 odprti	 tekst,	 vsebina	
radiogramov	pa	je	bila	podobna	vsebini	današnjih	E-mailov	
(seveda	 brez	 priponk,		 ,	 pa	 tudi	 »spama«,	 razen	QRM	 s	
sosednjih	kanalov,	ni	bilo).
 
Po	obvezni	turški	kavi	z	ratlukom	je	sledilo	kratko	testiranje	
–	šef	radijske	službe	je	z	elektroncem	odtipkal	stavek	»Ako	
ovo	 primis	 bices	 dobar	 RTG«,	 nato	 pa	 sem	moral	 sprejeti	
radiogram	postaje,	 locirane	v	Novem	Beogradu.	Tamkajšnji	
operater	 je	 bil	 radiotelegrafist	 že	 pri	 predvojni	 tiskovni	
agenciji	»Avala«,	med	vojno	pa	vezist	v	enem	od	četniških	
štabov	v	bližini	Užica.	Njegovo	tipkanje	z	 ročnim	tasterjem	
(tipkal	ni	tako,	kot	so	nas	učili	na	tečaju,	namreč,	s	prsti	ni	
objel	gumba	tasterja	temveč	je	tolkel	po	njemu	z	iztegnjenimi	
prsti)	je	bilo	sicer	zelo	melodično,	me	je	pa	nekoliko	zmedlo,	
ker	 je	 črke	 »lepil«	 -	 namesto	 »delegat«	 je	 tipkal	 »delpat«	
in	 »kazon«	 namesto	 »kamion«,	 tako,	 da	mi	 je	 posamezne	
besede	moral	ponavljati,	kljub	temu	pa	sem	preizkus	opravil	
kar	 zadovoljivo.	 Še	 kavica	 z	 ratlukom	 pri	 šefu	 kadrovske	
službe,	nato	pa	me	je	moj	novi	šef	napotil,	naj	si	grem	na	
sekretariat	 za	 promet	 in	 zveze	 uredit	 pooblastilo	 za	 delo.	
Zopet	mi	 je	 srce	 padlo	 v	 hlače	 »Pa	 ne,	 da	 je	 kljub	 vsemu	
moja	 pot	 v	 Beograd	 bila	 zaman?«	 Med	 razgovorom	me	 je	
Grbić,	 tako	 se	 je	 šef	 radijske	 službe	 pisal,	 vprašal,	 kateri	

operaterski	 razred	 imam.	»Radioamaterski	drugi«,	 sem	mu	
odvrnil.	
»Vojaškega	razreda	pa	nimaš?«.	
»Žal	ne,	vojsko	sem	služil	v	pehoti.«
»Ne	vem,	ne	vem,	radioamaterji	ste	dobri	radiotelegrafisti,	a	
tako	nedisciplinirani…«	je	mrščil	čelo.
Življenje	 je	 polno	 naključij,	 zapletov	 in	 prav	 presenetljivih	
obratov.	V	sprejemnici	pisarne	referenta	za	 radijski	promet	
na	Sekretariatu	je	sedel	mlajši	možakar,	se	šalil	s	tajnico	in	
jo	vneto	»osvajal«.	Ko	sem	ji	omenil	namen	mojega	obiska,	
me	tisti	možakar	vpraša	»Si	ti	morda	radioamater?«
»Sem,	ja,	YU3TCA,	Mirko«,	sem	se	predstavil.
»A,	 ti	 si	 ta	 YU3TCA?	 Jaz	 sem	 pa	 Rodja,	 YU1OET«,	 mi	 je	
presenečeno	odvrnil.	Izpostavilo	se	je,	da	sta	z	Andjelkom,	
referentom,	 dobra	 prijatelja	 ter,	 da	 Andjelko	 zelo	 ceni	
radioamaterje.	V	pisarno	sva	z	Rodjo	vstopila	skupaj.	Zopet	
kava	 in	 ratluk,	 nato	 pa	 je	 Andjelko	 zapisal	 moje	 podatke.	
»Kateri	operaterski	razred	imaš?«
»Radioamaterski	drugi…«
»…in	prvi	vojaški.«	me	je	Rodja	dopolnil	in	pohodil	po	nogi,	
»skupaj	sva	bila	v	vojski	in	skupaj	sva	opravljala	izpite«…	

Pooblastilo	 za	 delo	 na	 radijski	 postaji	 je	 bilo	 natipkano,	
podpisano,	žigosano	in	zavedeno	v	knjige	v	pol	ure,	zvečer	
sem	pa	že	sedel	v	avtobusu	proti	Črni	Gori.	YU3TCA/6	dogodki	
so	pa	že	tema	za	naslednjo	zgodbo.			 	

	 	 Mirko	,	S57AD

BS7H
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Spoštovani,

Za	 nami	 je	 drugo	 	 3Z	 Memorial	 tekmovanje.	 V	 Imenu	
organizatorjev	Glasila	S5	Obalni,	RK	Piran	S58U,	RK	Jadran	
Koper	 S58W,	 se	 zahvaljujem	 vsem,	 ki	 	 ste	 se	 tekmovanja	
udeležili	in	vsem,	ki	ste	na	kakršen	koli	način	pomagali	obuditi	
spomin	na	našega	Žarka.	Udeležba	in	sam	potek	tekmovanja	
sta	izpolnila	pričakovanja	organizatorja.	Marsikdo	med	nami	
se	je	za	trenutek	ustavil,	ko	je	slišal	na	valovih:	CQ	za	Žarkov	
Memorial«...				Letos	se	je	oglasil	tudi	3Z	Žebljarski	oddajnik	
in	oddajal	HAM	SPIRIT.
Vsekakor	 sledi	 	 prijetno	 druženje	 ob	 podelitvi	 nagrad	
in	 priznanj.	 Vabljeni	 bodo	 vsi	 udeleženci	 tekmovanja,	
predstavniki	 radioklubov,	 zveze,	 cq	 ZRS,	 radioamaterji,	
novinarji,	 podporniki…	 Udeleženci	 tekmovanja	 bodo	 vabila	
prejeli	tudi	po	pošti.		

Rezultati	 tekmovanja	 so	 pripravljeni.	 Čestitke	 vsem	 za	
dosežene	 rezultate.	 Posebne	 čestitke	 pa	 gredo	 seveda	
vsem	 zmagovalcem	 in	 tekmovalni	 komisiji,	 na	 kateri	 sloni	
levji	del	odličnosti	pri	celotni	izpeljavi	tekmovanja.	

	In		kaj	še	dodati?				Samo:	KRASNO!					CU		3Z	MC	2008!

	 	 za	3Z	MC	Team
	 	 Alen,	S56C

Nekaj	opažanj	tekmovalne	komisije

Pri	enaki	udeležbi	kot	2006	(78	postaj)	smo	letos	sprejeli	66	
dnevnikov	ali	15,78%	več	kot	lani.		En	dnevnik	smo	dobili	po	
zaključeni	obdelavi	in	ni	zajet	v	statistiko.
Kljub	 enaki	 udeležbi	 kot	 lani	 je	 letos	 bilo	 pregledano	manj	
zvez	 (2984	 proti	 lanskih	 3194),	 razmerje	med	 CW	 in	 SSB	
zvezami	 pa	 je	 ostalo	 približno	 enako	 (CW	 41,80%	 lani,	
oziroma	42,23%	 letos,	SSB	56,51%	 lani	 in	56,67%	 letos).		
Žal	je	letos	s	strani	organizatorja	tekmovalo	manj	postaj	kot	
lani,	 in	 še	od	 teh	so	nekatere	zaradi	 tehničnih	 in	podobnih	
težav	 napravile	 le	 po	 nekaj	 zvez.	 Nobeni	 od	 postaj	 iz	
»kontinentalne«	Slovenije	zato	ni	uspel	tako	imenovani	»clean	
sweep«	(delane	vse	postaje	organizatorja	ter	vsi	prefiksi,	ki	
so	sodelovali	v	tekmovanju).		Še	najbliže	»clean	sweep«-u	je	
bil	S50A	na	CW,	ki	pa	je	zgrešil	Franka,	S57JEL.		

Tekmovalci,	ki	so	delali	v	obeh	periodah	tekmovanja	(CW	in	
SSB),	rezultat	pa	prijavljajo	za	eno	vrsto	dela	(CW	ali	SSB),	
morajo poslati kompleten dnevnik za obe	 periodi,	 v	 glavi	
dnevnika	pa	jasno	označiti,	da	rezultat	prijavljajo	za	en	način	
dela	(npr.	Low	Power	SSB,	QRP	CW	in	podobno).		Program	za	
obdelavo	dnevnikov	bo	takšen	dnevnik	avtomatično	razporedil	
v	prijavljeno	kategorijo,	zveze	na	drugi	vrsti	dela	pa	upošteval	
za	kontrolo.	Oddane	zaporedne	številke	v	dnevniku	morajo 
biti	enake	dejansko	oddanim	v	tekmovanju,	tudi,	če	je	katera	
od	številk	preskočena	ali	podvojena.		Isto	velja	za	tiste,	ki	so	
zaradi	težav	s	programsko	opremo	z	zaporednimi	številkami	
nadaljevali	 v	 naslednji	 periodi	 –	 osnovno	 načelo	 je	 to,	 da	

mora	dnevnik	prikazovati	dejanske	oddajane	podatke!

Tekmovalce	 naprošamo,	 naj	 ne	 pošiljajo	 dnevnikov	 v	 ADIF	
formatu	 (komisija	 nima	 brskalnika	 za	 branje	 datotek	 v	 tej	
obliki	 zapisa),	 ter	 naj	 ne	 pošiljajo	 datotek	 v	 urejevalniku	
preglednic	 (excell)	 ali	 tekstovnem	 urejevalniku	 Word.	 	 Če	
že	uporabljajo	urejevalnike	besedil,	naj	dnevnik	pretvorijo	v	
besedilno	datoteko.	Ne	uporabljajte	Tab	(tabulator)	kot	ločilec	
med	posameznimi	 kolonami.	Urejanje	 takšnih	 datotek	nam	
vzame	več	časa	kot	ročno	vnašanje	papirnih	dnevnikov!

Čestitke	 vsem	 tekmovalcem	 za	 dosežene	 rezultate,	 še	
posebej	pa	čestitamo	ekipi	»Žebljarček«,	ki	je	v	tekmovanju	
uporabljala	 QRP	 oddajnik,	 katerega	 idejni	 avtor	 je	 Žarko,	
S53Z,	v	čigar	spomin	je	tekmovanje	organizirano.		OC	Jura,	
S57X	je	pa	v	tekmovanju	uporabljal	elektronski	taster,	izdelan	
s	strani	Žarka	še	v	YU3CNO	študentskih	časih	v	začetku	70-ih	
let!

Tekmovalna	komisija:

Boris	Švagelj,	S57LO
Matjaž	Bučinel,	S53AU
Mirko	Šibilja,	S57AD

Statistika	obdelave

Skupno	število	postaj:78
Prispelo	dnevnikov:66	(84.62%)

Po	kategorijah:

	 CW/SSB	 :	 10	 (15.15%)
	 CW	 :	 9		 (13.64%)
	 SSB	 :		 12		 (18.18%)
	 Organizator	CW/SSB	 :	 9		 (13.64%)
	 Organizator	CW	 :	 7		 (10.61%)
	 Organizator	SSB	 :		 5		 (7.58%)
	 QRP	CW/SSB	 :	 4		 (6.06%)
	 QRP	CW	 :	 2		 (3.03%)
	 QRP	SSB	 :	 7		 (10.61%)
	 Check	Log	 :	 1		 (1.52%)

	Skupno	neveljavnih	znakov	v	bazi	 :	 30
	 Skupno	pregledano	zvez	 :	 2984
	 Skupno	CW	zvez	 :	 1260	(42.23%)
	 Skupno	SSB	zvez	 :	 1691	(56.67%)

Klubi	organizatorja

 1. S59HIJ 2. S59CST

S50J 5040 S53DUV 3240

S52RO 392 S54G 1088

S53AU 2 S55SR 1357

S53HIJ 880 S56C 1596

S53RA 3045 S58O 476

S54A 6278 S58W 6900

S55A 1480 S59CST 900

S56ZTT 360 Skupaj 15557

S57JEL 780

S57ONE 36

S57OWA 3080

S57RR 1806

S57XX 7755

S58U 6160

Skupaj 37094
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REZULTATI 3Z MC 2007

Odprte	kategorije

CW/SSB

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S50BBC 41 41 24 49 49 24 151 0.00% 7248

2. S59KW 39 39 24 47 47 24 147 0.00% 7056

3. S51DI 41 41 22 51 49 24 153 2.17% 7038

4. S51F 38 37 18 54 53 24 139 2.17% 5838

5. S56A 36 34 18 44 43 22 131 3.75% 5240

6. S55O 36 29 19 48 48 23 122 8.33% 5124

7. S560L 24 23 14 47 44 21 104 5.63% 3640

8. S59I 28 27 15 27 25 18 95 5.45% 3135

9. S59DTN 17 17 10 17 17 18 59 0.00% 1652

10. S57WO 11 9 10 9 9 11 37 10.00% 777

CW

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S50A 48 48 25 0 0 0 108 0.00% 2700

2. S58MU 41 40 22 0 0 0 92 2.44% 2024

3. S57DX 40 39 22 0 0 0 90 2.50% 1980

4. S51AY 40 40 22 0 0 0 88 0.00% 1936

5. S57NL 37 36 22 0 0 0 84 2.70% 1848

6. S51J 37 36 22 0 0 0 80 2.70% 1760

7. S57X 36 36 18 0 0 0 84 0.00% 1512

8. S51WO 33 32 17 0 0 0 72 3.03% 1224

9. S53AF 25 22 14 0 0 0 48 12.00% 672

SSB

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S51DX 0 0 0 50 50 25 60 0.00% 1500

1. S51ST 0 0 0 51 50 25 60 1.96% 1500

3. S57YX 0 0 0 53 52 24 60 1.89% 1440

4. S52QM 0 0 0 44 44 24 54 0.00% 1296

5. S54AO 0 0 0 40 39 22 47 2.50% 1034

6. S56B 0 0 0 43 39 21 47 9.30% 987

7. S58L 0 0 0 38 36 19 46 5.26% 874

8. S57ODK 0 0 0 27 26 19 34 3.70% 646

9. S56DX 0 0 0 30 29 18 35 3.33% 630

10. S57JHH 0 0 0 26 23 17 29 11.54% 493

11. S57BKB 0 0 0 25 23 16 27 8.00% 432

12. S56KYW 0 0 0 7 4 4 6 42.86% 24

QRP	CW	/SSB

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S51Z 36 35 22 37 35 21 127 4.11% 5461

2. S53F 32 32 20 38 38 22 124 0.00% 5208

3. S50X 39 35 19 45 43 18 129 7.14% 4773

4. S52B 26 26 17 39 39 22 109 0.00% 4251
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QRP CW

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S52P 36 34 20 0 0 0 76 5.56% 1520

2. S57LN 6 5 6 0 0 0 10 16.67% 60

QRP SSB

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S51WC 0 0 0 36 35 21 43 2.78% 903

2. S57LX 0 0 0 31 30 20 40 3.23% 800

3. S52E 0 0 0 30 29 20 39 3.33% 780

4. S59MA 0 0 0 29 27 18 35 6.90% 630

5. S57MHR 0 0 0 19 17 16 25 10.53% 400

6. S56UGB 0 0 0 7 7 5 7 0.00% 53

7. S52L 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0

Kategorija	organizatorja

Organizator	CW/SSB

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S57XX 45 45 24 53 53 33 165 0.00% 7755

2. S58W 40 38 21 58 58 25 150 2.04% 6900

3. S54A 35 35 19 55 54 24 146 1.11% 6278

4. S58U 41 39 20 47 46 24 140 3.41% 6160

5. S50J 34 33 19 44 42 21 126 3.85% 5040

6. S53DUV 25 19 14 39 38 22 90 10.94% 3240

7. S57OWA 27 24 17 27 24 18 88 11.11% 3080

8. S53RA 19 19 15 33 33 20 87 0.00% 3045

9. S57JEL 1 0 0 38 33 20 39 15.38% 780

Organizator	CW

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S57RR 42 39 21 0 0 0 86 7.14% 1806

2. S56C 33 32 21 0 0 0 76 3.03% 1596

3. S55A 36 35 20 0 0 0 74 2.78% 1480

4. S54G 31 28 17 0 0 0 64 9.68% 1088

5. S58O 16 15 14 0 0 0 34 6.25% 476

6. S52RO 11 10 14 0 0 0 28 9.09% 392

7. S53AU 1 1 1 0 0 0 2 0.00% 2

Organizator	SSB

Mesto Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH QPts -% QSO

1. S55SR 0 0 0 51 51 23 59 0.00% 1357

2. S59CST 0 0 0 39 39 20 45 0.00% 900

3. S53HIJ 0 0 0 40 40 20 44 0.00% 880

4. S56ZTT 0 0 0 16 16 15 24 0.00% 360

5. S57ONE 0 0 0 4 4 6 6 0.00% 36

	 				Dnevnik	za	kontrolo	:	S52X
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UKV aktivnosti
Ureja: Sine Mermal, S53RM, e-pošta: vhf@zrs.si

KOLEDAR VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ ZA JANUAR IN FEBRUAR 2008

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

01.01.2008 AGCW	Contest 16:00-19:00 144	MHz DL

01.01.2008 AGCW	Contest 19:00-21:00 432	MHz	 DL

05.01.2008 Contest	Romagna	50	MHz 09:00-16:00 50	MHz	 I

06.01.2008 Contest	Romagna	144	MHz 08:00-15:00 144	MHz I

02.02.2008 Contest	Romagna	432	MHz 20:00-22:30 432	MHz I

03.02.2008 Contest	Romagna	Microwave 17:00-21:00 1..3	GHz	&	up I

10.02.2008 Contest	Lombardia	144	MHz 08:00-13:00 144	MHz I

24.02.2008 Trofeo	ARI	50	MHz 09:00-17:00 50	MHz I

S5 VHF REKORDI

QRG KM S5 DX Rem

144	MHz 1967 S55AW	-	JN75DS EA7BGB	-	IM67QI Tropo

1884 S51ZO	-	JN86DR EI5FK	-	IO51RT Aurora

18404 S57TW	-	JN75EX ZL2DX	-	RE78RR EME

2331 S57TW	-	JN75EX UA4API	-	LO20QC MS

3472 S55AW	-	JN75DS EB8BTV/M	-	IL07WT ES

1975 YU3TS	(S57TW)	-	JN75EX RA6AAB	-	KN94UR FAI

432	MHz 1427 S51ZO	-	JN86DR SK0UX	-	JO99BM Tropo

1884 S51ZO	-	JN86DR EI5FK	-	IO51RT Aurora

15910 S53J	-	JN76EV VK3UM	-	QF22RO EME

1529 S53RM	-	JN76HD GW3DGU	-	IO71SV MS

1,2	GHZ 989 S51ZO	-	JN96DR SK7MW	-	JO65MJ Tropo

242 S51ZO	-	JN96DR OE5VRL/5	-	JN78DK RS

2,3	GHz 626 S50C	-	JN76JG IW1FQD/1	-	JN34NO Tropo

242 S51ZO	-	JN86DR OE5VRL/5	-	JN78DK RS

3,4	GHz 543 S57C	-	JN76PB DL6NCI	-	JO50VI Tropo

521 S51ZO	-	JN86DR DL6NCI	-	JO50VI RS

5,7	GHz 586 S51WI	-	JN75FO IK1LUT/1	-	JN35TL Tropo

611 S57RA	-	JN75AP F2TU	-	JN38LG EME

529 S51ZO	-	JN86DR DB6NT	-	JO50TI RS

10	GHz 637 S51JN/P	-	JN65XM F6BVA/P	-	JN33HE Tropo

9731 S57UUU	-	JN76EC WA7CJO	-	DM33 EME

685 S51ZO	-JN86DR DK5AI	-	JO51GO RS

24	GHz 293 S51JN/P	-	JN65XM I0LVA/6 Tropo

V	tabeli	so	objavljeni	trenutno	znani	S5	VHF	rekordi.	Podrobnejši	podatki	so	na	spletni	strani	http://slovhf.net.	Verjetno	ima	
kdo	podatke	o	še	kakšni	daljši	zvezi,	pa	za	njo	še	ne	vemo.	Nekaj	podatkov	pa	je	tudi	pomanjkljivih	(manjka	korespodentov	
znak	in/ali	lokator).	Koristne	podatke	za	posodobitev	lestvice	lahko	pošljete	na	e-naslov:	slovhf@slovhf.net.	Urednik	(beri:	
S51ZO)	jih	bo	pregledal	in	uvrstil	na	seznam.	Pa	še	tokratno	nagradno	vprašanje:	koliko	znaša	trenutni	tropo	rekord	na	144	
MHz	v	regionu	IARU	1?	Pravilne	odgovore	lahko	pošljete	v	roku	7	dni	od	izida	glasila	na	e-naslov	jani@s55hh.si.	Izžrebali	
bomo	enega	nagrajenca,	ki	za	nagrado	praktično	darilo.
	 	 		 	 	 	 	 									Jani,	S55HH
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REZULTATI SEPTEMBRSKEGA - VHF 2007

Kategorija : 144 MHz, Multi op.

Pl. Call Score QSO Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna

1. S50C 250.850 633 JN76JG 1.508 LZ1RB/p 1004 2,6 1500W 4x10,2x20,2x15,2x15

2. S57O 211.936 556 JN86DT 307 DL9GS 841 7,3 1W 8x11+4x17+4x17+4x17

3. S59DEM 205.819 516 JN75DS 1.268 EA3GCJ/p 1047 3,1 400W 2x15	+	4x4	+	2x10	+

4. S59R 201.432 540 JN76OM 1.524 UW5Y 841 0,8 1500W 2x2M18xxx	+	1xTONNA

5. S57C 189.786 492 JN76PB 948 LZ1ZP 867 4,0 1300W 2X17	el.K6MYC,	6X3O

6. S53D 158.258 416 JN76BD 1.562 EA3GCJ/p 1051 2,7 800W 2x4wl,	2x16F9FT	(RX

7. S59P 139.323 388 JN86AO 301 DL0HB 807 1,8 750W 8x10	el	DJ9BV

8. S53N 85.272 273 JN65WW 1.306 IS0SWW 721 3,0 500W 2	x	20	el.

9. S59DCV 56.216 175 JN75MT 500 SP7DCS 703 11,3 75W 17	EL.	F9FT

10. S59C 53.734 189 JN66WA 1.140 DR6N 624 3,3 500W 2	x	17el.

11. S59DJR 47.885 174 JN75PS 1.178 LZ1ZP 853 7,2 50W 1	x	17	F9FT

12. S59DZT 29.783 120 JN76KF 1.425 LZ2FO 675 8,9 40W 2x10el.	Yagi

Kategorija : 144 MHz, Single op.

Pl. Call Score QSO Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna

1. S57M 169.074 470 JN76PO 963 LZ1ZP 896 1,9 1200W 40	el.	group

2. S51ZO 162.932 447 JN86DR 317 LZ1RB/p 916 1,4 1500W 4x14el	DJ9BV,2x616e

3. S51SL 144.507 419 JN76PL 1.530 UW5Y 837 4,7 900W 2x17	el.	+	4x5	el.

4. S58M 76.464 246 JN76KC 850 UR7D 666 6,8 400W 2	x	2	x	17	el	TONNA

5. S54T 53.335 166 JN75EW 300 UR7D 709 3,7 500W 2X2M5WL

6. S54O 39.564 126 JN75NT 15 DR2X 671 4,1 700W 2x17

7. S52IT 39.130 126 JN66WB 1.079 Z38R 775 13,1 50W 16	EL.	YAGI

8. S57EA 30.822 110 JN76HE 320 IC8FAX 626 8,5 50W 4x6el	loop(S51BA)

9. S59GS 29.475 87 JN75OO 175 UR7D 674 1,9 100W 16	EL.

10. S50TA 28.951 108 JN76HD 300 DR2X 618 2,6 100W 9el.	Yagi

11. S51RM 27.439 109 JN76JB 630 UR7D 674 3,5 60W QD

12. S53XX 24.853 103 JN76CF 930 IC8FAX 630 1,2 100W 10	el.	DJ9BV

13. S57LM 22.406 85 JN76HD 303 YO2BCT/p 587 5,0 100W F9FT	17	el.

14. S53M 20.895 80 JN86CR ? YU1YM 565 3,5 50W 15	el	tonna
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Kategorija: 144 MHz, Low power

Pl. Call Score QSO Locator ASL ODX QRB Err. % Power Antenna

1. S53O 75.773 237 JN86AT 415 LZ5QD/p 731 2,5 20W 2x15	el	DL6WU

2. S57UMP 38.560 160 JN76QK 1.500 I1AXE 658 5,3 25W 17	el	LY

3. S54AO 32.871 115 JN86FN 300 I1AXE 742 7,7 25W 13	el.	Yagi

4. S51GF 30.288 136 JN66WB 1.160 YU7ACO 586 2,3 25W 17el	Tona	+	hibrid

5. S58RU 8.906 67 JN65WM 266 I5BLH/5 327 1,7 25W Comet	GP-6.

6. S57S 8.261 50 JN76JB 635 YT1MA 469 0,0 25W 5	EL	YAGI

7. S56FQC 8.144 35 JN75DN 1.098 OL4A 559 8,4 25W 9	el.	F9FT

	 	 		 	 	 	 S51QA	za	komisijo	S59DHP

RADIOAMATERSKI RADIJSKI SVETILNIKI
STANJE »S5« RADIJSKIH SVETILNIKOV JESENI 2007 IN NOVOSTI:

Radioamaterski	radijski	svetilniki	v	Sloveniji	so	postavljeni	na	štirih	različnih	lokacijah.	

V	 osrednji	 Sloveniji	 so	 nameščeni	 na	 1219	 m	 visokem	 Kumu,	 na	 lokatorju	 JN76MC	 in	 se	 predstavljajo	 z	 znakom	•	
S55ZRS.	
Vzhodna	Slovenija	je	pokrita	s	svetilniki	nameščenimi	v	Dolini	pri	Murski	soboti,	ki	leži	350	m	nad	morjem,	na	lokatorju	•	
JN86CR.	Svetilniki	na	tej	lokaciji	se	predstavljajo	z	znakom	S55ZMS.	
V	primorju	 so	 svetilniki	nameščeni	na	dveh	 ločenih	mestih.	X-band,	3cm	svetilnik	 je	postavljen	na	1028	m	visokem	•	
Slavniku,	na	lokatorju	JN65XM	in	se	predstavlja	z	znakom	S55ZKP.	Ostali	SHF	svetilniki	so	na	620	m		visoki	Kokoši,	na	
lokatorju	JN65WP	in	se	predstavljajo	z	S55ZSE	znakom.	

slika	1:	S5	radijski	svetilniki

Na	željo	radioamaterskih	kolegov	sem	v	letu	2006	prevzel	vzdrževanje	ZRS	radijskih	svetilnikov	na	Kumu.	Naloga	mi	je	bila	
zaupana	v	obdobju,	ko	je	bilo	potrebno	takoj	pričeti	s	servisnimi	posegi,	kajti	3	cm	svetilnika	se	skorajda	ni	slišalo	nikjer	več,	
pa	čeprav	si	bil	v	njegovem	vidnem	polju	in	oddaljen	od	njega	le	par	10	km.	

Torej	je	bilo	treba	v	oktobru	lanskega	leta	najprej	poskrbeti	za	popravilo	omenjenega	svetilnika	za	3cm,	kateremu	je	strela	
odpihnila	 končno	 stopnjo.	Hkrati	 je	 bil	 servisiran	10m	svetilnik	 tako,	 da	 je	bila	 konfiguracija	ZRS	 svetilnikov	na	Kumu	v	
začetku	leta	2007	popolnoma	delujoča.

Tako	stanje	 je	ostalo	do	konca	avgusta	2007.	Takrat	sem	zaradi	prijave	o	napačnem	delovanju	svetilnika	na	10	m,	ki	 je	
oddajal	na	frekvenci	26	MHz	namesto	na	28	MHz,	le	tega	moral	izklopiti	in	radijski	oddajnik	je	šel	z	menoj	v	dolino.	
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Slika	2:	radijski	svetilniki	na	Kumu	–	JN76MC

Po	končanem	oktobrskem	U/SHF	kontestu	sem	s	pomočjo	Francija	–	S51RM	ponovno	izklopil	X-band	svetilnik	za	3	cm,	ki	sva	
ga	z	namenom	posodobitve	odpeljala	s	seboj	v	dolino.	Na	mesto	3	cm		svetilnika	sva	začasno	namestila	nov	svetilnik	za	6cm,	
ki	je	z	letošnjim	letom	ena	in	ne	edina	nova	pridobitev	ZRS		svetilnikov.	

        
	 slika	3:	Nova	pridobitev	3cm	in	6cm		 4:	3cm	650mW	QRO
 radijska svetilnika slika

Da	to	ni	edina	nova	pridobitev	na	področju	radioamaterskih	radijskih	svetilnikov	v	S5	pravim	zaradi	tega,	ker	je	pripravljen	
tudi	popolnoma	nov	3	cm	svetilnik	za	lokacijo	JN86CR	v	Prekmurju,	ki	bo	oddajal	z	močjo	650	mW.	Omenjeni	svetilnik	je	že	
nared	čaka	nas	še	postavitev	na	dogovorjeni	lokaciji.	Kumski	3	cm	svetilnik	je	tudi	renoviran	in	z	novo	izhodno	stopnjo	na	
oddaji	doseže	820	mW.

Tudi	pri	tem	projektu	pa	ni	šlo	brez	zapletov,	ker	do	pokrival	(radomov)	za	svetilnike,	kljub	obljubam	dolgo	časa	nismo	uspeli	
priti.	Zato	je	bilo	treba	zamenjati	izdelovalca	radomov	in	je	zadeva	stekla	tudi	na	tem	delu.	Kljub	temu	sem	zadovoljen,	ker	
je	preostali	del	radioamaterske	druščine,	ki	sem	jo	hote	ali	nehote	aktiviral	v	tem	projektu	z	veseljem,	včasih	celo	preveč	
zavzeto	sodeloval.
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Torej,	da	povzamem.	Končni	rezultat	nadgradnje	radioamaterskih	svetilnikov	je	doprinesel	naslednje	novosti:
Nov	3	cm	radijski	svetilnik	na	JN86CR	z	oddajno	močjo	650	mW,	v	F1	načinu	na	frekvenci	10368,050	MHz	(8,1	dBW	•	
EIRP).
Nov	6	cm	radijski	svetilnik	na	JN76MC	z	oddajno	močjo	190	mW,	v	F1	načinu	na	 frekvenci	5760,045	MHz	(0,8	dBW	•	
EIRP).
Posodobljen	3	cm	radijski	svetilnik	na	JN76MC,	kateri	na	obstoječi	frekvenci	10368,073	MHz	oddaja	v	A1	z	močjo	820	•	
mW	(9,1	dBW	EIRP).		

Finančna	sredstva	za	nakup	nekaterih	sestavnih	delov	novih	svetilnikov	za	3	cm	in	6	cm	je	prispevala	ZRS	v	višini	796	€.	
Vse	ostale	sestavne	dele,	material	in	dobro	voljo	pa	smo	prispevali	radioamaterji	sami.	Se	pravi	vsi	tisti,	ki	smo	bili	v	projekt	
vključeni	in	smo	svoje	delo	z	veliko	mero	hamspirita	prostovoljno	opravili.	Ocena	finančnih	sredstev,	ki	so	bila	porabljena	na	
tem	projektu	krepko	presega	1300	€	tako,	da	smo	razliko	do	končnega	zneska	pokrili	iz	lastnih	žepov.	

Za	vso	mehaniko	in	nekatere	sestavne	dele	za	gradnjo	končnih	stopenj	3	cm	svetilnikov	je	poskrbel	Jože	S51ZO.	Za	tipkače	je	
poskrbel	Jani	S55HH.	Za	logistiko	pri	nabavi	materiala	iz	tujine	je	poskrbel	Matija	S53MM.	Za	izdelavo	ohišij	končnih	stopenj,	
meritve	prilagoditve	anten	in	ostalo	logistiko	pri	UO	ZRS	je	poskrbel	Sine	S53RM.	Največ	časa	pa	mi	je	namenil	Franci	S51RM,	
pri	katerem	je	bil	napravljen	večji	del	projekta.	Upam,	da	koga	nisem	pozabil,	če	sem	ga	se	mu	iskreno	opravičujem.	Hkrati	
pa	nisem	imenoval	tistega,	ki	obljubljenega	ni	napravil	in	nas	je	vse	tako	rekoč	pustil	na	cedilu.	

Težko	je	narediti	prerez	opravljenih	prostovoljnih	ur	za	vsakega	posameznega	člana,	ki	je	sodeloval	na	tem	projektu,	vendar	
si	vseeno	upam	zapisati,	da	je	bilo	skupno	porabljenih	več	kot	120	ur.	

Seveda	so	za	naslednje	leto	tudi	že	plani,	nekaj	materiala,	predvsem	kar	se	tiče	mehanike	je	že	pripravljeno.	Upam,	da	bo	
UO-ZRS	za	nadgradnjo	radijskih	svetilnikov	tudi	v	naslednjem	letu	namenil	nekaj	finančnih	sredstev.	Ne	bi	bilo	slabo	v	bodoče	
razmisliti	o	radijskih	svetilnikih,	ki	bi	za	svoje	delovanje	uporabljali	zunanje	oscilatorje	s	preciznimi	frekvenčnimi	normalami.	
Te	frekvenčne	normale	pa	bi	bile	kontrolirane	naprimer	preko	GPS	omrežja.	Tako	bi	lahko	zagotovili,	da	bi	svetilniki	dejansko	
oddajali	na	danih	frekvencah.

	 	 	 73	de	Andrej	/	S50TA	

Izročitev Zlate plakete ZRS
In otvoritev obnovljenega doma RK Domžale

    
	 Predsednik	ZRS	predaja	zlato	plaketo	ZRS,	Franciju	S57CT		 Iz	bogate	zgodovine	radioamaterjev	–	YU3CAB:
	 	 Tako	je	bilo	leta	1961

    



CQ ZRS december 2007

32

Amatersko radiogoniometriranje
Ureja: Franci Žankar, S57CT, e-pošta: arg@zrs.si

ODPRTO JESENSKO KV ARG 
PRVENSTVO ZRS 2007

Komenda,	29.09.2007

	 	 	 	 Za	 zaključek	 letošnjih	 tekmovanj,	 smo	 se	 zbrali	 na	
jesenskem	državnem	prvenstvu	v	Komendi.	Tekmovanje	so	
pripravili	 člani	 radiokluba	Radomlje	 na	 terenu,	 za	 katerega	
obstaja	posebna	orientiring	karta.	Prvenstva	se	je	udeležilo	
33	tekmovalcev	iz	Slovenije	in	Hrvaške.	Udeležila	se	ga	je	tudi	
večina	 tekmovalcev	 -	 reprezentantov,	ki	 so	še	pred	dobrim	
tednom	 tekmovali	 na	 evropskem	 prvenstvu	 na	 Poljskem.	
Svoje	vtise	in	izkušnje	z	evropskega	prvenstva	so	posredovali	
ostalim,	ki	so	jih	z	zanimanjem	poslušali.	
	 	 	 	 S	 podelitvijo	 priznanj	 in	 diplom	 vsem	 tekmovalcem	
smo	 končali	 prvenstvo	 in	 zaokrožili	 letošnja	 tekmovanja.		
Tekmovalci	si	bodo	lahko	za	nekaj	časa	oddahnili,	organizatorji	
in	mentorji	pa	so	z	mislijo	že	pri	novi	tekmovalni	sezoni.

Udeleženci	jesenskega	KV	ARG	prvenstva

Seniorji	:	Matjaž	Štokelj	–	S53AAN,	Peter	Orešnik	–	S52AA,
Niko	Gaberc	–	S56SON,	Josip	Pavlin	–	9A1ACD,
Andrej	Trojer	–	S50TA,	Niki	Žveglič	–	S59DHP

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI           3,5 MHz
1.	 Simon	KOLMAN	 S59DHP	 41:48	 3	 -	 118	 10	
2.	 Niko	HALOŽAN	 S59DIQ	 47:41	 3	 -	 15	 12	
3.	 Leon	KOSEM	 S59DHP	 50:37	 3	 -	 117	 14	
4.	 Matic	BRATINA	 S53AAN	 51:53	 3	 -	 102	 8	
5.	 Marino	JELINEK	 S59DIQ	 61:02	 3	 -	 110	 5	
6.	 Žiga	BATIČ	 S53AAN	 69:52	 3	 -	 103	 2	
7.	 Jan	KOSMAČ	 S53AAN	 73:00	 3	 -	 114	 11	
8.	 Urban	SENICA	 S59DHP	 86:43	 3	 -	 119	 1	
9.	 Blaž	BRIC	 S53AAN	 103:42	 3	 -	 101	 6	
10.	Bojan	JELIČ	 S53JPQ	 118:50	 3	 -	 108	 9	
11.	Maja	KOŠTRUN	 S59DHP	 93:05	 1	 -	 13	 7	
12.	Matic	MASTNAK	 S59DHP	 107:54	 1	 -	 12	 4	

Kategorija ŽENSKE           3,5 MHz
1.	 Maja	MARUŠIČ	 S53JPQ	 80:46	 4	 -	 106	 13	
2.	 Petra	LEVIČAR	 S53JPQ	 94:01	 4	 -	 107	 6	
3.	 Adrijana	MOŠKON	 S53JPQ	 128:59	 3	 -	 105	 8	

Kategorija JUNIORJI           3,5 MHz
1.	 David	ČUFER	 S53AAN	 72:17	 4	 -	 100	 5	
2.	 Davor	MOŽIČ	 S59DHP	 90:57	 4	 -	 116	 2	

Kategorija SENIORJI                                        3,5 MHz
1.	 Peter	OREŠNIK	 S53CAB	 72:31	 5	 -	 1	 9	
2.	 Niko	GABERC	 S59DIQ	 98:14	 5	 -	 109	 3	
3.	 Andrej	TROJER	 S53CAB	 136:36	 5	 -	 120	 4	

Kategorija VETERANI                                        3,5 MHz
1.	 Stanko	ČUFER	 S53AAN	 83:42	 4	 -	 10	 7	
2.	 Jože	ONIČ	 S59DXU	 98:03	 4	 -	 121	 9	
3.	 Janko	KUSELJ	 S53JPQ	 114:51	 4	 -	 124	 2	
4.	 Zdravko	IVAČIČ	 S59DXU	 120:33	 4	 -	 122	 5	
5.	 Ivan	LAZAR	 S59DIQ	 105:39	 3	 -	 125	 10	

Veterani	:	Vlado	Ščur	–	9A1ACD,	Stanko	Čufer	–	S57CD,
Jože	Onič	–	S51T,	Janko	Kuselj	–	S59D,

Zdravko	Ivačič	–	S57BZI,	Ivan	Lazar	–	S56TQL

Kategorija RADIOKLUBI           3,5 MHz
1.	 "AJDOVŠČINA"	 AJDOVŠČINA	 S53AAN	 417:04	 20
2.	 "AMATER"	 SEVNICA	 S59DHP	 550:39	 12	
3.	 "ORMOŽ"	 ORMOŽ	 S59DIQ	 531:34	 11	
4.	 "KRŠKO"	 KRŠKO	 S53JPQ	 594:27	 11
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GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI           3,5 MHz
1.	 Simon	KOLMAN	 S59DHP	 41:48	 3	 -	 118	 10	
2.	 Niko	HALOŽAN	 S59DIQ	 47:41	 3	 -	 15	 12	
3.	 Leon	KOSEM	 S59DHP	 50:37	 3	 -	 117	 14	
4.	 Matic	BRATINA	 S53AAN	 51:53	 3	 -	 102	 8	
5.	 Marino	JELINEK	 S59DIQ	 61:02	 3	 -	 110	 5	
6.	 Valentina	ŠĆUR	 9A1ACD	 69:01	 3	 -	 14	 3	
7.	 Žiga	BATIČ	 S53AAN	 69:52	 3	 -	 103	 2	
8.	 Jan	KOSMAČ	 S53AAN	 73:00	 3	 -	 114	 11	
9.	 Urban	SENICA	 S59DHP	 86:43	 3	 -	 119	 1	
10.	Blaž	BRIC	 S53AAN	 103:42	 3	 -	 101	 6	
11.	Bojan	JELIČ	 S53JPQ	 118:50	 3	 -	 108	 9	
12.	Filip	MARC	 S53AAN	 103:27	 2	 -	 9	 13	
13.	Maja	KOŠTRUN	 S59DHP	 93:05	 1	 -	 13	 7	
14.	Matic	MASTNAK	 S59DHP	 107:54	 1	 -	 12	 4	

Kategorija ŽENSKE           3,5 MHz
1.	 Maja	MARUŠIČ	 S53JPQ	 80:46	 4	 -	 106	 13	
2.	 Petra	LEVIČAR	 S53JPQ	 94:01	 4	 -	 107	 6	
3.	 Darja	ČUFER	 S53AAN	 136:14	 4	 -	 11	 4	
4.	 Adrijana	MOŠKON	 S53JPQ	 128:59	 3	 -	 105	 8	

Kategorija JUNIORJI                                        3,5 MHz
1.	 David	ČUFER	 S53AAN	 72:17	 4	 -	 100	 5	
2.	 Davor	MOŽIČ	 S59DHP	 90:57	 4	 -	 116	 2	
3.	 Blaž	VOLK	 S53AAN	 95:51	 4	 -	 112	 14	

Kategorija SENIORJI                                            3,5 MHz
1.	 Peter	OREŠNIK	 S53CAB	 72:31	 5	 -	 1	 9	
2.	 Matjaž	ŠTOKELJ	 S53AAN	 72:58	 5	 -	 113	 1	
3.	 Niko	GABERC	 S59DIQ	 98:14	 5	 -	 109	 3	
4.	 Josip	PAVLIN	 9A1ACD	 106:01	 5	 -	 123	 10	
5.	 Andrej	TROJER	 S53CAB	 136:36	 5	 -	 120	 4	
6.	 Niki	ŽVEGLIČ	 S59DHP	 137:54	 5	 -	 115	 11	

Kategorija VETERANI                                        3,5 MHz
1.	 Stanko	ČUFER	 S53AAN	 83:42	 4	 -	 10	 7	
2.	 Vlado	ŠČUR	 9A1ACD	 93:07	 4	 -	 104	 12	
3.	 Jože	ONIČ	 S59DXU	 98:03	 4	 -	 121	 9	
4.	 Janko	KUSELJ	 S53JPQ	 114:51	 4	 -	 124	 2	
5.	 Zdravko	IVAČIČ	 S59DXU	 120:33	 4	 -	 122	 5	
6.	 Ivan	LAZAR	 S59DIQ	 105:39	 3	 -	 125	 10	

Čas	lova	-	140	minut!

Posamezne	kolone	pri	rezultatih	pomenijo:	doseženo	mesto,	
priimek	 in	 ime,	 klub,	 čas	 lova,	 število	 odkritih	 oddajnikov,	
štartna	številka	in	skupina,	v	kateri	je	tekmovalec	štartal.
Za	 radioklube:	 doseženo	 mesto,	 ime	 radiokluba,	 kraj	
radiokluba,	klicni	 znak	 radiokluba,	 skupen	čas	 tekmovalcev	
in	skupno	število	odkritih	oddajnikov.

ARG TEKMOVANJE NA ŽAGARSKEM VRHU

	 	 	 	 	 Že	 »tradicionalno«,	 drugič,	 je	 bilo	 organizirano	 ARG	
tekmovanje	 	 na	 Žagarskem	 vrhu	 za	 udeležence	 sejma	
rabljene	 radioamaterske	 opreme	 in	 ostale	 radioamaterje.	
Tekmovanje	 predstavlja	 popestritev	 oziroma	malce	 športno	
obarvan	 zaključek	 dopoldanskih	 aktivnosti.	 Udeleženci	 so	
ga	 vzeli	 resno.	 Tekmovali	 so	 v	 dveh	kategorijah,	 kategoriji	
»profesionalci«	 in	 kategoriji	 »	 povratniki	 in	 začetniki«.	
Seveda	pa	je	bilo	poleg	kar	nekaj	navijačev,	ki	so	tekmovalce	
spodbujali.

					Kot	zanimivost	naj	povem,	da	se	je	istočasno	na	Žagarskem	
vrhu	poleg	 radioamaterjev	znašla	 tudi	večja	skupina	otrok,	
učencev	petega	razreda	osnovne	šole	 in	njihovih	staršev.	Z	
zanimanjem	so	opazovali	priprave	na	naše	tekmovanje.	Zato	
smo	jim	ob	tej	priliki	na	kratko	predstavili	ARG	kot	športno	
tehnično	 disciplino,	 vejo	 radioamaterstva	 ter	 jim	 omogočili	

tudi	praktični	preizkus	iskanja	oddajnikov.

Del	udeležencev	tekmovanja

Damjan	Žibert	–	S57DA	in	Nejc	Žibert	–	S59DZZ

Učenci	–	udeleženci	predstavitve	ARG-ja

	 	 Fanci	Žankar,	S57CT
	 	 ARG	manager	ZRS
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Tehnika in konstruktorstvo
Ureja: Uredniški odbor CQ ZRS, e-pošta: cqzrs@zrs.si

KV LINEARNI OJAČEVALNIK
izhodne moči 1,2kW z elektronko GU-43B –  ( 4. del )

Mirko	Naglič,	S51KM

VF MODUL

VF	Modul	je	najzahtevnejši	del	linearnega	ojačevalnika.	
Ločen	je	na	dva	dela.	Močnostni	del	je	vgrajen	v	celoti	nad	
šasijo,	 vhodni	 del	 pa	 je	 zaprt	 spodaj.	 Močnostni	 del	 je	 s	
pregradami	popolnoma	ločen	od	ostalih	delov.	Tudi	med	čelno	
in	zadnjo	ploščo	je	pregrada	iz	pokositrane	Fe	pločevine.	Vsi	
ti	deli	pa	so	priviti	z	vijaki	M3	na	kletko	ohišja	na	približno	
vsakih	30mm.

Sam	 načrt	 je	 zelo	 enostaven,	 izvedba	 pa	 je	 seveda	 bolj	
zahtevna.	 Elektronka	 je	 zvezana	 tako,	 da	 sta	 obe	 mrežici	
ozemljeni,	pobuda	pa	je	speljana	na	KATODO,	kar	je	drugače	
kot	 je	 predvideno	 v	 originalni	 aplikaciji.	 Kdor	 bo	 uspel	
dobiti	 originalno	 podnožje,	 ga	 bo	moral	 predelati.	 Drugače	
pa	je	potrebno	ustrezno	podnožje	izdelati.	Tu	je	še	posebej	
potrebno	paziti	na	to,	da	se	uporabijo	ustrezni	materiali,	saj	
je	potrebno	vedeti,	da	morajo	kontakti	ostati	kvalitetni	tudi	
po	 dolgotrajnejši	 uporabi.	 Sam	 sem	 podnožje	 nabavil	 na	
sejmu	v	Nemčiji	 lansko	 leto	za	50EUR,	pa	tudi	 letos	 je	bila	
kar	dobra	ponudba	elektronk	in	podnožij.

Spodnji	del	elektronke	je	zaprt	v	kletko,	tako	da	se	zrak	 iz	
ventilatorja	 usmerja	 skozi	 elektronko.	 V	 spodnjem	 delu	 je	
tuljava	L1	in	kondenzator	10n,	ki	je	priključen	na	modul	za	
vhodno	prilagoditev	ter	bifilarno	navita	tuljava	L2.	Tuljava	L2	
je	navita	na	toroidu	in	induktivnosti	med	500	do	600uH.	Ker	
čez	njo	teče	dokaj	velik	tok	za	gretje,	mora	biti	navita	z	žico	
premera	najmanj	1,5mm	.	Izhod	te	tuljave	je	priključen	na	
skozne	kondenzatorje.	Če	kdo	nima	skoznih	kondenzatorjev,	
ki	bi	prenesli	tok,	ki	je	potreben	za	gretje,	naj	uporabi	vsaj	
po	dva	paralelno.	

Delovna	 tuljava	L3	 je	navita	na	 tuljavniku	 	premera	20mm	
in	 dolžine	 145mm.	 Tuljava	 je	 navita	 v	 štirih	 segmentih	 in	
sicer:	37ov.,	48ov.,	26	ov.,	 in	18	ovojev	z	žico	Cul	0,45mm	
.	 Segmenti	 so	 med	 seboj	 ločeni	 za	 3	 do	 4mm.	 Med	 temi	
segmenti	je	tuljava	tudi	fiksirana	z	vezicami.

Anoda	je	priključena	preko	RL1	t.j.	upora	16R	čez	katerega	
je	 z	 bakrenim	 trakom	 širine	 4mm	 izdelan	 en	 ovoj	 -	 na	
kondenzator	C8.	Ta	kondenzator	je	priključen	na	PI	filter	 in	
na	izhodu	na	SWR	meter.	Prvi	del	tuljave	L4	je	se	nosi	sama	

(s	priključki	od	14MHz	do	28MHz)	 in	je	 izdelana	 iz	bakrene	
cevke	 premera	 6mm	 .	 Notranji	 premer	 tuljave	 je	 47mm.	
Odcep	za	28MHz	je	na	tretjem	ovoju,	za	24MHz	je	ovoj	in	¼		
več.	Na	4	ovoju	in	¾		je	priključek	za	21MHz.	Na	6	ovoju	in	
½	je	priključek	za	18	MHz.	Konec	tega	dela	tuljave	pa	 ima	
še	 dva	 ovoja	 več	 in	 je	 tudi	 priključek	 za	 14MHz	 področje.	
Skupno	ima	ta	tuljava	8	ovojev	in	½		in	se	nadaljuje	v	drugi	
del	tuljave,	ki	je	navit	na	tuljavniku	premera	60mm.	Tuljavnik	
je	s	kotnimi	nosilci	pritrjen	na	steno.	Drugi	del	te	tuljave	je	
glede	na	prvi	del	postavljen	pod	kotom	90°	.	Drugi	del	tuljave	
je	tudi	navit	z	bakreno	cevko	premera	3mm	in	ima	18	ovojev.	
Na	tretjem	ovoju	te	tuljave	je	priključek	za	10MHz	področje,	
na	sedmem	ovoju	pa	priključek	za	7MHz.	

Konec	te	tuljave	je	zacinjen	na	kondenzator	C11	oz.	na	pokrov	
tega	 kondenzatorja.	 To	 je	 obenem	 tudi	 izhodni	 priključek	
ojačevalnika.	Na	izhodu	je	samo	še	zaščitna	tuljava	L5,	ki	je	
navita	na	toroid.

Bakrena	cevka	premera	3mm	je	nabavljena	kot	kapilarna	cev	
industrijskih	klima	naprav	in	je	pri	mojstrih,	ki	se	ukvarjajo	s	
takšnimi	napravami	ne	bo	težko	najti.

BAND	 preklopnik	 ST5	 je	 iz	 dveh	 segmentov.	 Priključki	
na	 prvem	 segmentu	 so	 zgoraj	 opisani,	 drugi	 segment	 pa	
potrebujemo	za	preklop	vhodnega	prilagodilnega	vezja.	

Električna	shema
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Izdelan	VF	modul
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Slika	10	–	Pregled	na	tiskano	po	spajkanju	od	spodaj

Po	 prvem	 vklopu	 se	 bo	 procesor	 sam	 inicijaliziral,	 na	 LCD	
se	 po	 izpisalo	 pozdravno	 sporočilo.	 Po	 potrebi	 popravimo	
trimer	za	kontrast,	radijska	postaja	pa	bo	ob	vklopu		oddala	
kombinacijo	piskov	in	s	tem	naznanila	priklop	na	napajanje.	
Sočasno	se	bo	na	terminalsko	okno	računalnika	izpisal	status	
krmilnika.

Sledi	umerjanje	trimer	uporov.	Najprej	bomo	nastavili	DTMF	
dekodiranje.	Pri	tem	bo	najbolje,	da	opazujemo	terminalsko	
okno.	Z	drugo	ročno	postajo	oddajamo	DTMF	kode	po	vrsti.	
Vsaka	izmed	njih	mora	biti	izpisana	na	ekran.	Če	začetni	del	
kod	 (levo	 zgoraj)	 ali	 končni	 del	 (desno	 spodaj)	 ne	 bo	 šel,	
je	 napačno	 nastavljen	 trimer	 DECODE.	 Običajno	 je	 razlog	
previsok	 audio	 nivo	 iz	 sprejemnika.	 Pravilno	 postavljen	
decode	trimer	bo	zaprt	na	približno	3/4	v	desno	smer.
S	timerjem	MODULATION	nastavimo	primerno	pasovno	širino	
oddaje	 radjske	 postaje.	 Pri	 tem	 si	 je	 najbolje	 pomagati	 z	
merilcem	devijacije.	Če	ga	ni	na	voljo,	storimo	to	primerjalno	
-	na	posluh.	Tudi	 tukaj	velja	pravilo,	 raje	nižji	kot	previsok	
nivo.
Preko	terminalskega	okna	lahko	sedaj	poizkusimo	ali	deluje	
tudi	 tamkajšnje	 ukazovanje.	 Ukaze	 pišemo	 izključno	 z	
velikimi	črkami.	Sistem	bo	odgovarjal	 le	na	veljavne	ukaze	
in	nima	prompta.	Osnovni	ukaz	je	"H",	preden	nadaljujemo,	
pa	 si	 poglejmo	možnosti,	 ki	 jih	 nudi	 trenutna	 programska	
podpora.

Progam mikrokrmilnika

Program	za	projekt	DTMF2007	je	glede	na	preproste	funkcije	
krmilnika,	vse	kaj	drugega	kot	to.	Ne	samo	zaradi	številnih	
možnosti,	 temveč	 tudi	 zaradi	 sočasnih	 opravil:	 DTMF	
dekodiranja,	izvajanja	ukazov	ob	preverjanju	vseh	nastavitev	
-	lastnosti	za	posamezen	kanal.	Tukaj	je	še	signalizacija,	kot	
tudi	 RS232	 komuniciranje	 in	 izvajanje	 ukazov.	 Ne	 smemo	
pozabiti	 še	 na	 LCD	 izpise,	 ki	 prav	 tako	 zahtevajo	 svoje	
podatke	in	povsem	drugačne	časovne	odzive	procesorja	kot	
predhodni	procesi.

Uporabnik	 bo	 imel	 zaradi	 tega	 vedno	 občutek	 polne	

podrejenosti	krmilnika,	ne	glede	na	kakšen	način	in	kje	dostopa	
do	 njega.	 Vse	 to	 ima	 za	 posledico	 zapleteno	 programsko	
kodo.	Napisana	 je	 višjem	programskem	 jeziku,	mestoma	 z	
direktnimi	asemblerskimi	posegi	v	procesor,	brez	katerih	pri	
mikrokontrolerjih	pač	ne	gre.	Glavni	program	je	dolžine	okoli	
1100	vrstic.	Za	svoje	delovanje	potrebuje	tudi	podprograme,	
katere	kliče	ob	določenih	 funkcijah.	Asemblerska	koda	 je	 s	
komentarji	na	koncu	dolga	okoli	480kB.
Program	je	napisan	kot	več	opravilni	sistem	(multitastking).	
Na	mikrokontrolerju	teče	sočasno	več	različnih	procesov,	vsak	
s	svojo	nalogo	ter	različno	prioriteto	izvajanja	procesa.	Ti	sicer	
navidez	neodvisni	procesi	pa	niso	povsem	samostojni,	saj	si	
podatke med sabo izmenjujejo - sprejemajo in posredujejo 
preko	 globalnih	 spremenljivk.	 Vsak	 proces	 potrebuje	 za	
svoje	delovanje	 tudi	 lastne	 -	 lokalne	 spremenljivke.	Vse	 to	
ima	 za	 posledico	 hudo	 porabo	 RAM	 spominskega	 prostora.	
V	tako	malem	mikrokrmilniku	kot	je	uporabljen	v	DTMF2007	
projektu,	 je	RAM-a,	kot	 tudi	programskega	FLASH	spomina	
izjemno	 malo.	 Optimiziranje	 programske	 kode	 procesov	 je	
omogočilo,	da	so	na	projektu	možne	funkcije,	ki	bodo	opisane	
v	nadaljevanju.	Na	 srečo	uporabniku	 krmilnika	ni	 potrebno	
vedeti	 kako	 zapletena	 programska	 koda	 teče	 v	 ozadju,	 pa	
čeprav	samo	za	upravljanje	z	nekaj	releji.		

DTMF2007	se	od	svojih	predhodnikov	razlikuje	v	marsičem.	
Njegove	 lastnosti	 so:	 možnost	 krmiljenja	 8	 relejev	 tako	 z	
DTMF	kot	preko	COM	priključka.	Dostop	do	DTMF	krmiljenja	
je	lahko	zaščiten	z	geslom.	Uporabnik	lahko	z	DTMF	ukazom	
vpraša	 krmilnik	 v	 kakšnem	 stanju	 je.	 Na	 veljavne	 DTMF	
ukaze	se	krmilnik	odzove	(Answer	back).	Krmilnik	omogoča	
tudi	monitoring	DTMF	prometa	preko	COM	porta	v	 realnem	
času,	kot	tudi	na	LCD	prikazovalniku	z	nekaterimi	omejitvami.		
Proženje	relejev	je	omogočeno	v	sysop	režimu,	izjemoma	z	
zastavicami	prioritete	tudi	izven	njega.	Relejem	lahko	dodelimo	
impulzno	kot	 tudi	 inverzno	 funkcijo	 ali	 jim	 celo	prepovemo	
preklapljanje.	 Paleta	 različnih	 nastavljivih	 lastnosti	 za	 vsak	
rele	posebej	omogoča	univerzalno	uporabnost	tega	projekta.

Pavze	med	vnosi	posameznih	znakov	ne	smejo	biti	daljše	od	
3.4s.	Časovna	dolžina	DTMF	tonov	ni	omejena,	vezje	jih	zazna	
že	zelo	kratke.	Proženje	iz	Pager	spomina	radijske	postaje	ne	
bo	ovira.	Pri	tem	pa	mora	biti	Save	funkcija	radijske	postaje	
priključene	 na	 krmilnik,	 obvezno	 izključena.	 V	 nasprotnem	
vezje	ne	bo	dobilo	prvega	dela	DTMF	kod.	

Krmilnik	pozna	DTMF	ukaze,		prikazane	v	tabeli	7.

Pred	upravljanjem	z	releji	je	potrebno	omogočiti	sysop	režim,	
razen	 za	 releje,	 katerim	 je	 z	 Priority	 zastavico	 omogočeno	
krmiljenje	kadar	koli.	Geslo	za	sysop	dostop	 lahko	vsebuje	
poljubne	DTMF	znake	(razen		[#])	v	skupni	dolžini	od		treh	do	
osmih	znakov.	Preverjanje	gesla	se	sproži	okoli	3.5s	po	vnosu	
zadnjega	znaka	gesla,	če	zadnji	znak	ni		[#]”.	Ukazi	za	preklop	
relejev	so	sestavljeni	iz	številke	kanala	“n”,	stanja	releja	“1”	
=	ON		“0”	=	OFF	in	zaključnega	znaka		[#].	Naprimer,		DTMF	
ukaz		[11#]	pomeni	vklop	prvega	releja,		[10#]	izklop	prvega	
releja,	 	 [71#]	 vklop	 sedmega	 releja,	 itd.	 	 	 Izhod	 iz	 Sysop	
režima	sproži	ukaz	[000#].	Vsi	ukazi,	ki	imajo	[#]	na	koncu,	
se	izvedejo	v	trenutku	vnosa	zaključnega	znaka.		
Answer_back:	 na	 veljavne	 ali	 aktivne	 ukaze	 krmilnik	
odgovarja	z	nizkimi	ali	visokimi	piski,	različnega	števila.	

DTMF-2007
Upravljanje repetitorskih postojank na daljavo  ( 2.del )

Mijo	Kovačevič,	S51KQ
http://atv.hamradio.si
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Tabela	7	–	DTMF	ukazi,	ki	jih	pozna	krmilnik
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V	primeru,	da	je	krmiljenje	določenega	kanala	prepovedano,	
odgovora	ne	bo.	Visok	pisk	pomeni	vklop	ali	 “1”	 tudi	ko	 je	
invertiranje	 vključeno!	 Nizek	 ton	 pomeni	 izklop	 releja	 ali	
funkcije,	oziroma	logično	“0”	.		Dva	visoka	piska	pomenita,	da	
je	preklopljeni	rele	v	pulznem	režimu	in	je	le	ta	bil	sprožen.		
Pet	 visokih	piskov	 je	vstop	v	 sysop	 režim,	 	 trije	nizki	 piski	
naznanijo	 izhod	 iz	 sysop	 režima.	Zaporedja	desetih	piskov,	
ki	se	ponavljajo	v	intervalih,	pomenijo	sprožen	alarmni	vhod.	
Priklop	 vezja	 na	 napajanje	 pa	 bodo	 naznanili	 visok/nizek/
visok	pisk.

Na	 COM	 priključku	 je	 poleg	 možnosti	 preklopov	 relejev	
omogočeno	 nastavljanje	 posameznih	 režimov	 delovanja	 za	
vsak	rele	posebej	(prepoved	preklopa,	režim	delovanja	releja,	
inverzija	 in	 prioriteta).	 Nastavitve	 režimov	 spreminjamo	 v	
RAMu	 in	 so	veljavne	 takoj.	V	primeru,	da	 jih	ne	 shranimo,	
bodo	ob	izpadu	napajanja	ali	ob	resetu	pozabljene.	Nastavitve	
posameznega	 bloka	 funkcij	 lahko	 shranimo	 v	 EEPROM	
ločeno	ali	skupinsko	z	enojnim	ukazom.		Omogočena	je	tudi	
sprememba	sysop	gesla,	kot	tudi	blokada	različnih	lastnosti	
krmilnika:	prepoved	DTMF	krmiljenja,	prepoved	Answer_back	
funkcije,	prepoved	ukazov	za	poizvedbo	stanj,	itd.	V	primeru,	
da	se	je	lastnik	zatipkal,	obstaja	poseben	ukaz,	ki	omogoča	
vzpostavo	tovarniških	nastavitev.		Enaka	funkcija	se	izvede	v	
primeru,	ko	pri	izključenem	krmilniku	držimo	tipko	TOTAL	in	
ga	vključimo	(TOT+PWR_ON).	Na	koncu	sledita	še	dva	ukaza,	
ki	bosta	v	pomoč	v	primeru	suma	napake	na	sistemu.	

Na	COM	vhodu	so	veljavni	le	ukazi	pisani	z	velikimi	črkami.	
Nastavitve	 posameznih	 lastnosti	 relejev	 dobimo	 z	 ukazom	
’H’.	Nanizane	so	v	oglatih	oklepajih	na	desni	strani	 izpisa	v	
zaporedju	od	najnižjega	proti	najvišjem	releju	(1	..	8).	Prvi		
stolpec	prikazuje	vse	nastavitve	za	prvi	rele,	drugi	stolpec	za	
drugi	rele	in	tako	naprej	do	osmega	stolpca.

Slika	11	–	Pogled	na	izgotovljeno	vezje	DTMF	2007

Na	COM	vratih	so	na	voljo	naslednji	ukazi	:

[H]	Help

S	 pošiljanjem	 ukaza	 ’H’	 proti	 DTMF2007	 vmesniku	 bo	
prikazan	 seznam	 ukazov,	 stanja	 relejev	 in	 nastavljenih	
zastavic.	 V	 prvi	 podatkovni	 vrstici	 so	 izpisana	 dejanska	
stanja	relejev,	ki	pa	so	lahko	glede	na	inverzijo	ali	prepovedi	
različna	od	preklopnih	stanj	na	katere	ima	uporabnik	vpliv	in	
so	navedena	v		 naslednjih	vrsticah.	V		vsaki	naslednji	
vrstici	je	v	oglatih	oklepajih	najprej	navedena	ukazna	črka,	
sledi	 kratek	opis	ukaza.	Nekaterim	 	ukazom	sledi	 na	desni	
strani	še	izpis	trenutnih	stanj	na	posameznih	kanalih.	Biti	si	
sledijo	v	zaporedju	(iz	leve		proti	desni)	od	prvega	do	osmega	
kanala.	Ukaz	 ’H’	 je	osnovni	ukaz	za	prikaz	seznama	RS232	
ukazov,	kot	tudi	prikaz	trenutnih	stanj	sistema.

[R]Relay	on	/	off			[00101101]

S	pošiljanjem	ukaza	’R’	proti	DTMF2007	vmesniku	bo	prikazan	
podmeni	 za	 spremembo	 vklopnih	 stanj	 relejev.	 Pritiskanje	
tipk	 od	 ’1’	 do	 ’8’	 bo	 povzročilo	 izmenični	 (Toggle)	 preklop	
istoimenskega	releja.	Prvi	 pritisk	bo	vključil	
rele,	drugi	izključil.	Stanja	vseh	osmih	reljev	bodo	v	realnem	
času	izpisana	v	podmeniju.	Stanje	bo	ohranjeno	v	RAM-u	tudi	
po	izhodu	iz	tega	menija	do	izklopa	naprave.	Z	ukazom	’S’	bo	
postavljeno	stanje	vseh	osmih	kanalov	shranjeno	v	EEPROM	
in	 bo	 obnovljeno	 tudi	 po	 izpadu	 napajanja.	 Izhod	 v	 glavni	
meni	omogoča	ukaz	’9’.

[D]	Disable	relay			[00010000]

S	pošiljanjem	ukaza	’D’	proti	DTMF2007	vmesniku	bo	prikazan	
podmeni	za	prepoved	preklapljanja	relejev.	Pritiskanje	tipk	od	
’1’	do	’8’	bo	povzročilo	izmenični	(Toggle)	preklop	zastavice	
za	prepoved	istoimenskega	releja.		 Prvi	
pritisk	bo	vključil	prepoved	(stanje	’1’),	drugi	izključil	(stanje	
’0’).	Releje	z	vključeno	zastavico	za	prepoved	ne	bo	možno	
preklapljati.	Stanja	vseh	osmih	zastavic	bodo	v	realnem	času	
izpisana	v	podmeniju.	Stanje	bo	ohranjeno	v	RAM-u	tudi	po	
izhodu	 iz	 tega	menija	do	 izklopa	naprave.	Z	ukazom	’S’	bo	
postavljeno	stanje	vseh		 	osmih	
kanalov	shranjeno	v	EEPROM	in	bo	obnovljeno	tudi	po	izpadu	
napajanja.	Izhod	v	glavni	meni	omogoča	ukaz	’9’.

[V]	Inversed	mode			[00011100]

S	pošiljanjem	ukaza	’V’	proti	DTMF2007	vmesniku	bo	prikazan	
podmeni	za	invertiranje	vklopne	funkcije	relejev.	Pritiskanje	
tipk	 od	 ’1’	 do	 ’8’	 bo	 povzročilo	 izmenični	 (Toggle)	 preklop	
zastavice	za	invertiranje	istoimenskega	releja.	Prvi	pritisk	bo	
vključil	inverzijo	(stanje	’1’),	drugi	izključil	(stanje	’0’).	Rele	
z	vključeno	zastavico	za	inverzijo	bo	pri	ukazu	za	izklop	’0’	v	
resnici	vključen.	Stanja	vseh	osmih	zastavic	bodo	v	realnem	
času	izpisana	v	podmeniju.	Stanje	bo	ohranjeno	v	RAM-u	tudi	
po	izhodu	iz	tega	menija	do	izklopa	naprave.	Z	ukazom	’S’	bo	
postavljeno	stanje	vseh	osmih	kanalov	shranjeno	v	EEPROM	
in	 bo	 obnovljeno	 tudi	 po	 izpadu	 napajanja.	 Izhod	 v	 glavni	
meni	omogoča	ukaz	’9’.

[P]	Pulse	mode			[10000110]

S	pošiljanjem	ukaza	’P’	proti	DTMF2007	vmesniku	bo	prikazan	
podmeni	za	dodelitev	 impulznega	režima	delovanja	 relejev.	
Pritiskanje	tipk	od	’1’	do	’8’	bo	povzročilo	izmenični	(Toggle)	
preklop	 zastavice	 za	 impulzni	 režim	 istoimenskega	 releja.	
Prvi	 pritisk	 bo	 vključil	 impulzni	 režim	 (stanje	 ’1’),	 drugi	
izključil	(stanje	’0’).	Rele	z	vključeno	Pulse	zastavico	bo	pri	
izvajanju	DTMF	ukaza	za	vklop	ali	 izklop	impulzno	preklopil	
v	trajanju	1.5	sekunde.	Pri	tem	bodo	upoštevane	vse	ostale	
lastnosti	 izbranega	kanala	(inverzija,	prepovedi,	prioriteta).	
Pri	preklapljanju	relejev	preko	COM	vrat	impulzna	avtomatika	
ni	aktivna.	Stanja	vseh	osmih	zastavic	bodo	v	realnem	času	
izpisana	v	podmeniju.	Stanje	bo	ohranjeno	v	RAM-u	tudi	po	
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izhodu	 iz	 tega	menija	do	 izklopa	naprave.	Z	ukazom	 ’S’	bo	
postavljeno	stanje	vseh	osmih	kanalov	shranjeno	v	EEPROM	
in	 bo	 obnovljeno	 tudi	 po	 izpadu	 napajanja.	 Izhod	 v	 glavni	
meni	omogoča	ukaz	’9’.

[O]	Priority	mode			[01000011]

S	 pošiljanjem	 ukaza	 ’O’	 proti	 DTMF2007	 vmesniku	 bo	
prikazan	podmeni	za	prioriteto	krmiljenja	relejev.		Pritiskanje	
tipk	 od	 ’1’	 do	 ’8’	 bo	 povzročilo	 izmenični	 (Toggle)	 preklop	
zastavice	 za	 prioriteto	 istoimenskega	 releja.	 Prvi	 pritisk	 bo	
vključil	prioriteto	(stanje	’1’),	drugi	izključil	(stanje	’0’).	Rele	
z	vključeno	zastavico	prioritete	bo	moč	preklapljati	tudi	izven	
sysop	 režima.	 Stanja	 vseh	 osmih	 zastavic	 bodo	 v	 realnem	
času		 izpisana	v	podmeniju.	
Stanje	bo	ohranjeno	v	RAM-u	tudi	po	izhodu	iz	tega	menija	
do	izklopa	naprave.	Z	ukazom	’S’	bo	postavljeno		stanje	vseh	
osmih	kanalov	shranjeno	v	EEPROM	in	bo	obnovljeno	tudi	po	
izpadu	napajanja.	Izhod	v	glavni	meni		omogoča	ukaz	’9’.

[M]	DTMF	monitor		[ON]

S	pošiljanjem	ukaza	’M’	proti	DTMF2007	vmesniku	bo	vključen	
DTMF	 monitoring	 preko	 COM	 priključka.	 DTMF	 promet	 bo	
prikazan	 na	 terminalsko	 okno,	 med	 tem	 pa	 bodo	 na	 COM	
priključku	 normalno	 delovali	 vsi	 preostali	 	 ukazi.	 Sprejeti	
DTMF	znaki	bodo	izpisani	v	relanem	času,	brez	presledkov	ali	
skokov	v	novo	vrsto.	 Izhod	 iz	DTMF	monitoring	 funkcije	bo	
sprožil	pritisk	na	tipko	’ESC’.

[S]	Save	to	EEPROM

S	 pošiljanjem	 ukaza	 ’S’	 proti	 DTMF2007	 vmesniku	 bo	
omogočeno	hranjenje	vseh	nastavitev	v	EEPROM	procesorja.	
Pri	tem	bodo	shranjena	tudi	trenutna	stanja	relejev.	Postopek	
bo	izveden	le	po	potrditvi	z	’Y’.

[U]	Factory	seting

S	 pošiljanjem	 ukaza	 ’U’	 proti	 DTMF2007	 vmesniku	 bo	
omogočena	 ponastavitev	 vseh	 parametrov	 na	 tovarniško	
stanje.	Gre	za	nevaren	ukaz,	zato	mora	biti	njegovo	izvajanje	
potrjeno	dvakrat	z	’Y’.	Pri	tem	bodo	izgubljene	vse		trenutne	
nastavitve,	 vključno	 z	 sysop	 geslom.	 Krmilnik	 bo	 izvedel	
hardverski	 restart	 in	 incijalizacijo	 z	osnovnimi	nastavitvami	
kot	pri	prvem	vklopu.

[W]	DTMF	password		[A13C7]	

S	 pošiljanjem	 ukaza	 ’W’	 proti	 DTMF2007	 vmesniku	 bo	
omogočena	sprememba	sysop	gesla.	Izpisal	se	bo			podmeni	
s	kratko	obrazložitvijo.	Sysop	geslo	sme	biti	dolžine	med	3	in	
8	DTMF	znakov	in	sme		 	vsebovati	le	veljavne	DTMF	znake	
pisane	 izključno	z	velikimi	črkami.	Izjema	je	 ’#’,	ki	ne	sme	
biti	uporabljena,	razen	če	se	nahaja	na	zadnjem	mestu	gesla.	
Meni	za	vnos	novega	sysop	gesla	je	edini,	ki	nima	aktivnega	
preverjanja	pravilnosti	vnosa	in	ne	omogoča	brisanja	znak	po	
znak.	Za	tovrstno	preverjanje	v	procesorju	preprosto	ni	bilo	
prostora.	Morebitne	napake	popravimo	s	ponovnim	vnosom	
sysop	gesla.	Po	vnosu	bo	vnešeno	geslo	aktivirano	in	izpisano	
ob	izhodu	iz	podmenija,	kot	tudi	pod	ukazom	’H’.

[Y]	Sysop			[ON]			Set		[10100000]

S	pošiljanjem	ukaza	’Y’	proti	DTMF2007	vmesniku	bo	prikazan	
podmeni	 za	 postavljanje	 sistemskih	 zastavic	 prepovedi.	
Pritiskanje	tipk	od	’1’	do	’7’	bo	povzročilo	izmenični	(Toggle)	
preklop	 zastavic	 za	 posamezne	 funkcije	 sistema.	 Pomen	
sistemskih	zastavic	je:		

'1'	=	ON		'0'	=	OFF
1.	=	stanje	sysop	režima														
2.	=	prepoved	DTMF	ukazovanja
3.	=	stanje	DTMF	monitoringa	preko	COM	porta
4.	=	prepoved	AnswerBack	preko	RTX
5.	=	prepoved	Alarmiranja	preko	RTX
6.	=	prepoved	DTMF	monitoring	preko	LCD	
6.	=	prepoved	DTMF	monitoring	preko	LCD	

Stanja	vseh	sedmih	zastavic	bodo	v	 realnem	času	 izpisana	
v	podmeniju.	Stanje	bo	ohranjeno	v	RAMu	tudi	po	izhodu	iz	
tega	menija	do	izklopa	naprave.	Z	ukazom	’S’	bo	postavljeno	
stanje	 vseh	 sedmih	 zastavic	 shranjeno	 v	 EEPROM	 in	 bo	
obnovljeno	 tudi	 po	 izpadu	 napajanja.	 Izhod	 v	 glavni	 meni	
omogoča	ukaz	’9’.

[X]	EEPROM	dump

S	pošiljanjem	ukaza	’X’	proti	DTMF2007	vmesniku	bo	izpisana	
vsebina	spominskih	lokacij	EEPROM-a	v	hexadcimalni	obliki.	
Ukaz	bo	koristen	v	primeru	servisnih	posegov.

Razporeditev	 spominskih	 lokacij	 v	EEPROM-u	za	DTMF2007	
sw	v1.0

00		-		EEPROM	ID,	vrednost	vedno:	179	dec	(B3h)
01		-		Invertiranje	relejev	
02		-		Pulse	režim	relejev	
03		-		Priority	režim	relejev	
04		-		Disable	režim	relejev	
05		-		System	register,	sistemske	zastavice	prepovedi	
06		-		ReleSW,	vklopna	stanja	relejev	

10		-		Pwd_lenght,	določa	dolžino	sysop	gesla
11	..	18		-		Sysop_password,	ASCII	znaki	sysop	gesla

[Ž]	HW	restart

S	pošiljanjem	ukaza	’Ž’	proti	DTMF2007	vmesniku	in	dvojno	
potrditvijo	 z	 ukazom	 ’Y’	 bo	 izveden	 hardverski	 restart	
vmesnika.	 Restart	 je	 enakovreden	 fizičnem	 izklopu	 in	
ponovnem	vklopu	vezja.

Vsak	ukaz,	ki	mora	biti	potrjen	z	’Y’,	bo	izveden	le	v	primeru,	
ko	 bo	 krmilnik	 prejel	 zahtevano	 potrditev.	 Pošiljanje	
drugačnega	znaka	bo	prekinilo	postopek	izvedbe	ukaza.	Vsi	
podmeniji,	razen	vnosa	novega	sysop	gesla,	imajo	vgrajeno	
aktivno	 preverjanje	 pravilnosti	 vnosov.	 Napačeno	 vnešeno	
sysop	geslo:	prazno	polje,		’#’	na	začetku	ali	sredi	gesla,	male	
črke	 ter	 znaki,	 ki	 niso	DTMF	kode,	 bodo	 imeli	 za	posledico	
nedostopnost	sysop	režima,	lahko	pa	tudi	napačno	delovanje	
krmilnika	(prazno	polje).
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Namesto zaključka

Tisti,	 ki	 ste	 ob	 prebiranju	 tega	 dolgega	 članka	 zdržali	 do	
tukaj,	se	verjetno	sprašujete,	ali	je	še	kaj	za	dodati?	

Slika	13	–	Pogled	od	blizu

Pravzaprav	 bi	 lahko	 bil	 članek	 na	 temo	 DTMF2007	 veliko	
obširnejši.	Glede	na	to,	da	projekte	gradijo	tisti,	ki	že	imajo	
osnovne	 izkušnje	 v	 elektrotehniki,	 so	 določena	 poglavja	
namenoma	 izpuščena.	 Zaradi	 preprostosti	 gradnje,	 se	 bo	
ob	 tako	 oskubljenem	 opisu	 verjetno	 znašel	 tudi	 začetnik.	
Projekt	bo	s	pravilno	postavitvijo	elementov	na	vezje,	oživel	
ob	prvem	vklopu.	Morda	za	 zaključek	nasvet	 za	nastavitev	
VT100	 emulatorja:	 izberemo	 ustrezen	 COM	 port,	 9600bps	
8N1,	Local	echo	OFF	ter	CR=CR/LF	prav	tako	OFF.		

Uporabnost:	 DTMF2007	 je	 namenjen	 za	 splošno	 uporabo	
tam,	kjer	je	potreba	po	daljinskem	preklopu.

Nekaj	primerov:

-	različni	preklopi	na	rpt	sistemih
-	preklopi	izhodne	moči	oddajnikov
-	restart	PC	računalnikov	in	WLAN	naprav	
-	vklapljanje	luči	in	siren	na	postojanki
- preklopi kamer
- preklopi postaj
- preklopi linkov
- varovanje rpt omar
-	daljinski	monitoring	DTMF	prometa
-	...

Ob	priklopu	dodatnih	opto	relejev,	hlajenih!	(slika	spodaj)	ob	
uporabi	pomožnega	napetostnega	izhoda,	bo	na	objektu	moč	
preklapljati	 tudi	 velike	 220/380v	 porabnike.	 Ob	 vsem	 tem	
bomo	imeli	polni	daljinski	nadzor,	če	bo	do	postojanke	speljan	
WLAN	link.	Skratka	možnosti	je	kar	nekaj,	le	izkoristiti	jih	je	
potrebno.

Uspešno	 sestavljanje	 DTMF2007.	 Izvorne	 fotografije	 in	
pomožne	datoteke	so	objavljene	na:

http://atv.hamradio.si/NBFM.HTM

Mijo	Kovačevič,	S51KQ

   
Slika	14	–	Solid	State	opto	relay	240V/10A	…..

Slika	12	–	Krmilnik	z	vsemi	priključnimi	kabli
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Meritve pasovno prepustnih filtrov
Matija	Brodnik,	S53MM

Že	kakšni	dve	leti	se	občasno	ukvarjam	z	izgradnjo	filtrov	za	KV	bande	(1.8,	3.5,	7,	14,		21	in	28	MHz),	ter	meritvami	le-teh.	
Sčasoma	se	je	nabralo	nekaj	materiala,	ki	ga	tu	objavljam.	Kot	prve	sem	v	roke	dobil	znane	ICE	filtre,	ki	so	najbolj	enostavne	
vezave	(več	o	taki	vezavi	je	bilo	napisanega	v	članku	od	S59AA	v	CQ	ZRS	št.	2/2005).	Potem	sem	malo	poeksperimentiral	
in	napravil	dva	taka	filtra	zaporedno	v	 istem	ohišju.	Poimenoval	sem		 jih	S53MM2x.	Kakor	 je	razvidno	 iz	slik,	so	krivulje	
strmejše,	a	tudi	prehodno	dušenje	večje	(0.5-0.9dB).	Zaradi	težav	z	dobavljivostjo	ustreznih	feritov,	so	vse	tuljave	zračne.	
Kondenzatorji	 pa	 so	 se	 kot	 dobavljivi,	 dobri	 izkazali	 polipropilenski	 od	proizvajalca	 	Wima,	 tip	 FKP1,	nazivne	enosmerne	
napetosti	1600V	ali	2000V.	Tip	s	1000V	nazivne	napetosti	 je	 imel	občutno	večje	 izgube.	Kondenzatorje	se	da	naročiti	pri	
Conradu.	Ohišja	so	iz	kvadratne	cev	Al	cevi	70x2mm.	Vrednosti	so	v	tabeli.
V	kolikor	se	odločimo	samo	za	enojno	vezavo,	seveda	vzamemo	samo	polovico	vezja.	Še	nekaj	o	prepustnem	dušenju	filtrov	
omenjenih	proizvajalcev.	ICE-jevi	dušijo	0.3-0.4dB,	Dunestarjevi	0.6-1dB	in	W3NQN	0.2-0.4dB.

Slika	1:	Shema	dvojnih	filtrov

Band	[MHz] C1,	C2	[pF] C3	[pF]
L1,	L2	
[µH]

št.ovojev
razmak	
[ovoj]

premer	[mm]

1,8 4400	(2200+2200) 1680	(1000+680) 1,50 15 0,5 13

3,5 2000	(1000+1000) 900	(680+220) 0,75 9 0 13

7 2000	(1000+1000) 470 0,40 6 1 10

14 940	(470+470) 220 0,20 4 2 10

21 630	(470+150) 150 0,15 4 2 8

28 370	(150+220) 100 0,10 3 0,5 9

Tabela	1:	Vrednosti	elementov

Dodatno	sem	za	primerjavo	pomeril	še	dva	tipa	dobro	znanih	pasovno	prepustnih	filtrov,	Dunestar	in	W3NQN.	Skupno	vsem	
meritvam	filtrov	pa	je	to,	da	rezultati	pogosto	odstopajo	od	vrednosti,	ki	jih	obljubljajo	proizvajalci.	Navsezadnje	pa	so	tu	še	
slike	dušenja	sesalnih	krogov	narejenih	iz	L/4	50	ohmskega	kabla	RG213	ali	po	angleško	"stubs",	katere	ponavadi	priključimo	
na	izhod	oddajnika,	da	zmanjšamo	harmonske	komponente,	ki	nam	jih	generira	ojačevalec	ali	postaja.	Za	primerjavo	sem	
sesalni	krog	za	14	MHz	naredil	še	s	75	ohmskim	kablom	RG11.	Inštrument	je	pokazal	4dB	manjše	dušenje	kot	50	ohmski	
kabel.	Na	vseh	slikah	so	horizontalni	razdelki	po	3.5	MHz	(zaradi	lažjega	branja)	in	vertikalni	po	10dB.
Vsi	podatki	so	tako	zbrani	na	enem	mestu	in	upam,	da	bo	komu	to	pomagalo	pri	izbiri	ustreznega	filtriranja	svoje	postaje.
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Kaj	so	helikal	resonatorji	?	

Helikal	 resonatorji	 so	 rezonančni	 krogi,	 ki	 se	 uporabljajo	
predvsem	 na	 višjih	 frekvenčnih	 področjih	 VHF	 in	 UHFa.	
Uporabljajo	 se	kot	 zaporni	 krogi	 v	duplexerjih	 /triplexerjih,	
v	 radiofoniji	 za	 uporabo	 enega	 antenskega	 sistema	 za	 več	
oddajnikov.	 Sestoje	 se	 iz	 tuljave,	 katere	 vodnik	 je	 dolg	
lamda	četrt	in	lonca	(oklepa).	Nas	zanima	uporaba	za	kratko	
valovno	področje.	Prvenstveno	nam	je	cilj	doseči	čim	večjo	
selektivnost	oziroma,	čimvečji	Q	tega	resonančnega	kroga.	

Na	 sliki	 sheme	 resonatorja,	 so	 prikazana	 razmerja,	 ki	 jih	
moramo	upoštevati	pri	 izdelavi	 takega	 resonatorja	 (od	600	
–	1,5	GHz),	ki	 ima	okrogel	ali	 kvadraten	presek.	Razmerja	
veljajo	 tudi	 tu	na	kratkovalovnem	področju.	Vložka	(Tuning	
Slug),	 za	 uglaševanje,	 tu	 na	 kratkovalovnem	 področju	
seveda	 ne	 potrebujemo,	 marveč	 naredimo	 na	 »vročem«	
zgornjem	koncu	tuljave	priklop	na	trimer	kondenzator,	ki	ga	
na	drugem	koncu	spojimo	na	oklep	resonatorja.	V	ta	namen	
mora	 biti	 vodnik	 tuljave	 dolžine	 lambda	 četrt	 (izračunano	
po	formuli	300000:f)	minus	cca	20	%,	da	lahko	z	dodatnim	
trimer	 kondenzatorjem	 	 (za	 7MHz	 cca	 20pF),	 uglasimo	 na	
frekvenco.

Priklop	 z	 antene	 izvedemo	 na	 »hladnem«	 spodnjem	 koncu	
tuljave	 in	 to	 na	 cca	 0,6	 prvega	 ovoja,	 ki	 prične	 na	 oklopu	
resonatorja.	 Če	 je	 tuljava	 izvedena	 iz	 bakrene	 cevi,	 je	
najbolje	 priklop	 izvesti	 z	 objemko	 in	 preizkusno	 določiti	
najobtimalnejšo	 točko	 	priklopa,	ki	pa,	kot	se	 je	 izkazalo	v	
praksi,	na	kratkovalovnem	področju,	ni	kritična.	

Priklop	za	sprejemnik,	se	izvede	z	enim	ovojem	pri	»hladnem«	
koncu	 tuljave,	 se	pravi	 tam,	kjer	 je	glavna	 tuljava	spojena	
na	oklep	helikala.	Sprežna	zanka	 je	 izvedena	enostavno:	 s	
srednjega	priključka	konektorja	–	zanka	in	na	drugem	koncu		
priključena	na	oklep	helikala.	Sprego	določate	s	premikanjem	
in	odmikanjem	od	glavne	tuljave.	Zelo	v	redu	bi	bilo	seveda,	
da	 sprežno	 zanko	 primikate	 in	 odmikate	 glavni	 tuljavi,	 s	
posebnim	mehanizmom.

Material	za	obod	–	oklep	helikala	naj	bi	bil	vsaj	iz	pocinkane	
pločevine,	še	bolje	iz	bakrene	pločevine	po	možnosti	polirane.	
Sam	sem	uporabil	 tudi	 prazno	posodo	 za	 razredčilo	 iz	bele	
pločevine,	ki	 je	za	KV	 	povsem	v	redu	 in	še	spajkati	se	da	
odlično.	Helikal	mora	biti	na	koncih	valja	zaprt	s	kovinskim	
pokrovom	 sicer	 	 vam	bo	 delal	 kot	mala	 selektivna	 antena,	
oziroma	 sprejemal	 nezaželjene	 VF	 motnje	 okolice,	 kar	 pa	
seveda	 nočemo.	 Pri	 mojih	 poizkusih	 je	 tudi	 sam	 helikal	
deloval	kot	je	navedeno.	Potem	sem	s	ceneno	tanko	kovinsko	
mrežo,	zaprl	spodnjo	in	zgornjo	odprtino	valja,	in	popolnoma	
odpravil	sprejemanje	helikala.

Kot	material	za	tuljavo	je	najbolje	uporabiti	bakreno	cev	 in	
jo	 spolirati	 ter	 jo	 pred	 končno	 vgradnjo	 primerno	 zaščititi		
s	 kvalitetnim	 brezbarvnim	 lakom.	 Srebrenje	 bi	 bilo	 zelo	
priporočljivo.	 Idealno	bi	bilo,	da	 je	 tuljava	samonoseča,	na	
gornjem	–	vročem	koncu,	pritrjena	na	keramični	izolator.				

V	 primeru,	 da	 nameravate	 helikal	 uporabljati	 tako,	 da	 bo	
preko	 njega	 potekala	 tudi	 oddaja	 signala,	 je	 treba	 seveda	
posvetiti	izdelavi	veliko	večjo	pozornost.	Obod	mora	biti	čvrst	
in	se	ne	ovijati,	trimer	kondenzator	je	treba	zamenjati	in	kot	
C	uporabiti	dve	plošči,	ki	s	premikanjem	dosežeta	ustrezno	
kapaciteto,	seveda	dobro	izolirani,	saj	prihaja	v	času	oddaje	na	
vročem	koncu	tuljave	do	velikih	napetosti.	Skratka	problemi.	
Bolje	ga	je	koristiti	le	za		sprejem,	v	času	oddaje	pa	zaobiti	z	
relejnimi	preklopi	v	kolikor	uporabljate	primopredajnik.	

Praktična	izvedba	helikala	za	amaterske	potrebe	na	kratkem	
valu.

Za	 potrebe	 določanja	 ustreznega	 Q	 faktorja,	 je	 potrebno	
vedeti	 notranji	 premer	 oklopa.	 Ker	 se	 na	 kratkem	 valu	

Helikal resonator za kratki val
Jože	Konda,	S52AB
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zunanji	 in	notranji	premer	ne	 razlikujeta	v	 taki	meri,	da	bi	
bilo	 potrebno	 ločiti,	 ju	 bomo	 zanemarili.	 V	 tabeli	 je	 podan	
primer	načrtovanja	helikal	resonatorja	za	7	MHz.	S	premerom	
oklopa	okoli	40	cm	,	bomo	dosegli	Q	okoli	2000.
 
Kaj	v	praksi	lahko	pričakujemo	od	pravilno	izdelanega	helikal	
resonatorja	?

Najprej	–	helikal	 za	 razliko	od	drugih	preselektorjev	 raznih	
tipov	ima	najmanjše	slabljenje	vhodnega	signala.	Vsak	drug	
preselektor,	pa	naj	si	je	izdelan	še	tako	pazljivo,	lahko	iz	lastne	
prakse	navedem,	vnaša	več	slabljenja.	Reševanje	zadeve	s	
predojačevalci	 pa	 je	 problematična	 zadeva,	 predvsem	 za	
zahtevnejše	operaterje	(grafični	sprejem	signalov).

Če	 uporabljamo	 anteno,	 ki	 sprejema	 širokopasovno,	 je	
pričakovati,	 da	 na	 vhod	 sprejemnika	 pride	 niz	 neželenih	
signalov,	ki	 jih	proizvajalci	 rešujejo	z	 	elektronskimi	sklopi,	
ki	običajno	vnašajo	dodaten	šum		v		sprejemnik.	V	kolikor	za	
sprejem	 ne	 uporabljamo	 raznih	 vertikalk,	 FD4	 in	 podobnih	
anten,	marveč	 pravilno	 »poštimane«	 beveričke,	magnetke,	
K9AY	 zanke	 ali	 podobne	 antene	 z	 dobrim	 odnosom	 signal/
šum,	poleg	tega	še	na	»tihi	lokaciji«,	so	že	same	te	antene	
vzrok	za	dober	sprejem	šibkih	singalov.	Signal	 s	 teh	anten	
speljan	 preko	 helikal	 resonatorja	 bo	 dodatno	 očiščen,	
poslušanje	pa	bo	postalo	pravi	užitek.	Pri	antenah	tipa	FD4,	
vertikalkah,	dipolih	in	podobnih,	kjer	na	vhod	RXa	oziroma	v	
tem	primeru	helikala,	pride	večji	nivo	signala	na	sprejemani	
frekvenci,	bi	bilo	potrebno	seveda		v	serijo	vezati	dva	ali	celo	
več	opisanih	helikalov,	da	bi	dobili	zaželjeno	selektivnost,	ki	
jo	boste	sicer	dobili	z	enim	pri	antenah,	izključno	namenjenih	
za	sprejem.

Kaj	so	pokazale	meritve…

S	 Sandijem	 –	 S52ED,	 sva	 27.novembra	 2007	 opravila	
osnovne	 meritve	 na	 	 prikazanem	 helikalu	 z	 instrumentom	
R&S	 poliskopom	 SWOB	 5,	 ki	 je	 pokazal	 sledeče	 rezultate:	
slabljenje	 na	 	merjeni	 frekvenci	 7.050MHz	 je	 -	 4	 dB,	 torej	
manj	kot	eno	S	stopnjo,	dušenje	bokov:	na	7.8MHz	je	–	80	
dB	(!),	vendar	je	dušenje	nižjih	frekvenc	slabše:	na	6	MHz	–	
30dB,	na	4.2	MHz	-40	dB,	2	MHz	–	50	dB.	Upornost	tuljave:	
manjša	 od	 0.2	 oma,	 L	 cca	 20mikroH.	 Zelo	 razveseljivo	
bi	 bilo	 imeti	 tudi	 spodnji	 bok	 na	 6	 MHz	 okoli	 –	 80	 	 dB. 
 

Z	upoštevanjem	zgornjih	navedb	o	 izdelavi,	 je	ta	čas	 lahko	
bistveno	krajši.	Odjemna	zanka	za	RX,	je	bila		pri	merjenju	
cca	1.5	cm	oddaljena	od	glavne	tuljave	na	hladnem	koncu.

Helikal	za	7	MHz	je	lahko	pogojno	uporaben	tudi	na	frekvenci	
3.5	MHz	 z	 dodajanjem	kapacitete	 za	 uglaševanje	 (cca	 100	
pF),	vendar	to	ni	več	klasično	delovanje	helikala.	Lahko	pa	se	
poigrate	tudi	na	ta	način.	Če	ne	bo	previsok	nivo	signalov	z	
antene,	bo	tudi	na	tej	frekvenci	deloval	kot	dober	preselektor.	 
 
Vsekakor	pa	vam	bo	ta	enostavna	naprava	pomagala		znižati	
»nus«	 produkte,	 ki	 jih	 poslušate	 poleg	 željenih	 signalov.	
Torej,	 v	kolikor	vam	S	meter	na	prosti	 frekvenci	 kaže	neki	
nivo	šuma	in	ostale	VF	nesnage,	bi	moral	resonator	ta	nivo	
znatno	 znižati,	 pojavili	 pa	 se	 bodo	 signali,	 ki	 jih	 do	 tedaj,	
zaradi	nivoja	VF	nesnage	niste	mogli	slišati.	V	vsakem	primeru	
je	 za	 »napredno«	 sprejemanje	 signalov	 treba	 spremeniti	
filozofijo	sprejemanja.	V	raznih	pogovorih,		forumih	in	drugih	
zapisih		zasledim,	da	je	bil	primerjalno	signal	na	neki	anteni	
z	dobrim	odnosom	signal	/šum	slabši	in	se	to	vzame,	kot	da	
je	sedaj	ta	antena	slabša	na	sprejemu,	od	recimo	primerjalne	
za	toliko	in	toliko	S	stopenj	…	V	tem	je	poanta!	Signali	so	na	
dobro	»poštimanih«	sprejemnih	antenah	skoraj	vedno	slabši	
po	 nekem	 S	 indikatorju,	 vendar	 boste	 sprejemali	 signale,	
ki	 ta	 S	 indikator	 (meter)	 ne	 bo	 mogoče	 niti	 premaknil.	
Večina	operaterjev	na	tak	način	ni	navajena,	ampak	mora	S	
indikator	poskakovati		čimbolj,	po	možnosti	krepko	čez		S	9,	
ne	glede	na	(pre)velik	nivo	šumov	 in	drugih	nus	produktov		
na	spodnjem	koncu	skale	S	metra,	ki	drže	kazalec	S	metra		
(pre)visoko.		

Za	konec:
 
Pravilno	izdelan	helikal	z	večjim	Q	je	treba	pazljivo	poglasiti	»v	
špico«.	To	bo	toliko	težje,	kolikor	je	Q	resonatorja	višji.	Že	pri	
Q	1000	–	1500	ga	bo	potrebno	poglasiti	za	vsakih	nekaj	kHz,	
odvisno	pač,	v	koliki	meri	vam	je	uspelo	izdelati	resonator	s	
čim	večjo	strmino	bokov.	Regulirajte	sprego	s	primikanjem	in	
odmikanjem	sprežne	zanke	ali	če	imate	trimer	kondenzator	še	
na	prenosu,	boste	pri	samem	delu	verjetno	kmalu	ugotovili,	da	
ni	vedno	najbolj	ustrezno	imeti	poglašeno	na	maksimalni	nivo,	
marveč	malo		višje	ali	nižje	od	sprejemne	frekvence	predvsem	
v	primeru,	da	so	vhodni	signali	z	antene,	velikega	nivoja.	To	
je	pač	 lažje,	kot	primikati	ali	odmikati	sprego	(ne	pa	 isto).	 
 
Potem	je	treba	le	še	najti	ustrezno	mesto	v	vašem	»shacku«,	
da	bo	»sodček«	na	dosegu	roke.

Viri:	-	Korespondenca	z	S57UW	-	ARRL		H.B.	1999
http://www.rfcafe.com/references/electrical/
helical_resonator.htm	
  
	 	 Jože,	S52AB
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Moji poizkusi na anteni
9A4ZZ Bipolu
Siniša	Trputec,	S52ST

9A4ZZ	 Bipol	 antena	 je	 kratkovalovna	 antena,	 orginalna	
rešitev,	do	katere	 je	avtor	9A4ZZ	Mladen	prišel	po	daljšem	
delu	 in	preizkušnjah.	O	 izdelavi	9A4ZZ	Bipol	antene	 je	bilo	
več	napisano	v	številki	3	-	4	CQ	ZRS	glasila.	Predvsem	me	je	
zanimalo	kako	se	9A4ZZ	Bipol	antena	obnese	v	praksi.

Za	začetek	sem	se,	v	dogovoru	z	Mladenom,	odločil	za	izdelavo	
9A4ZZ	Bipol	antene	za	40m	band.	Ker	žice	pri	vsakem	hamu	
ne	sme	zmanjkati,	sem	si	moral	priskrbeti	 le	še	PVC	cev	in	
AL	pločevino.	Ko	sem	imel	ves	potreben	matrial,	sem	začel	
z	 izdelavo	 antene	 in	 jo	 končal	 v	 slabih	 štirih	 urah.	 Anteno	
sem	obesil	kar	na	nosilec	tv	antene.	Priključitev	na	postajo,	
uglašavanje	 in	delo	 se	 začne…	 .	Prvi	 vtisi:	 sprejem	signala	
za	 2-3	 S	 stopnje	 slabši	 od	 sprejema	 na	 FD4	 anteni.	 Šum	
je	 znatno	manjši	 kot	 na	 ateni	 FD4	 in	 ne	 presega	 1	 -	 2	 S	
stopnje.	Razmerje	 signal	 šum	dober.	 Vrtim	po	bandu	 in	 za	
začetek	 pokličem	 nekaj	 glasnih	 italijanov,	 raporti	 56	 -	 57.	
Vrtim	 naprej,	 oddelam	 dvajset	 zvez,	 snemam	 pogovore,	
raporti	med	54	–	58,	odvisno	od	oddaljenosti	sogovornika.	Za	
konec	testa	oddelam	še	CT3	z	raportom	55	in	zaključim.	Kar	
presenečen	sem	kako	 lahko	ta	kratka	antena	dobro	deluje.	
Mladenu	sporočim	svoje	prve	vtise.	Po	daljšem	pogovoru	se	
odločim:	izdelal	bom	še	anteno	za	80m	band.	

Nov	dan,	novi	nakupi,	nova	PVC	cev.	Začnem	z	navijanjem	
tuljav,	 izdelavo	 cilindrov	 in	 antena	 je	 pripravljena	 za	 test.	
Priključitev	na	postajo	in	prva	kontrola	uglašenosti	z	neonsko	
lučjo	in	5w	izhodne	moči	na	postaji.	Luč	sveti,	to	pomeni	da	
smo	 nekje	 na	 80m	bandu.	 Za	 konec	 še	 fino	 uglaševanje	 z	
SWR	metrom.	Pasovna	širina	okoli	50KHz	pri	max.	SWR	1:2.	
Mrači	se.	Kličem,	kličem,	končno	zveza.	Zadeva	dela.	Vrtim	
po	bandu,	poslušam,	preklapljam	na	FD4,	9A4ZZ	Bipol,	FD4,	
primerjam.	Signal	na	sprejemu	slabši	za	4	-	5	S	enote	???	Še	
enkrat	kontroliram	kable,	spoje…	o	ne,	antena	je	kar	v	pps-u.	
Popravljam	napako.	Anteno	obešam	na	že	omenjeni	nosilec	
tv	 antene	 in	 poglej	 zlomka	 zadeva	 boljše	 deluje.	 Kličem	
»jugu«	oddelam	par	zvez,	pojasnjujem	hamom	z	čim	delam	
ter	iščem	realen	raport.	Zaključujem	delo.

Naslednji	dan	peljem	anteno	S52AB	Jožetu.	O	tem,	kako	se	
je	9A4ZZ	Bipol	antena	obnesla	pri	njem,	si	 lahko	preberete	
na	njegovi	spletni	strani.

Bliža	se	zadnji	vikend	v	oktobru	in	WW	SSB	contest.	Slišim	se	
z	Mladenom.	Odločim	se	za	izdelavo	9A4ZZ	Bipol	antene	za	
160m.	Contest	nameravam	izkoristi	za	test	9A4ZZ	Bipol	anten.	
Vremenska	napoved	za	konec	tedna	ni	ravno	obetavna,	dež,	
dež	in	spet	dež.	S	pripravami	začnem	že	v	četrtek.	Računam	
dolžine	napajalnih	kablov,	spajkam	konektorje,	vlečem	kable,	
izdelujem	tuljave	…	 .	9A4ZZ	Bipol	antene	za	160m	 in	80m	
dvigujem	 na	 osem	metrov	 višine.	 Merim	 SWR,	 uglašujem.	
Postavitev	 anten	 bo	 prvo	 noč	 horizontalna,	 naslednjo	 noč	
vertikalna.	Snamem	antene	in	jih	spravim	v	garažo.	V	petek	
dopoldne	 antene	 pakiram	 v	 bele	 pvc	 vreče,	 lepim,	 vežem,	
poskušam	jih	čim	bolj	zaščititi	od	dežja.	

Zvečer	 že	 dežuje	 in	 po	 vrnitvi	 iz	 službe	 dvignem	 antene	
na	 predvidena	 mesta.	 Vklopim	 postajo,	 prenosnik,	 zadnje	
preverjanje	in	že	vrtim	po	bandu.	Prva	zveza	je	z	DK1AX	na	
160m,	raport	58.	Še	kontrola	na	80m	in	čakam	na	začetek	
WW	contesta.	Ves	čas	contesta	večinoma	poslušam,	izbiram	
zveze	 z	 raznih	 strani,	 oglašam	 se	 na	 klice.	 Po	 sobotnem	
podaljšanem	spancu	montiram	antene	v	vertikalen	položaj.	
9A4ZZ	Bipol	anteno	za160m	dvignem	na	višino	8m,	9A4ZZ	
Bipol	 anteno	 za	 80m	 postavim	 na	 3m	 višine.	 Že	 popoldne	
naredim	 zadnje	 meritve	 in	 po	 pomoti	 na	 anteni	 za	 160m	
odelam	zvezo	na	10m	bandu.	
Deluje	!!!		Priključim	inštrumente	in	ugotavljam	da	anteno	za	

160m	lahko	uporabljam	še	na	15m,	10m	in	6m	bandu.	Nov	
iziv	za	nedeljo.	
Katere	zveze	sem	naredil	s	to	vrsto	anten	je	razvidno	iz	loga.	
Osebno	sem	s	testom	zadovoljen.

Station Band Station Band
I3STS/P 160m OE8WV 80m

T93J 160m PI4COM 80m

Z37M 80m IV3SSA 80m

YT8T 80m HB9FBS 80m

UU7J 80m 9A5Y 160m

S57O 80m OK1TP 160m

DL0WW 80m HB1BLQ 160m

HG1S 80m IV3KFB 160m

LN8W 80m DL7ON 160m

SQ9HZM 80m SP9 80m

OM6MW 80m YR2G 80m

YU3A 80m OL7R 80m

9A2VR 80m SP9KDA 80m

OE6V 80m 9A5Y 160m

S59N 80m OL0L 80m

HF100S 80m OK2AB 80m

HA8JV 80m DR2W 80m

TS6A 80m IO1T 160m

IW3SSA 80m YO5KDX 80m

YT3A 80m OK2ZAW 80m

IZ6FXP 160m DK1NO 160m

UA2FT 160m OE4A 80m

4O/DD5FZ 160m YT9DX 80m

S530 160m YZ8A 160m

TS6A 10m SV2GJV 160m

IT9YVO 10m S53O 160m

9K2HN 15m OK1NY 160m

TS6A 15m DL1RWN 160m

P3F 15m SO2R 160m

UA6UDV 15m S57M 160m

IU9A 10m SN3R 160m

SX5P 15m 9A5MT 80m

F5IN 15m YZ7A 80m

PI4COM 10m UA6LV 10m

C4I 15m RV3RM 20m

LZ9W 15m IK4SP 80m

UX0FF 15m OM5M 80m

LN8W 15m IZ6CLN 80m

DL4PT 15m 9A8M 80m

4X2M 15m OK7M 80m

RN3ZC 15m HA1YI 80m

M6T 15m 9A5MT 80m

YO8RIJ 15m IZ1LBG 80m

G4WTD 15m DK1AX 160m

EU2MM 15m Z35A 80m

S51DQ 80m

9A4ZZ	Bipol	za	40	m
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Zdaj	še	nekaj	tehničnih	podatkov.
9A4ZZ	Bipol	antena	za	80m	je	bila	izdelana	na	PVC	cevi	premera	7,5cm.	Tuljave	L	in	Ls	so	izdelane	iz	žice	1,5	mm	in	niso	med	
seboj	spojene.	Za	kapacitete	C	in	C1	je	uporabljena	AL	pločevina,	ki	se	koristi	za	delo	na	offset	tiskarskih	strojih.	
Za	9A4ZZ	Bipol	160m	je	uporabljena	PVC	cev	premera	11cm.	Ostali	podatki	so	razvidni	iz	tabele.

f d1 d2 d3 d4 D L Indukti.	 Ls Indukti.	

MHz cm cm cm cm cm Ovoj. mikro H Ovoj. mikro H

1,8 55 45 22 7 11 210 996 38 139

3,5 53 26 10 7 7,5 180 374 17 24,3

Na	grafu	se	lahko	vidi,	da	ima	dobro	uglašena	antena	pri	
najmanjšem	SWR-u	max.	izhodno	moč.

Meritev	9A4ZZ	Bipola	za	160m	band,	višina	8m,	položaj	
vertikalen,	dolžina	napajalnega	kabla	51m.

9A4ZZ	Bipol	anteno	za	160m	lahko	uporabljamo	še	na	15m,	
10m	in	6m	bandu.

Na	sprejemu	je	signal	nižji	za	kakšno	S	stopnjo,	vendar	zaradi	
nizkega	nivoja	šuma	sprejem	ni	problematičen.	Ker	je	antena	
rezonančna	 na	 določeni	 frekvenci	 ne	moti	 tv	 sprejemnika.	
Na	 napajalnem	 kablu	 ni	 težav	 z	 VF	 tokom,	 kot	 pri	 delu	 z	
EH	anteno.	Pri	postavitvi	je	potrebno	upoštevati	tudi	dolžino	
napajalnega	kabla.

Meritev	9A4ZZ	Bipola	za	80m	band,	višina	3m,	položaj	
vertikalen,	dolžina	napajalnega	kabla	27m.

9A4ZZ	Bipol	anteno	kot	takšno	lahko	uporabljamo	za	delo	v	
mestih,	pri	portabl	delu,	na	počitnicah,	skratka	povsod	kjer	
ni	možnosti	za	postavitev	klasičnega	dipola.

    
	 Tuljava	L	in	Ls,	bipol	80	m	 montaža	konektorja

Na	 koncu	 bi	 se	 zahvalil	 9A4ZZ	 Mladenu	 za	 vse	 koristne	
nasvete,	S52AB	Jožetu	pa	za	meritve	in	pomoč	pri	testu.

   
	 	 		Siniša,	S52ST
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VEKTORSKI ANALIZATOR ANTEN
Vojko	Ostrožnik,	S52E

                

Vektorski analizator anten

Ker	obsega	originalni	članek	kar	nekaj	strani	teksta,	bom	pna	
kratek	način	opisati	gradnjo	zgoraj	omenjenega	instrumenta,ki	
so	ga	razvili	in	ga	v	kit	kompletu	prodajajo		pri	nemški	reviji	
Funk	Amateur.

V	 kitu	 ja	 kompleten	 material	 za	 dokončanje	 instrumenta.	
Kupiti je potrebno samo še akumulatorje za preskrbo z 
energijo	 .	 Največ	 časa	 porabimo	 za	 sestavo	 polnilnika	 za	
akumulatorje.Tiskanina	 in	material	 pa	 je	 dodan	 v	 vrečki	 in	
ga	moramo	sami	sestaviti.	V	kompletu	 je	 tudi	ohišje,	ki	bo		
poskrbelo	za	izgled	instrumenta.

Merilnik je za uporabo dokaj enostaven  saj se vse komande 
vršijo	 preko	 petih	 tipk	 od	 katerih	 je	 ena	 za	 vklop,	 dve	 za	
prestavljanje	po	menijih	 in	dve	za	nastavljanje	vrednosti	 v	
vsakem	 meniju.	 Ob	 izklopu	 si	 instrument	 zapomni	 zadnje	
nastavitve	ki	smo	jih	imeli	nastavljene.Vse		meritve	oziroma	
rezultate	izpiše	na	grafičnem	displeju	z	resolucijo	240	x	128	
pik	in	je	zato	dosti	bolj	uporaben	kot	Mini	VNA	ki	uporablja	za	
prikaz	računalnik	ali	pa	dlančnik.	Seveda	pa	imata	vsak	svoje	
dobre	in	slabe	strani	.

Srce	 instrumenta	 je	 AtaMega	 procesor	 ki	 vse	 to	 krmili	 ,za	
frekvenčni	 razpon	pa	 je	 uporabljen	AD9958	DDS	kateremu	
sledita	 sedem	 polna	 nizkopropustna	 filtra,za	 zadosten	 nivo	
signala	 pa	 poskrbita	 diferencialna	 ojačevalnika	 AD8000,	 ki	
skozi	merilni	mostiček	pošiljata	signal	v	BNC	vtičnico	 in	na	
mešalnik	 AD8342,	 ki	 preko	 pasivnega	 filtra	 ter	 diferencia-
lnega	 ojačevalnika	 TS914D	 in	 Beslovega	 niskopropustnega	
filtra	pošlje	signal	nazaj	na	AD	pretvornik	v	mikroprocesorju,	
ta	pa	nato	prikazuje	na	LCD	prikazu.			

Na	koncu	pa	je	treba	merilnik	še	umeriti	(kalibrirati),	za	kar	
poskrbi	procesor,	ki	nas	preko	LCD	prikaza	vodi	skozi	postopek	
umerjanja,	nakar	je	merilnik	pripravljen	za	meritve.

Možnosti	meritev	ki	jih	ponuja	merilnik	so:

meritve	s	pomočjo	Smith-ovega	diagrama•	
meritve	SWR-ja•	
merjenje	impedance•	
meritve	faze•	

Meritev	s	pomočjo	Smith-ovega	diagrama

Meritev	SWR-ja

Merjenje	impedance
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Meritev	faze

Sedaj	pa	še	nekaj	tehničnih	podatkov	:

Prikazovanje	:
Merjenje	 in	 grafično	 prikazovanje	 impedančnega	 poteka	
antene	po	frekvenci
Merilni	princip	:
Linearno	 I/Q-merjenjena	 uporovnem	 merilnem	 mostičku	
z	 dvema	 za	 90º	 protifazno	 obrnjenima	 preklopilnima	
oscilatorjema	in	sledilnim	direktnim	mešalnikom.
Frekvenčno	območje	:
Merjenje	poteka	od	50	Khz		do	165	Mhz	kontinuirano
Začetna	in	končna	frekvenca	:
Do	1Mhz	v	korakih	po	100	hz	nad	pa	v	korakih	po	100khz
Frekvenčna	os	:
Logaritemsko	razdeljena	
Marker	:
Premikamo	ga	po	frekvenčni	osi	 	rezultat	merjenja	pa	nam	
izpisuje	s	številčnim	izpisom.
Prikazovanje	:
-	realni-in	imaginarni	del	(Z=R+jX)	v	logaritmični	delitvi
-	navidezni	upor	(logaritmično)	plus	fazni	kot	(linearno)
-	swr	na	50Ω	(1,0-5,0)
-	smithov	diagram	z	markerjem
Impedanca:
Od	5Ω	do	1000	Ω	delovni		in	slepi	upornosti
Dolžina	antenskih	kablov:
Od	0	.....	20	metrov	nastavljivo	v	korakih	po	1cm
Skrajševalni	faktor	:
Od	0,50	do	1,0
Antenski	priključek	:	BNC	50	Ω
Moč	merilnega	signala	:	-2	dBm
Grafični	lcd	prikazovalnik	:
240	 x128	 točk	 s	 črno	 belim	 prikazom	 in	 hladno	 belo	 	 LED	
osvetlitvijo.	Ločljivost	grafike	203	točke	po	horizontali	in	102	
točke	po	vertikali
Napajanje	:
Interno	8	kosov	akumulatorjev	
Zunanje	12voltov	pa	preko	vtičnice	ki	služi	za	polnjenje	
Nadzor	napetosti	:
Pri	9	voltih	opozorilni	ton,	pri	8voltih	pa	je	samodejni	izklop
Poraba	:
Približno	390	mA	pri	10	V	enosmerne	napetosti
Velikost	:	170mm	x	105mm	x	43mm
Teža:			cca	730	g	z	akumulatorji

	 Vojko	Ostrožnik,	S52E
	 E-mail	:	vojko.ostroznik@t-2.net
	 Tel	:	041	404	950

Opravičilo	urednika.

V	 5.	 številki	 CQ	 ZRS,	 je	 bil	 objavljen	 članek	 o	 solarnem	
ciklusu,	v	katerem	nisem	navedel	vire.	
Eden	od	teh	sta	bila	članka	v	SCC	Novicah	(1/2005,	5/2006),	
avtorja	Janeza	Červeka,	S57J.
Janezu,	se	iskreno	opravičujem.
   
	 	 Rado,	S58R

RIS 2008
Radioamatersko izobraževalno srečanje

Vabljeni	 na	 RIS	 2008,	 v	 soboto	 19.	 Januarja	 2008	
ob	 10.00	 ,	 v	 prostorih	 UNIVERZE	 V	 LJUBLJANI,	
FAKULTETA	ZA	ELEKTROTEHNIKO,	Tržaška	c.	25.

Sočasno	bo	organizirana	kontrola	QSL	kart	za	DXCC	
diplome.
Ostale	 informacije	 bodo	objavljene	na	 spletni	 strani	
ZRS.

SOS paket 
Mobitel d.d.

Vloga	ZRS,	da	se	njene	člane	in	člane	radioamaterskih	
društev	doda	med	upravičence	za	pridobitev	paketa	SOS	
in	SOS	+	je	s	strani	družbe	Mobitel	d.d.	odobrena.

Naročniško	 razmerje	 lahko	 sklenejo	 fizične	 osebe	
s	 potrdilom,	 ki	 ga	 izda	 ZRS	 ali	 veljavnim	 CEPT	
dovoljenjem	na	poslovalnicah	družbe	Mobitel	d.d..
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Digitalne komunikacije
Ureja: Bajko Kulauzović, S57BBA, e-pošta: digi@zrs.si

Zbogom Lea?
Že	nekaj	časa	je	kazalo,	da	strežnik	Lea	(S50LEA)	ni	več	kos	
svojemu	 delu	 in	 količini	 podatkov,	 ki	 se	 preko	 nje	 pretaka	
vsakodnevno.	Odkar	je	postala	najstnica,	se	je	temu	primeno	
tudi	obnašala:«Ne	bom!«.		Kot	dobri	starši	smo	jo	poskušali	
vzpodbujati,	priganjati,	celo	groziti	z	izklopom,	a	njena	trma	
je	bila	daleč	nad	vsem,	kar	smo	bili	sposobni	ponuditi.	Ker	
na	koncu	pametnejši	(menda)	popusti,		predvsem	pa	zaradi	
preljubega	 miru,	 saj	 smo	 po	 letošnjih	 poletnih	 počitnicah	
hodili	na	obisk	v	KUD	France	Prešern,	kjer	je	doma	Lea,	tudi	
po	večkrat	na	dan,	smo	se	odločili,	da	Lei	kupimo	sestrico.

Vendar	problem	preobremenjenosti	ni	tako	preprosto	rešljiv.	
Če	bi	za	rešitev	problema	potrebovali	le	novo	strojno	opremo,	
bi	to	težavo	rešili	že	pred	leti.	Potreben	je	bil	širši	pristop,	kjer	
bi	 se	 poleg	 strojne	 opreme	 »nadgradilo«	 tudi	 vzdrževalsko	
ekipo.	Metod,	S56WMN,	ki	 je	v	zadnjih	 letih	skrbel	za	Leo,	
je	 bil	 občutno	 preobremenjen.	 Po	 veliko	 govorjenja	 in	
nekaj	sestankih	smo	uspeli	sestaviti	ekipo,	ki	bo	skrbela	za	
nemoteno	delovanje.	Delo	smo	razdelili	med	ljudi	in	strežnika;	
Metod	bo	še	naprej	skrbel	za	Leo,	saj	se	dobro	razumeta,	za	
nov	strežnik	pa	bo	skrbela	ekipa,	katere	odgovorni	vodja	bo	
Andrej,	S57LN,	pomagali	pa	mu	bomo	Lein	»očka«	Andrej,	
S51BW,	mlada	moč	Luka,	S57LX,	Boštjan,	S55O,	Tom,	S56G	
in	moja	malenkost.	Seveda	bomo	po	potrebi	pomagali	 tudi	
Metodu	pri	njegovem	delu.		
  
Po	dogovoru	glede	ekipe	smo	poiskali	tudi	primerno	opremo,	
za	 katero	 lahko	 pričakujemo,	 da	 bo	 zanesljivo	 delovala	
in	 služila	 svojemu	 namenu.	 Že	 takoj	 na	 začetku	 smo	 se	
dogovorili,	 da	 ne	 gremo	 v	 samogradnjo,	 temveč	 kupimo	
računalnik,	ki	je	že	narejen	kot	stežnik.	Odločili	smo	se,	da	
kupimo	preverjeno	rešitev;	HP	Proliant	Strežnik	ML	150	G3	
s	štirijedrnim	procesorjem	ter	dvema	160GB	SATA	diskoma	
v	RAID-1	polju.	

Hkrati z nakupom opreme smo dorekli tudi razdelitev dela 
med	oba	strežnika.	Smiselno	je,	da	Leo	razbremenimo	vsega	
(ali	večine)	dela,	povezanega	s	spletnimi	vsebinami,	pustimo	
pa	ji	nalogo	usmerjevalnika	in	strežnika	za	packet	omrežje.	
Nov	 strežnik,	 poimenovali	 smo	 ga	 Lana,	 naj	 skrbi	 za	 vse	
procesorsko	zahtevne	procese	in	spletne	vsebine.

Sredi	 septembra	 je	 bil	 tako	 kupljen	 nov	 strežnik,	 začetek	
oktobra	 (rojstni	 dan	 ima	4.10.2007)	pa	 je	po	nekaj	 tednih	
konfiguriranja,	preurejanja	in	testiranja	zaživela	Lana.

Delo	je	razdeljeno	tako,	da	je	Lea	sedaj	usmerjevalnik	med	
packet	omrežjem	ter	internetom,	vsi	ostali	servisi	(e-pošta,	
spletne	strani	...)	pa	tečejo	na	Lani.	Na	voljo	so:

FTP			:	prenos	datotek
SSH		:	dostop	do	ukazne	lupine
SMTP:	poštni	strežnik
DNS		:	imenski	strežnik
HTTP	:	strežnik	spletnih	strani	(tudi	HTTPS,	SSL	različica)
POP3	:	dostop	do	pošte	s	strani	uporabnikov	(	POP3S,	SSL	)	
IMAP	:	dostop	do	pošte	s	strani	uporabnikov	(	IMAPS,	SSL	)
NTP			:	usklajevanje	ure	preko	omrežja

Vse	 skupaj	 seveda	 teče	 pod	 operacijskim	 sistemom	 Linux	
(Gentoo).

Andrej	se	je	trudil,	da	bi	uporabniki	selitev	čim	manj	občutili,	
zato	naslovi	spletnih	strani	ostajajo	enaki,	prav	tako	pa	tudi	
večina	nastavitev	v	programih.	Kljub	temu	bi	ob	prehodu	na	

nov	strežnik	radi	opozorili	na	nekaj	sprememb:

-		V	 vašem	 domačem	 direktoriju	 se	 po	 novem	 nahaja	
mapa	"Maildir".	Nikar	 je	ne	brišite	ali	 spreminjajte,	če	ne	
veste	 natanko,	 kaj	 počnete	 -	 to	 je	 namreč	 	 vaš	 e-poštni	
nabiralnik.

-		Za	vse,	kar	se	tiče	elektronske	pošte,	uporabljajte	strežnik	
mail.hamradio.si.

-		Do	elektronske	pošte	 je	mogoče	dostopati	preko	servisov	
POP3	ali	IMAP.

-		Odhodno	 elektronsko	 pošto	 morate	 praviloma	 pošiljati	
preko	 SMTP	 strežnika	 svojega	 internetnega	 ponudnika.		
Če	bi	tej	splošni	praksi	navkljub	hoteli	za	pošiljanje	pošte	
uporabiti	 mail.hamradio.si,	 morate	 v	 programu	 za	 e-mail	
pri	 odhodnem	 strežniku	 nastaviti	 prijavo	 z	 uporabniškim	
imenom	in	geslom.	Za	uporabnike,	ki	v	internet	dostopate	
s	 paketnega	 omrežja	 preko	 S50LEA,	 avtentikacija	 ni	
potrebna.

-		Tako	za	zgoraj	omenjene	protokole	POP3,	IMAP	in	SMTP	kot	
tudi	za	FTP	velja,	da	v	osnovi	niso	kriptirani.	To	pomeni,	da	
je	pri	povezavi	vaše	geslo	vidno	vsem,	ki	lahko	nadzorujejo	
vsebino	 povezav	 v	 omrežju.	 V	 primeru,	 da	 prihajate	 do	
strežnika	preko	paketnega	omrežja,	s	tem	ni	težav		oziroma	
je	nekriptiranost	radioamaterskih	povezav	celo	zapovedana.	
Nasprotno	 pa	 to	 pri	 dostopu	 preko	 interneta	 pomeni,	 da	
lahko	vaše	geslo	brez	hujših	težav	prestreže	vsakdo,	ki	ima	
dostop	do	vaše	lokalne	mreže.	Če	vam	to	ni	pogodu	(in	ne	
bi	 vam	 smelo	 biti!),	 vključite	 kriptiranje	 povezav	 (TLS)	 v	
svojem	programu	za	e-pošto,	namesto	FTP	pa	raje	uporabite	
SCP	oziroma	SFTP.	Odličen	prost	program	za	slednja	je	na	
primer	WinSCP	v	okolju	Windows,	uporabnikom	Linuxa	pa	
priporočamo	Lftp	ali	sshfs.

Pohitritev	 je	 ob	 zamenjavi	 občutna	 in	 Andrej	 že	 dela	 na	
dodatnih	 storitvah,	 ki	 bodo	uporabnikom	omogočile	 še	bolj	
mirno	delo.	No,	malce	bomo	pa	že	še	potrpeli,	kajne?

Kljub	zamenjavi	strojne	opreme	z	namenom	večje	stabilnosti	
in	 zanesljivosti	 delovanja	 pa	 je	 kmalu	 po	 nadgradnji	 prišlo	
do	 ponovne	 nedosegljivosti	 strežnika.	 Tokrat	 (na	 srečo)	 ni	
bila	 krivda	 na	 strani	 Lana/Lea,	 vendar	 uporabniki	 vseeno	
niste	mogli	dostopati	do	strežnikov.	Žal	ne	pomaga	dosti,	če	
na	 forumu	 objavimo	 razlog	 za	 nezmožnost	 dostopa,	 če	 do	
foruma	ne	morete.	Zaradi	tega	in	zaradi	boljšega	informiranja	
uporabnikov,	 predvsem	 ob	 nenapovedanih	 izpadih,	 smo	 na	
popolnoma	 dislocirani	 lokaciji	 in	 v	 sklopu	 druge	 domene	
odprli	spletni	naslov	http://status.zrs.si,	kjer	administratorji	
posameznih	 strežnikov	 ali	 ponudniki	 storitev	 v	 domeni	
hamradio.si	 obveščajo	 uporabnike	 o	 statusu	 posameznega	
strežnika/storitve.	 Na	 novice	 s	 stega	 spletnega	 mesta	 se	
lahko	tudi	naročite	in	v	svoj	e-poštni	nabiralnik	boste	lahko	
dobili	informacije	o	dogajanju	s	strežniki	v	domeni	hamradio.
si.	Upajmo,	da	bo	vpisov	na	tej	spletni	strani	 in	posledično	
omejitev	dostopa	čim	manj.	
Da	 torej	 odgovorim	 na,	 v	 naslovu	 zastavljeno,	 vprašanje:	
nikakor	 ne	 zbogom,	 temveč	 dobrodošla	 nazaj	 z	 novimi	
nalogami	z	roko	v	roki	s	sestrico	Lano.

Povezave	do	programov:
WinSCP:	http://winscp.net
Lftp:	http://lftp.yar.ru
Sshfs:	http://fuse.sourceforge.net/sshfs.html
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Repetitorji
Ureja: Tilen Cestnik, S56CT, e-pošta: rpt@zrs.si

Izboljšave na repetitorju
S55VTO RV63 Kanin

V	 prejšnji	 številki	 CQ	 ZRS	 je	 bilo	 v	 prispevku	 o	 prenovi	
2m	 repetitorja	 S55VTO	 Kanin	 omenjeno,	 da	 občutljivost	
sprejemnika	 novo	 nameščene	 repetitorske	 opreme	 še	 ni	
optimalna.	 Razlog	 	 je	 tičal	 v	 izolaciji	 sprejemno	 oddajnega	
duplekserja,	ki	za	nameščeni	repetitor	ni	zadoščala.	Tako	se	
je	dogajalo,	da	je	vsakič,	ko	je	šel	repetitor	na	oddajo,	zadušil	
lastni	sprejemnik	ter	mu	pokvaril	občutljivost	za	ca.	7dB.	V	
sredini	novembra	sva	repetitor	obiskala	z	Brunom	S57BKB	in	
z	 namestitvijo	 ločene	 sprejemne	 antene	 izboljšala	 izolacijo	
med	2m	sprejemnim	vhodom	in	izhodom	lastnega	oddajnika.	
Prav	 tako	 sva	 namestila	 še	 dodatno	 sprejemno	 pasovno	
prepustno	sito	za	zmanjšanje	motenj	s	strani	RTV	oddajnikov	
in	 profesionalnih	 VHF	 repetitorjev,	 ki	 imajo	 svoje	 antene	 v	
neposredni	bližini.	Sprejemna	antena	je	sedaj	usmerjena,	z	
največjim	dobitkom	dobrih	4dBd	v	smeri	JV	ter	pokrivanjem	
sektorja	120	stopinj	z	dobitkom	enakim	ali	boljšim	od	dipola	
(>	0dBd).	Vse	ostale	 smeri	 so	na	 lokaciji	S55VTO	naravno	
zasenčene	 z	 gorskimi	 grebeni	 in	 njihovo	 pokrivanje	 ni	
smiselno.	Efektivna	občutljivost	na	sprejemu	se	je	za	signale	
iz	 smeri,	 kjer	 se	 nahaja	 največ	 uporabnikov,	 izboljšala	 za	
približno	 10dB,	 kar	 je	 bilo	 potrjeno	 tako	 z	 meritvami,	 kot	
preskusnimi	zvezami	z	nekaterimi	radioamaterji.

	 	 Zabeležil	Aleksander	Stare,	S54S

S55VTO	duplekser	in	RX	filter

Echolink prehod S55VTO in 
programski paket Svxlink

Prehod	v	omrežje	Echolink	S55VTO-R	RV63	Kanin	je	bil	konec	
oktobra	in	v	začetku	novembra	približno	dva	tedna	v	izpadu	
zaradiEcholink	prehod	S55VTO	
in	programski	paket	Svxlink

Prehod	v	omrežje	Echolink	S55VTO-R	RV63	Kanin	je	bil	konec	
oktobra	 in	 v	 začetku	novembra	 letos	 približno	dva	 tedna	 v	
izpadu	 zaradi	 težav	 s	 trdim	 diskom	 osebnega	 računalnika.	
Hkrati	z	odpravo	napake	na	strojni	opremi	je	padla	odločitev,	
da	 se	 ob	 ponovni	 vzpostavitvi	 sistema	 namesto	 klasičnega	
Echolink	programa,	pisanega	za	namestitev	na	operacijskem	
sistemu	 MS	 Windows,	 prehod	 vzpostavi	 na	 operacijskem	
sistemu	Linux	s	programskim	paketom	Svxlink.

Programski	 paket	 Svxlink	 je	 delo	 švedskega	 radioamaterja	
Tobiasa	SM0SVX.	Kot	navaja	avtor	sam,	je	programski	paket	
zasnovan	 kot	 Echolink	 klon	 za	 operacijski	 sistem	 Linux.	
Vendar	 pa	 programski	 paket	 Svxlink	 uporabnikom	 ponuja	
več	od	osnovnega	Echolink	programa,	posledično	je	nekoliko	
drugačna	tudi	njegova	uporaba.	Ker	se	po	mojem	vedenju	v	
S5	ta	program	uporablja	le	še	na	prehodu	S50EDX-L	Cerkno	
in	 je	med	slovenskimi	 radioamaterji	manj	poznan,	verjetno	
ne	bo	odveč	opozoriti	na	nekatere	razlike	pri	njegovi	uporabi	
glede	na	običajni	programski	paket	Echolink.

Programski	paket	Svxlink	je	zgrajen	modularno.	Poleg	osnovne	
funkcije	 prehoda	 v	 omrežje	 Echolink	 ponuja	 tudi	 možnosti	
glasovnega	 modula	 "help"	 v	 angleškem	 jeziku,	 modula	
"papagaj",	 modula	 glasovne	 pošte	 (voicemail)	 ter	 modula	
DTMF	repetitor.	Modularna	zgradba	predstavlja	za	uporabnika	
najpomembnejšo	razliko	glede	na	osnovni	Echolink	program	za	
MS	Windows.	Če	smo	pri	običajnem	prehodu	Echolink	vajeni,	
da	lahko	takoj	izbiramo	številko	vozlišča,	s	katerim	se	želimo	
povezati,	 je	 pri	 prehodu	Svxlink	 potrebno	najprej	 aktivirati	
modul	Echolink	z	oddajo	ustreznega	ukaza	DTMF.	S	katerim	
ukazom	 aktiviramo	 katerega	 od	 modulov,	 je	 navedeno	 v	
tabeli	1.	Svxlink	v	principu	zahteva,	da	vsak	ukaz	zaključimo	
z	 DTMF	 znakom	 "#".	 To	 velja	 prav	 za	 vse	 ukaze,	 tudi	 za	
vzpostavitev	 povezave	 s	 posameznim	vozliščem	po	njegovi	
številki	(node	ID).	Obstaja	pa	možnost,	da	se	ukazi	aktivirajo	
tudi	samodejno	ob	padcu	skvelča	in	trenutno	je	ta	možnost	
na	S55VTO-R	aktivirana,	tako	da	je	zaključevanje	ukazov	z	
DTMF	"#"	sicer	še	vedno	priporočljivo,	ni	pa	obvezno.	

Ukaz DTMF Aktivira	modul

[0] Help

[1] Papagaj	(Parrot)

[2] Echolink

[#] Izstop	iz	modula

Tabela	1	–	Ukazi	DTMF	za	aktiviranje	posamičnih	modulov

Vedno	je	lahko	aktiviran	samo	en	modul	programskega	
paketa	 Svxlink.	 Če	 želimo	 iz	 enega	 modula	 v	 drugega,	
je	 potrebno	 prvega	 najprej	 zapustiti	 z	 "#"	 in	 šele	 potem	
aktivirati	naslednjega.

Ko	 se	 nahajamo	 v	modulu	 "Echolink",	 kar	 prehod	 najavi	 v	
angleškem	jeziku,	je	uporaba	podobna	kot	pri	standardnem	
programu	Echolink.	Povezavo	s	klicanjem	po	številki	vozlišča	
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vzpostavimo	 z	 oddajo	 številke	 s	 toni	 DTMF,	 vzpostavljeno	
zvezo	podremo	z	znakom	"#".	Ostali	ukazi,	ki	so	na	voljo,	so	
razvidni	iz	tabele	2.

Možno	je	vzpostavljanje	povezav	tudi	po	bližnjicah.	Svxlink		
namenskih	bližnjic,	kot	smo	jih	vajeni	pri	programu	Echolink	
za	"okna",	sicer	ne	pozna,	pozna	pa	t.i.	makroje.	To	so	ukazi,	
ki	se	izvedejo	ob	vnaprej	izbrani	kombinaciji	DTMF	znakov	in	
so	na	S55VTO	izrabljeni	za	bližnjice.	Pri	izvornem	programu	
Svxlink	je	sicer	določeno,	da	se	morajo	makroji	začeti	z	DTMF	
znakom	"D",	a	mi	je	s	prilagoditvijo	izvorne	kode	programa	in	
ponovnim	prevajanjem	uspelo	to	popraviti	na	"B",	kar	ustreza	
ukazom	za	bližnjice,	kot	so	v	uporabi	drugje	po	Sloveniji.
Za		vzpostavitev	zveze	z	vozlišči	po	bližnjicah	predhodno	
aktiviranje	 modula	 Echolink	 ni	 potrebno,	 ker	 se	 to	
izvede	avtomatsko.

Ukaz DTMF Funkcija

[1]
Informacija	o	vzpostavljenih	

povezavah

[2]
Informacija	o	številki	lokalnega	

vozlišča

[3]	[1]
Povezava	z	naključno	izbranim	

linkom ali repetitorjem 

[3]	[2]
Povezava	z	naključno	izbranim	
konferenčnim	strežnikom

[4]
Ponovna	vzpostavitev	zadnje	

podrte povezave 

[5]	[0] Deaktiviraj	"samo	poslušanje"

[5]	[1] Aktiviraj	"samo	poslušanje"

[#]
Podiranje	vzpostavljene	

povezave

Tabela	2	–	Ukazi	DTMF	v	modulu	Echolink

Svxlink	 ponuja	 možnost	 vzpostavitve	 povezave	 tudi	
neposredno	po	amaterskem	klicnem	znaku,	kar	pride	prav,	če	
želimo	vzpostaviti	zvezo	z	vozliščem,	do	katerega	ni	bližnjice	
in	katerega	številko	ne	poznamo.	Postopek	 je	nekoliko	bolj	
zapleten,	 zato	 ga	 tukaj	 ne	 bom	 navajal,	 je	 pa	 opisan	 v	
priročniku	za	uporabo.

Od	ostalih	modulov	je	zanimiv	modul	"papagaj".	Ta	omogoča,	
da	preverimo	kvaliteto	lastne	oddaje,	zna	pa	tudi	"prebrati"	
dekodirane	 znake	 DTMF,	 s	 čemer	 lahko	 preskusimo,	 ali	
imamo	 z	 oddajo	 katerega	 od	DTMF	 tonov	 težave.	Na	 voljo	
je	 še	modul	 "help"	 v	 angleškem	 jeziku,	medtem	 ko	modul	
glasovne	pošte	in	modul	DTMF	repetitor	na	S55VTO-R	nista	
vzpostavljena.

Zgoraj	 omenjena	 rešitev	 aktiviranja	 DTMF	 ukazov	 za	
upravljanje	 s	 programskim	 paketom	 Svxlink	 ob	 padcu	
skvelča,	t.j.	brez	zaključevanja	z	DTMF	znakom	"#",		morda	
ni	dokončna.	Zaključevanje	DTMF	ukazov	z	znakom	"#"	ima	
namreč	 prednost,	 da	 je	 drastično	 zmanjšana	 verjetnost	
neželenega	 aktiviranja	 ukazov	 zaradi	 pomote	 ali	 lažne	
detekcije	 tona	DTMF,	 ko	 programski	 DTMF	 dekoder	 reagira	
na	govor,	šum	ali	še	raje	kombinacijo	obojega.	V	kolikor	se	
bo	pokazalo	potrebno,	bo	opcija	aktiviranja	komand	ob	padcu	
skvelča	v	prihodnje	morda	 izključena	 in	bo	zaključevanje	z	
znakom	"#"	postalo	obvezno.

Vse	 ostale	 informacije,	 priročnik	 z	 opisom	 posameznih	
ukazov,	 prevedene	 programe	 za	 nekatere	 najpogostejše	
distribucije	 operacijskega	 sistema	 Linux	 kakor	 tudi	 izvorna	
koda	 programskega	 paketa	 Svxlink	 so	 zainteresiranim	 na	
voljo na Spletu na naslovu http://svxlink.sourceforge.net/
index.php.	Za	domačo	uporabo	je	uporabnikom,	ki	iz	načelnih	
ali	drugih	razlogov	na	svojem	osebnem	računalniku	ne	želijo	
imeti	nameščenega	operacijskega	sistema	MS	Windows,	želijo	

pa	prek	svojega	računalnika	dostopati	do	omrežja	Echolink,	
na	voljo	Linux	program	Qtel.	Ta	deluje	le	v	načinu	"klient"	in	
ponuja	za	razliko	od	večjega	sysop	brata	uporabnikom	tudi	
grafični	vmesnik	za	enostavnejše	rokovanje	s	programom.

Na	 tem	mestu	 bi	 ponovno	 rad	 opozoril,	 da	 ima	 postavitev	
Echolink	 prehoda	 S55VTO-R	 RV63	 Kanin	 še	 vedno	 status	
"testni",	 kar	 pomeni,	 da	 so	 v	 bodoče	 možne	 spremembe.	
Bodisi	ponovna	vzpostavitev	prehoda	na	operacijskem	sistemu	
Windows,	če	se	 izkaže,	da	 imajo	uporabniki	s	programskim	
paketom	Svxlink	prevelike	težave,	bodisi	opustitev	prehoda,	
v	 kolikor	 bo	 zanimanje	 za	 njegovo	 uporabo	 upadlo	 pod	
minimalno	še	sprejemljivo	mero.

Hvala	Davidu	S51DA	za	obsežno	pomoč	pri	vzpostavitvi	OS	
Linux	in	namestitvi	programskega	paketa	Svxlink	na	osebnem	
računalniku	prehoda	S55VTO-R.	

	 	 Pripravil	Aleksander	Stare,	S54S

Jesenski sestanek 
vzdrževalcev

	repetitorskega	omrežja	S5

Sevnica,	16.	Oktober		2007	 
 
Zadeva:	
Zapisnik	1.sestanka	sysopov	govornih	repetitorjev,	
 
ki	je	bil	v	soboto,	13.	oktobra	2007,	ob	10.15	v	sejni	dvorani	
Zadružnega	 doma	 v	 Vevčah,	 Cesta	 II.	 Grupe	 odredov	 43,	
Ljubljana

Prisotni:	 Robert	 Mlakar	 (S52DK),	 Janko	 Franetič	
(S56AFJ),	 Borut	 Voga	 (S52ZO),	 Andrej	 Breceljnik	
(S56ZAB),	 Stojan	 Kuret	 (S51WI),	 Tom	 Puc	 (S56G),	
Miran	 Šubelj	 (S56UBS),	 Samo	 Zmrzlak	 (S57AF),	
Bojan	 Bajec	 (S52B),	 Mirko	 Naglič	 (S51KM),	
Aleksander	 Stare	 (S54S),	 Beno	 Sever	 (S56KZ),	
Milan	 Urbanija	 (S57BMU)	 in	 Tilen	 Cestnik	 (S56CT) 

Dnevni	red:	 
1.	Pregled	stanja	govornih	repetitorjev	v	S5	 
2.	Finančni	načrt	ZRS	za	leto	2007	in	realizacija	 
3.	Gradnja	UHF	repetitorske	mreže	 
4.	Uporaba	CTCSS	na	repetitorjih	 
5.	Neurejena	identifikacija	repetitorjev	 
6.	Repetitorji	in	ARON	 
7.	Interference	s	sosedi	 
8.	Portal	S5RPT	 
9.	Razno 
Začetek	sestanka	ob	10.15.	Sestanek	je	vodil	S5	RPT	
Manager	Tilen	Cestnik	(S56CT),	ki	je	po	uvodnem	pozdravu	
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in	predstavitvi	dnevnega	reda	pričel	s	prvo	točko	sestanka:	
 
Ad	1.	
Tilen	Cestnik,	S56CT	(v	nadaljevanju	RPT	manager)	pove,	da		
imamo	 v	Sloveniji	 trenutno	 repetitorje	 na	 treh	 frekvenčnih	
območjih	6m,	2m	 in	70	cm.	Večinoma	so	 repetitorji	v	 lasti	
posameznikov	in	radioklubov.	V	lasti	ZRS	so	repetitorji	RV	50	
na	Nanosu,	RV	52	na	Trdinovem	vrhu,	RV	58	na	Črnem	vrhu	
nad	 Idrijo	 in	 na	 Pohorju	 ter	 RV62	na	Krimu.	ZRS	 vzdržuje	
svoje	 repetitorje	 ter	 pomaga	 	 pri	 vzdrževanju	 ostalih	
slovenskih	repetitorjev,	saj	so	vsi	repetitorji	vključeni	v	ARON. 
 
Ad	2.	
RPT	 manager,	 poroča,	 da	 je	 bilo	 na	 I.	 seji	 UO	 ZRS	 letos,	
dogovorjeno,	 da	 se	 iz	 namenskega	 nakazila	 URSZR	 za	
vzdrževanje	 repetitorjev	 odobri	 3900	 EUR.	 Enak	 znesek	 je	
bil	predviden	tudi	za	packet	radio.	Skupaj	z	managerjem	za	
digitalne	 komunikacije	 sta	 se,	 v	 primeru,	 da	 bo	 denar	 res	
nakazan	 odpovedala	 ostalim	 financam,	 katere	 ZRS	 letno	
planira	 za	 potrebe	 repetitorjev	 in	 digitalnega	 omrežja	 iz	
kotizacij	in	ostalih	prihodkov.		Na	žalost	financ	v	pričakovanem	
znesku	 URSZR	 še	 ni	 nakazala,	 zato	 je	 zaradi	 morebitnih	
težav	 pri	 montaži	 opreme	 v	 slabih	 vremenskih	 razmerah	
pozimi	predsednik	ZRS	na	prošnjo	Andreja,	S56ZAB	in	RPT	
managerja	odobril	 predčasen	nakup	novega	duplekserja	 za	
RV52	 na	 Trdinovem	 vrhu	 ter	 pasovno	 propustnih	 filtrov	 za	
lokacije	Krim	RV62,	Nanos	RV	50	in	Mrzlica	RV	56.	Znesek	za	
omenjeno	planirano	opremo,	ki	je	bila	dobavljena	v	mesecu	
Septembru	je	bil	2.214,50	EUR.
Poleg	 filtrov,	 so	 po	 nakazilu	 URSZR,	 v	 planu	 nabave	 tudi	
akumulatorji	 za	 rezervno	 napajanje,	 profesionalne	 antene	
za	štiri	 lokacije,	diplekserji	ter	antenski	kabel	in	konektorji.	
Planirano	 je	 tudi	 povračilo	 potnih	 stroškov	 za	 montaže	 in	
servise	repetitorjev,	katerih	izplačilo	je	potrebno	nasloviti	na	
RPT	managerja.	Prednost	pri	izplačilu	potnih	stroškov	imajo	
sysopi,	ki	vzdržujejo		repetitorje	v	lasti	ZRS.		
 
Ad	3.	
RPT	manager,	pove,	da	je	bilo	v	Sloveniji	po	uveljavitvi	7,6	
MHz	 zamika	 na	 UHF	 frekvenčnem	 pasu	 postavljenih	 kar	
nekaj	novih	UHF	 repetitorjev,	 ki	 odlično	pokrivajo	 velik	 del	
Slovenije.	Ker	 je	promet	na	posameznih	repetitorjih	upadel	
in	ker	obstajajo	idealne	možnosti	linkanja	repetitorjev	preko	
interneta	 (echolink)	predlaga,	da	 se	v	Sloveniji	 zgradi	UHF	
repetitorska	mreža.	
Doda	še,	da	je	Tom,	S56G,	v	Novi	Gorici	že	postavil	Echolink	
konferenčni	 strežnik,	 ki	 sprejme	 do	 50	 postaj	 (linkov,	
repetitorjev	ali	uporabnikov).	Zaenkrat	so	v	stalni	povezavi	
UHF	repetitor	na	Boču	(438.825	MHz),	Sv.	Planini	(439.175	
MHz),	 Lazah	 nad	 Boštanjem	 (439.000	 MHz)	 in	 simpleksni	
link	v	Ljubljani	(144.550	MHz),	katerega	je	povezavo	je	plan	
nadomestiti	z	UHF	repetitorjem	na	Jančah.	V	mreži	bo	preko	
Laz	povezan	tudi	UHF	repetitor	na	Maliču	(439.300	MHz).
Pozove	 vse	 sysope	 UHF	 repetitorjev,	 da	 če	 jim	 zamisel	
ustreza,	da	se	projektu	pridružijo	in	s	tem	dvignejo	promet	
in	obenem	olajšajo	delo	uporabnikom,	ki	se	bodo	oglasili	na	
svojem	lokalnem	repetitorju	in	ne	bodo	slišni	samo	na	izhodu	
repetitorja	na	katerem	vstopajo	pač	pa	na	vseh	v	mreži.
Robi,	S52DK,	izpostavi	problem	možnosti	začasnega	izklopa	
repetitorja,	ki	dela	motnje	v	mreži.
Odgovor	poda	Tom,	S56G,	ki	pove,	da	je	konferenčni	strežnik	
možno	upravljati	na	daljavo	in	v	tem	ni	nobene	težave.	Vsak	
sysop	 pa	 lahko	 svoj	 repetitor	 z	 DTMF	 ukazom	 tudi	 izključi	
iz	 omrežja.	 Podiranje	 povezave	 s	 konferenčnim	 strežnikom	
pride	v	poštev	posebej	v	primeru	kriznih	komunikacij,	ko	se	
lahko	promet	na	večih	repetitorjih	istočasno	poveča	in	s	tem	
pride	do	preobremenjenosti	omrežja.
   
Ad	4.	
RPT	manager	poda	na	diskusijo	svojo	idejo	o	uporabi	CTCSS	
tonov	 v	 Sloveniji.	 Slovenija	 je	 majhna	 in	 nima	 smisla,	 da	
uporabljamo	 več	 različnih	 CTCSS	 frekvenc	 za	 dostop	 do	
repetitorjev.	 Zamisel	 RPT	 managerja	 je,	 da	 se	 v	 Sloveniji	
uporabita	največ	dva	tona.	Ton	77.0	Hz	za	zahodni	del	

Slovenije	 in	 88,5	 za	 vzhodni	 del.	 V	 Ljubljani,	 se	 lahko	
uporabljata	oba	tona.	

Sandi,	S54S	in	Mirko,	S51KM	predlagata	uporabo	tonov	nad	
100	Hz	zaradi	hitrejšega	dekodiranja	tonske	šumne	zapore.
Po	debati	 je	dogovorjeno,	da	se	v	Sloveniji	uporablja	 le	en	
subton.	To	je	CTCSS	123	Hz.	Tonske	zapore	na	repetitorjih	je	
potrebno	spremeniti	najkasneje	do	30.6.2008.

Ad	5.	
RPT	 manager	 ugotavlja,	 da	 na	 nekaterih	 repetitorjih	 še	
vedno	 ni	 urejena	 identifikacija	 (CW	 ali	 govorna)	 kar	 je	
proti	 predpisom.	 Sysopom	 nalaga,	 da	 identifikacijo	 uredijo	
najkasneje	do	30.6.2008.	Kar	nekajkrat	se	je	že	zgodilo,	da	
so	 S5	 RPT	managerja	 kontaktirali	 RPT	 	 ali	 UKV	managerji	
sosednjih	držav	ali	imamo	mio	slučajno	kak	nov	repetitor,	ker	
ni	odzivnika.	V	bodoče	se	dovoljenja	za	postavitev	repetitorja	
ne	bo	izdalo	dokler	ne	bo	urejena	tudi	ustrezna	identifikacija. 
 
Ad	6.
RPT	manager	seznani	sysope	o	objavljenem	članku	v	CQ	ZRS,	
kjer	so	vsi	repetitorji	vključeni	v	ARON,	ne	samo	repetitorji	ZRS. 

Ad	7.
RPT	manager	pove,	da	na	nekaterih	repetitorskih	frekvencah	
občasno	 prihaja	 do	 interferenc	 	 uporabnikov	 repetitorjev	 v	
sosednjih	držav.	Seznani	sysope,	da	naj	se	v	takšnih	primerih	
obrnejo	 nanj,	 ker	 bo	 kontaktiral	 pristojne	 RPT	 managerje	
sosednjih	zvez.
Andrej,	S56ZAB,	pove,	da	v	repetitor	RV	62	na	Krimu	vpada	
echolink,	 ki	 je	 povezan	na	 Psunj.	RPT	manager	 se	 zaveže,	
da	obvesti	odgovornega	v	9A	in	ga	prosi	naj	zmanjšajo	moč	
oddajnika	za	echolink.	
RPT	manager	 še	 doda,	 da	 je	 pred	 kratkim	 poslal	 dopis	 na	
ARABiH	 zaradi	 nenamernih	 motenj	 repetitorja	 na	 Mrzlici	
s	 strani	 njihovega	 člana.	 Tajnik	 ARABiH	 je	 njihovega	
radioamaterja	opozoril.

Ad	8.
RPT	manager	poroča,	da	je	v	izdelavi	RPT	portal,	za	katerega	
je	 že	 določena	 domena	 http://rpt.hamradio.si	 Izdeluje	 ga	
Marko,	S56WZM,	ki	bo	portal	zasnoval	tako,	da	bodo	lahko	
sysopi	 z	 uporabniškim	 imenom	 in	 geslom	 sami	 spreminjali	
podatke	o	 repetitorjih.	Na	portalu	bo	možno	objavljati	 tudi	
novice,	dostopne	bodo	tabele	s	podatki	o	frekvencah,	galerija	
slik	in	posnetkov	itd.	

Ad	9.
Pod	 točko	Razno	RPT	manager	pove,	 da	 je	morala	ZRS	na	
Ministrstvo za obrambo posredovati seznam s podrobnim 
opisom	svojih	repetitorjev,	ki	so	montirani	v	njihovih	objektih.	
Zadeva	je	bila	skupaj	s	sysopi,	ki	imajo	repetitorje	v	MORS	
objektih	realizirana	v	predpisanem	roku.
Sandi,	S54S,	predlaga,	da	se	v	S5	postavi	priv	D	STAR	repetitor.	
Sosedje	v	OE,	I	imajo	že	kar	nekaj	takšnih	repetitorjev	in	tudi	
mi	ne	bi	smeli	zaostajati.	Dogovorjeno	je,	da	bomo	poskušali	
nekaj	narediti	tudi	na	tem	področju.

Sestanek	je	bil	zaključen	ob	približno	11.15.

	 Zapisnik	sestavil:
	 Tilen	Cestnik,	S56CT
	 RPT	manager

CALLBOOK ZRS
IN QSLMGR

Tudi preko elektronske

pošte: zrs-hq@hamradio.si
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Radioamaterske diplome
Ureja: Miloš Oblak, S53EO, e-pošta: award@zrs.si

PABLO NERUDA AWARD     CHILE
Diploma	 se	 izdaja	 kot	 spomin	 na	 Pabla	 Nerudo	 (Neftali	
Reyes	Basoalto),	čilskega	pesnika	in	diplomata,	Nobelovega	
nagrajenca	iz	1971.	Za	diplomo	so	potrebne	potrjene	zveze	
s	 CE	 zonami	 in	 državami,	 	 kjer	 je	 Neruda	 živel	 in	 deloval.	
Klubska	postaja	CE3AA	(Radio	Club	de	Chile)	lahko	zamenja	
eno	od	manjkajočih	držav.	Diploma	se	izdaja	v	3	klasah:
-	Class	1:		vse	CE	zone	(4)	in	8	držav	s	spiska
-	Class	2:		vse	CE	zone	(4)	in	10	držav
-	Class	3:		vseh	16	držav	in	zon
Ni	datumskih	omejitev,	 veljajo	 vsi	 načini	 dela	 ter	 samo	HF	
bandi.	Veljavne	države/zone	so:
1.	CE4	-	kjer	se	je	pesnik	rodil	1904
2.	CE6	-	kjer	je	živel	od	1906	-	1920
3.	CE3	-	kjer	je	živel	kot	študent	od	1920	-	1926,	umrl	1973
4.		CE2	-	kjer	stoji	njegova	hiša	v	Isla	Negra
5.		XZ	(Myanmar)			-	konzul	1927
6.		4S	(Sri	Lanka)			-	konzul	1928
7.		BY	(China)								-	konzul	1929
8.		YB	(Indonesia)		-	konzul	1930
9.		9V	(Singapore)		-	konzul	1931
10.	LU	(Argentina)		-	konzul	1933
11.	EA	(Spain)	-	konzul	od	1934	-	1936
12.	F	(France)	-	specialni	konzul	za	špansko	imigracijo	v	Čilu																
od	1937	-	1939,	ambasador	1971
13.	XE	(Mexico)	-	konzul	1940
14.	I	(Italy)	-	kjer	je	živel	v	političnem	azilu	-	Capri	1952
15.	G	(England)		-	Dr.	Honoris	Causa	na	Oxford	Uni.	1965
16.	SM	(Sweden)	-	dobitnik	Nobelove	nagrade	1971
GCR		15	USD		ali		10	IRC
Galdino	Besomi	CE3PG,		P.O.Box	13630,		
Santiago	8330996,		Chile		
Internet:		http://www.ce3aa.cl

SIMFEROPOL AWARD UKRAINE
Diploma	se	izdaja	za	potrjene	zveze	z	10	različnimi	postajami	
z	ukrajinskega	polotoka	Krim	(prefiks	UU),	od	katerih	mora	
vsaj	 5	 biti	 iz	mesta	Simferopol.	 Veljajo	 zveze	 po	 1984,	 na	
vseh	bandih	in	načinih	dela.
GCR		10	USD		ali		10	EUR
Olga	Serdyukova	UU5YL,		Uhtomskogo	st.	12,		SIMFEROPOL,		
Crimea	95014,		Ukraine
e-mail:		uu5yl@ukr.net   ali   uu5yl@mail.ru

WORLD CHAMPIONSHIP AWARD            GERMANY
Diplomo	izdaja	Kempen	DARC	Ortsverband	R05	za	potrjene	
zveze	 s	 po	 1	 postajo	 iz	 mest,	 v	 katerih	 so	 bila	 igrana	
svetovna	 nogometna	 prvenstva	 (Montevideo,	 Roma,	 Paris,	
Rio	 de	 Janeiro,	 …).	 Veljajo	 zveze	 po	 1.	 januarju	 1960,	 na	
vseh	bandih	in	načinih	dela.	SWL	OK.
Class	1		=		10	mest	na	dveh	bandih		(20	QSO)
Class	2		=		10	mest	na	enem	bandu		(10	QSO)
GCR		10	EUR		ali		12	IRC
Harry	Meijer	DJ0PR,	P.O.Box	120	405,		
D-41722	VIERSEN,		Germany
Internet:		http://www.amateurfunk.net/award/
e-mail:		dj0pr@qsl.net

SOUTH AMERICA AWARD         ARGENTINA
Diplomo	 izdaja	 Lanus	 DX	 Group	 za	 potrjene	 zveze	 z	 10	
različnimi	 državami	 Južne	 Amerike,	 obvezna	 je	 zveza	 z	
Argentino	 (LU,	 LW).	 Zveze	 na	WARC	 bandih	 ne	 veljajo	 za	
diplomo.	Ni	datumskih	omejitev.
GCR		8	USD		ali		10	IRC
Roberto	Enrique	Otero	LU7DS,		Dr.	Melo	2734,		
1824	Lanus	(Bs	As),		Argentina
e-mail:		reotero@ciudad.com.ar

BADEN-WUERTTEMBERG AWARD GERMANY
Diploma	 se	 izdaja	 ob	 50-letnici	 nemške	 zvezne	 pokrajine	
Baden-Wuerttemberg,	 za	 potrjene	 zveze	 po	 1.	 januarju	
2002	s	postajami	 iz	obeh	distriktov,	ki	 to	zvezno	pokrajino	
sestavljata.	 EU	 postaje	 potrebujejo	 35	 zvez	 z	 najmanj	 10	
zvez	po	distriktu	(DX	=	20/5).	Ista	postaja	je	 lahko	delana	
na	 različnih	 bandih.	 Posebni	 DOK-i	 iz	 te	 zvezne	 pokrajine	
tudi	veljajo	za	diplomo.	Za	diplomo	ne	štejejo	zveze	preko	
packet-radia.	Sledeči	DOK-i	so	veljavni:
Baden:			A01	do	A53,	Z06,	Z09,	Z26,	Z29,	Z48
Wuerttemberg:		P01	do	P61,	Z17,	Z18,	Z46,	Z49,	Z55,	Z58,	
Z66,	Z68
Na	spletni	strani	organizatorja	diplome	lahko	dobite	neobvezen	
obrazec	za	zahtevek.
GCR		7,50	EUR		ali		10	USD
Michael	Burgmaier	DH8BM,		Heudorfer	Str.	9,	
D-88521	ERTINGEN,		Germany
Internet:		http://bw.dh8bm.de/index-en.htm

EGYPTIAN AWARD EGYPT
Diploma	 se	 izdaja	 za	 potrjene	 zveze	 s	 postajami	 iz	 Egipta	
(SU).	Zbrati	je	potrebno	10	točk,	zveza	z	 isto	postajo	velja	
na	različnih	bandih.	Zveza	s	postajo	iz	Egipta	šteje	1	točko,	
zveza	z	otokom	Egipta	(IOTA)	ter	zveza	s	skavtsko	postajo	
(JOTA)	 šteje	 3	 točke.	 Veljajo	 vsi	 bandi	 in	 načini	 dela,	 ni	
datumskih	 omejitev.	 Organizator	 diplome	 zahteva,	 da	 se	
pošljejo	fotokopije	QSL	kart	in	zahtevek		+	5	EUR		ali		5	USD	
s	priporočeno	pošto.
Greiss	Sobhi,		P.O.Box	18,		Agouza,		Giza	12654,		Egypt
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KEMEROVO CITY – 70 YEARS AWARD   RUSSIA
Diploma	se	 izdaja	za	potrjene	zveze	po	1.	 januarju	2004	s	
postajami	 iz	 sibirske	 oblasti	 in	 mesta	 Kemerovo	 (UA9U..).	
Ista	 postaja	 je	 lahko	 delana	 na	 več	 bandih.	 Veljajo	 vsi	
bandi	in	načini	dela.	Za	diplomo	je	potrebno	zbrati	70	točk.	
Točkovanje:
-	postaja	iz	regiona	Kirovsky	v	mestu	Kemerovo	
		(RDA	=	KE-02)			 =		10	točk
-	postaja	iz	mesta	Kemerovo			 =		5	točk
-	postaja	iz	oblasti	Kemerovo			=		1	točka
Vse	zveze	na	1.8	MHz	 in	 zveze	v	obdobju	17.december	 	–	
26.december	veljajo	dvojno	število	točk.	
Obvezna	je	vsaj	1	zveza	z	RDA	KE-02.
GCR		5	USD
Andrey	Anatolyevich	Orlov,		P.O.Box	3411,		
KEMEROVO,		650065	Russia
Internet:		http://www.qsl.net/rk9um
e-mail:		rk9um@kemtel.ru

ODRA AWARD POLAND
Diplomo	izdaja	Polish	Award	Club	(SPAC)	za	potrjene	zveze	s	
postajami	ob	reki	Odri.	Veljajo	vse	zveze	po	1.januarju	1999.	
Veljajo	vsi	bandi	in	načini	dela.	Izdaja	se	v	4	klasah:
EXCELLENCE	=20	zvez,	Class	1	=15	zvez,	Class	2	=10	zvez,	
Class	3	=5	zvez
Vsaka	postaja	velja	za	diplomo	samo	enkrat.	Administrativni	
distrikti	(SPPA)	okoli	reke	Odra	so:
G-RC,	 G-WV,	 U-EY,	 U-AP,	 U-OP,	 U-OJ,	 U-BQ,	 D-OA,	 D-WR,	
D-WW,	D-SS,	D-TR,	D-WQ,	D-LG,	D-UN,	D-GX,	D-GG,	B-WP,	
B-NL,	B-ZG,	B-KD,	B-SC,	B-GW,	Z-MY,	Z-GN,	Z-CE,	Z-GL
GCR		5	EUR		ali		7	USD		ali	10	IRC
Arkadiusz	Szczyglewski,		P.O.Box	6,		
59-920	BOGATYNIA,		Poland

INTERNATIONAL POLAR YEAR AWARD ITALIA
Diplomo	 izdaja	 ARI	 sekcija	 Cassino	 za	 zveze	 s	 postajami,	
ki	 sodelujejo	 v	 kulturnih	 in	 izobraževalnih	 aktivnostih	 v	
obdobju	1.	marec	2007	–	28.	februar	2009,	ko	je	razglašeno	
Mednarodno	polarno	leto	(IPY).	Povečana	bo	tudi	raziskovalna	
aktivnost	 iz	 italijanske	 baze	 Mario	 Zucchelli	 na	 Antarktiki	
(Terra	 Nova	 Bay).	 Za	 osnovno	 diplomo	 je	 potrebno	 v	 tem	
obdobju	zbrati	5	zvez	s	postajami	udeleženkami	(postaje	s	
sufiksom	IPY,	polarne	postaje	in	postaje	iz	baz	na	Antarktiki).	
Zveza	z	isto	postajo	velja	na	različnih	bandih	in	načinih	dela.	
Posebne	nalepke	 se	dobijo	 za	25	 in	50	 zvez.	Na	 internetni	
strani	izdajatelja	diplome	lahko	dobite	originalne	propozicije	
in	spisek	aktivnih	IPY	postaj.	Zvez	ni	potrebno	imeti	potrjenih,	
pošljite	overjen	izpisek	iz	dnevnika	+	10	EUR	ali		15	USD.
Nuccio	Meoli	I0YKN,		Via	Conte	Bassavilla	1,		
I-03030	ROCCA	D'ARCE,	(FR)		Italia
Internet:		http://www.dreamingsea.it
e-mail:		nucciomeoli@libero.it

ALL BALTIC ISLANDS AWARD POLAND
Diploma	se	 izdaja	za	potrjene	zveze	z	10	različnimi	otoki	v	
Baltskem	morju.	 Veljajo	 otoki	 sledečih	 držav:	 SP,	 DL,	 OZ,	
SM,	OH,	OH0,	OJ0,	UA,	R1MV,	ES,	YL,	LY	 in	UA2.	Otoki	 se	
morajo	nahajati	na	območju	Baltskega	morja.	Ni	datumskih	
omejitev,	veljajo	vsi	bandi	in	načini	dela.	Organizator	diplome	
priporoča,	da	pošljete	zahtevek	s	priporočeno	pošto.
GCR		7	USD		ali		7	EUR
Piotr	Brydak	SP5PB,		Okolnik	9A	m	16,		
00-368	WARSZAWA,		Poland
Internet:		http://www.qsl.net/sp5pb/awardssp5pb.html

W - 18 - Z   AWARD   RUSSIA
Diplomo	 izdaja	 Kuzbass	 DX	 Group	 za	 potrjene	 zveze	 s	
postajami	iz	ruskih	oblasti	v	zoni	18	po	WAZ	razdelitvi.	Veljajo	
vsi	bandi	in	načini	dela,	ni	datumskih	omejitev.	Izdaja	se	v	:
Class	1:	 	18	različnih	postaj,	vključena	mora	biti	vsaj	po	1	
postaja iz vsake oblasti
Class	2:		18	različnih	postaj	iz	najmanj	7	različnih	oblasti
Class	3:		10	različnih	postaj	iz	Zone	18
SWL	postaje	 iz	Zone	18	 tudi	veljajo	za	diplomo.	Oblasti	 so	
(14):	R9H	(oblast	TO,	stara	oblast	158),	R9O	(NS,	ex	145),	
R9U	(KE,	ex	130),	R9Y	(AL,	ex	99),	R9Z	(GA,	ex	100),	R0A	
(KK,	ex	103),	R0B	(TM,	ex	105),	R0H	(EW,	ex	106),	R0O	(BU,	
ex	85),	R0S	(IR,	ex	124),	R0U	(CT,	ex	166),	R0W	(HA,	ex	
104),	R8T	(UO,	ex	174),	R8V	(AB,	ex	175)
Organizator	 diplome	 priporoča,	 da	 se	 zahtevek	 pošlje	 s	
priporočeno	pošto.
GCR		10	USD		ali		10	EUR		ali	10	IRC
Oleg	A.	Maljavskij,		P.O.Box	1,		TOPKI,		
Kemerovskaja	obl.,		652300	Russia
Internet:		http://ua9uax.narod.ru
e-mail:		ua9uax@kuzbass.net
 
   
   

PRESIDENTIAL COUNTIES AWARD U.S.A.
Diplomo	 izdaja	 Eastern	 Amateur	 Radio	 Society	 (EARS)	 za	
potrjene	 zveze	 s	 po	 eno	 postajo	 iz	 različnih	 okrožij	 USA	
(county),	 ki	 nosijo	 ime	 po	 predsednikih	 USA.	 Trenutno	 je	
261	 okrožij,	 število	 pa	 se	 s	 spremembo	predsednika	 lahko	
spremeni.	Za	osnovno	diplomo	 je	potrebno	43	zvez,	ker	 je	
George	W.	Bush	43-ti	predsednik	USA.	Posebne	nalepke	se	
dobijo	za	100,	200	in	ALL	counties.	Ni	datumskih	omejitev,	
veljajo	 vsi	 bandi	 in	 načini	 dela,	 veljavne	 so	 tudi	 potrditve	
zveze	z	e-QSL.	Diploma	je	lahko	posebej	označena,	da	so	bile	
vse	zveze	na	enem	načinu	dela	ali	na	enem	bandu.	Originalne	
propozicije,	spisek	veljavnih	okrožij	 in	zahtevek	za	diplomo	
lahko	dobite	pri	S53EO	ali	na	spletni	strani	izdajatelja	diplome.	
Organizator	 diplome	 priporoča	 uporabo	 že	 pripravljenega	
obrazca	za	zahtevek.	Overjen	zahtevek	+	4	USD	za	osnovno	
diplomo	in	2	USD	za	vsako	nalepko	pošljite	na	naslov:
Eastern	ARS,	Award	Manager,		
144	Allen	Douglas	Dr.,		RICHMOND,		KY	40475,		U.S.A.
Internet:		http://www.qsl.net/ke4yvd
 



CQ ZRS december 2007

56

Stara radijska tehnika
Ureja: Anton Galun, S51AG, e-pošta: oldradio@zrs.si

Radiowelt, 15.09.1928: Radio Ljubljana - oddaja!

Nekje	v	mesecu	oktobru	so	me	domači	opozorili	na	radijsko	
vestičko,	da	nekdanji	Radio	Ljubljana,	danes	Radio	Slovenija	
v	 letošnjem	letu	praznuje	79-letnico	svojega	oddajanja.	Na	
hitrico	sem	se	odločil,	da	ob	 tej	priložnosti	v	svoji	knjižnici	
arhivske	 literature	 ponovno	 pobrskam	 za	 revijo	 Radiowelt,	
v	kateri	 je	bil	ob	 tem	velikem	dogodku,	pričetku	oddajanja	
Radia	Ljubljana,	objavljen	zanimiv	članek.	V	številki	37,	ki	je	
na	Dunaju	izšla	v	soboto,	15.	septembra	leta	1928,	je	prof.	
dr.	J.	Lončar	iz	Zagreba	zapisal	naslednje	(v	prevodu):

Radio Ljubljana - oddaja! 
Slavnostna otvoritev 28. oktobra

	 1.	 septembra	 1928	 je	 novi	 oddajnik	 Ljubljana	 pričel	
z	 rednim	 oddajanjem	 na	 valovni	 dolžini	 566	 m.	 Oddajnik	
Ljubljana	 je	 druga	 jugoslovanska	 radijska	 postaja:	 prva	 -	
Radio	 Zagreb	 -	 obstaja	 že	 skoraj	 dve	 leti	 in	 pol.	 Dejansko	
pa	 je	 Radio	 Ljubljana	 že	 tretji	 jugoslovanski	 radiodifuzni	
oddajnik,	saj	je	pred	nekaj	leti	v	Beogradu	na	valovni	dolžini	
1650	m	že	deloval	oddajnik	z	močjo	2	kilowattov.	Oddajnik	so	
postavili	Francozi,	kmalu	pa	je	zaradi	pomanjkanja	interesa	
ter	organizacije	tudi	ugasnil.
	 Zaenkrat	 v	 Jugoslaviji	 tako	 delujeta	 dve	 radiodifuzni	
postaji,	 pri	 čemer	 je	 novi	 oddajnik	 daleč	 sodobnejši	 in	
močnejši.	Medtem	ko	lahko	Radio	Zagreb	deluje	s	telefonijsko	
oddajno	močjo	0,7	kilowatta,	pa	ima	novi	oddajnik	Ljubljana	
skoraj	štirikratno	moč	preko	2,5	kilowatta.
	 Po	 iz	 domovine	 in	 tujine	 prispelih	 poročilih	 je	 moč	
ugotoviti,	 da	 domet	 Radia	 Ljubljana	 ustreza	 uporabljeni	
energiji	 in	 sodobni	 zgradbi	 oddajnika.	 Poskusne	 oddaje	 so	
bile	skoraj	vsepovsod	dobro	slišne.	Mogoče	bo	potrebno	še	
nekoliko	eksperimentiranja	z	valovno	dolžino,	v	glavnem	pa	
oddajnik	 že	 redno	 obratuje,	 četudi	 bo	 slavnostna	 otvoritev	
potekala	28.	oktobra,	na	predvečer	Dneva	svobode.
	 Postavitev	 in	 zasnova	 oddajnika	 Ljubljana	 je	 podobna	
nemškemu	oddajniku	v	Zeesnu,	torej	zelo	sodobna.	Tako	sta	
usmernik	in	glavna	oddajna	elektronska	cev	hlajena	vodno,	
medtem	ko	ima	krmilni	oddajnik	zračno	hlajeno	elektronsko	
cev.	Celotni	 oscilator,	 kakor	 tudi	modulator	 sta	 postavljena	
-	 tako	 kot	 v	 Zeesnu	 -	 prosto,	 brez	 ohišja,	 kar	 omogoča	
preglednost	 oddajne	 aparature	 ter	 lahko	 upravljanje.	 Zelo	
sodoben	 je	 tridelni	 stikalni	 pult	 v	 oddajnem	 prostoru.	 S	
stikalnega	pulta	je	moč	upravljati	s	celotnim	oddajnikom	ter	
udobno	odčitavati	instrumente.	V	modulatorju	so	uporabljene	
štiri	manjše	elektronske	cevi.
	 V	 krmilnem	 oddajniku	 ustvarjeno,	 modulirano	 ter	 z	
glavno	elektronsko	 cevjo	ojačano	visokofrekvenčno	nihanje	
prihaja	 preko	 induktivne	 vezave	 v	 antenski	 krog,	 ter	 se	
nato	 preko	 100	metrov	 nad	 poslopjem	postaje	 postavljene	
T	 antene	 oddaja	 v	 eter.	 Anteno	 vodoravne	 dolžine	 87	 m	
nosita	dva	železna	stolpa,	visoka	120	m.	Navpični	dovod	je	
dolg	preko	100	m.	Razdalja	med	železnima	stolpoma	znaša	
200	 m.	 Za	 oddajnik	 potrebno	 enosmerno	 visoko	 napetost	
pribl	10000	voltov	(kakor	 tudi	anodni	 tok)	daje	usmernik	s	
tremi	Kenotroni,	ki	usmerjajo	50-fazni	 izmenični	 tok	 (ki	ga	
ustvarja	dieselski	generator	ter	se	s	380	voltov	transformira	
navzgor	na	več	tisoč	voltov).	Vodno	hlajenje	Kenotronov	 in	
glavne	oddajne	elektronske	cevi	je	izvedeno	zelo	zanimivo	in	
sodobno.
	 Opisani	oddajnik	je	postavljen	v	vasi	Domžale,	približno	
12	km	oddaljeni	od	Ljubljane.	Zračni	vod,	ki	vodi	od	studia	je	
tako	precej	dolg.	Zaradi	oddaljenosti	oddajnika	od	mesta	pa	
lahko	lastniki	cevnih	radijskih	aparatov	v	Ljubljani	brez	težav	
izločijo	bližnji	oddajnik	ter	poslušajo	druge	postaje.	Pri	tem	je	
oddaljenost	oddajnika	od	Ljubljane	še	vedno	dovolj	majhna,	

da	 je	moč	oddaje	 poslušati	 tudi	 s	 preprostim	detektorskim	
aparatom.
	 Upravljanje	 z	 oddajnikom	 je	 prevzelo	 kulturno	 društvo	
"Prosvetna	zveza",	oddajnik	pa	je	last	države.	Zaenkrat	je	na	
področju	oddajnika	le	približno	2000	naročnikov,	zagotovo	pa	
je	moč	upati,	da	se	bo	po	pričetku	delovanja	njihovo	število	za	
nekajkrat	povečalo.	Država	bo	novemu	oddajniku	prepustila	
60	odstotkov	naročnine.
	 Želeti	 si	 je,	 da	 bi	 država	 tudi	 v	 Zagrebu	 in	 Beogradu	
postavila	tako	močna	in	sodobna	oddajnika.
	 	 Prof.	Dr.	J.	Lončar,	Zagreb

	 Avtor	članka	sicer	ne	omenja,	da	je	pri	postavitvi	oddajnika	
in	njegovem	upravljanju	sodeloval	legendarni	starosta	radijske	
tehnike	 na	 slovenskem,	 prof.	 Marij	 Osana	 ter	 verjetno	 še	
vrsta	drugih	strokovnjakov	iz	takratne	Jugoslavije.

	 In	za	konec	še	beseda	ali	dve	o	reviji	Radiowelt:	Radiowelt	
je	bil	"ilustrirani	tednik	za	vsakogar",	izdajala	pa	ga	je	"Zveza	
avstrijskih	radioklubov	ter	združenja	za	poskusne	oddajnike".	
Prvič	je	izšel	leta	1924,	izhajal	je	tedensko,	prvenstveno	pa	je	
bil	namenjen	bralcem	-	radijskim	navdušencem	v	Avstriji,	na	
Madžarskem,	Čehoslovaškem,	 v	 Jugoslaviji,	 na	 Poljskem,	 v	
Nemčiji,	Italiji,	Romuniji	in	Bolgariji.	Leta	1928	je	v	Jugoslaviji	
posamezna	številka	stala	6	dinarjev,	celoletna	naročnina	pa	
je	 znašala	 250	 dinarjev.	 Vsebina	 je	 bila	 namenjena	 tako	
oddajnim	 radioamaterjem	 in	 konstruktorjem,	 kakor	 tudi	
poslušalcem	 radiodifuznih	 postaj.	 V	 reviji	 so	 bili	 objavljeni	
radijski	sporedi,	novice	iz	etra,	razne	reportaže	o	radiodifuznih	
postajah,	 igralcih	 in	 radijskih	 napovedovalcih	 ter	 seveda	
tudi	 razne	 reklame	 za	 radijske	 aparate,	 elektronske	 cevi,	
kristale,	 zvočnike	 in	 druge	 elemente.	 Še	 posebej	 zanimivi	
pa	 so	 bili	 razni	 strokovni	 članki,	 ki	 so	 se	 že	 takrat	 poleg	
klasičnih	konstrukcij	sprejmnikov	in	oddajnikov	ter	delovanja	
posameznih	elektronskih	komponent	in	vezij	ukvarjali	tudi	z	
brezžičnim	prenosom	slike	ter	ultrakratkimi	valovi.	Revija	je	
redno	 objavljala	QSL	 informacije,	 poročila	 o	 vzpostavljenih	
zanimivih	zvezah,	vključno	z	raporti	(po	takratni	r-lestvici),	
predstavljala	 je	 radijske	 postaje	 raznih	 radioamaterjev	 ter	
njihove	aktivnosti,	vključno	z	ekspedicijami	(!!!).	Tudi	začetniki	
so	prišli	na	svoj	račun:	njim	je	bila	posvečena	posebna	rubrika,	
ki	 se	 je	 ukvarjala	 z	 osnovnimi	 elektrotehničnimi	 znanji	 ter	
konstrukcijo	 preprostih	 sprejemnikov	 in	 anten,	 bralci	 pa	
so	 lahko	 zastavljali	 tudi	 tehnična	 vprašanja,	 na	 katera	 so	
odgovarjali	strokovnjaki	Radioweltovega	laboratorija.	Skratka:	
Radiowelt	je	bila	odlična	revija,	vsebina	pa	današnjega	bralca	
vedno	znova	preseneti	z	zanimivimi	članki.	Iz	prebranega	je	
moč	videti,	da	so	DX-i,	eksperimentiranje	z	antenami,	1000	
in	en	način,	kako	iz	oddajnika	 iztisniti	čim	večjo	moč,	kako	
iz	krame,	zbrane	iz	vseh	vetrov	sestaviti	uporabno	aparaturo	
in	druge	stalno	prisotne	radioamaterske	teme,	zares	že	zelo	
stare.	O	tem,	kdaj	je	Radiowelt	prenehal	izhajati	žal	še	nimam	
podatka,	očitno	pa	je	igral	eno	od	vidnejših	vlog	na	področju	
izmenjave	 informacij	 ter	 širjenja	 znanja	 med	 takratnimi	
radioamaterji.
	 Sam	posedujem	štiri	knjige,	v	katere	sta	vezana	letnika	
1927	in	1928	revije	Radiowelt.	Knjige	sem	poleg	ostale	izjemno	
dragocene	elektrotehnične	literature	ter	še	vedno	delujočega	
polnilnika	baterij	iz	sredine	20	let	prejšnjega	stoletja	dobil	od	
žal	že	pokojnega	Adolfa	Ačka	s	Ptuja,	katerega	oče	je	kmalu	
po	I.	svetovni	vojni	postal	navdušeni	radioamater.	Ta	članek	
tako	posvečam	v	njun	spomin.

Vir:
Revija	Radiowelt,	letnik	V.,	št.	37,	15.09.1928
  
	 	 Avtor	besedila	in	prevoda:
	 	 Anton	GALUN,	S51AG
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Slika	1:	članek	v	reviji	Radiowelt	(scan:	S51AG)



CQ ZRS december 2007

58

Sateliti
Ureja: Andrej Medved, S57NML, e-pošta: amedved@gmail.com

Uvod v satelitsko tehniko – II. del

V	prejšnjem	delu	smo	spoznali	enostavno	vezje,	ki	pretvarja	
temperaturo	okolice	v	avdio	 frekvence,	vezje	 je	bolj	 znano	
pod	 imenom	 ČričekSat.	 Sedaj	 pa	 bomo	 spoznali	 malo	
kompleksnejšo	napravo	za	pošiljanje	telemetrijskih	podatkov,	
ki	 bo	 poleg	 temperature	 sposobna	 prenašati	 tudi	 tlak	 ter	
opcijsko	še	kakšne	dodatne	parametre.	
V prejšnjem delu se je merjenje temperature opravljalo 
s	 pomočjo	 termistorja	 vezanega	 v	 oscilatorskem	 delu	
časovnika	555,	na	sliki	pa	vidimo,	da	nimamo	več	časovnika	
555,	 saj	 to	 vlogo	 prevzame	 mikrokrmilnik	 v	 istem	 ohišju	
(PIC12F675),	 ki	 je	 sposoben	 opravljati	 algebraične	 in	
logične	 operacije,	 kjer	 lahko	 z	 matematičnimi	 operacijami	
opravljamo	preračunavanje	izmerjenih	parametrov	dobljenih	
s	 strani	 senzorjev.	 Mikrokrmilni	 omogoča,	 da	 lahko	 na	
tem	 mestu	 uporabimo	 bolj	 natančne	 in	 robustne	 senzorje	
ter	 tudi	 takšne,	 ki	 imajo	 že	 integrirane	 digitalne	 izhode.	
Preračunane	meritve	 se	 še	 nato	 le	 pretvorijo/zakodirajo	 	 v	
ustrezno	 obliko	 ter	 pošiljajo	 proti	 VF	 oddajniku.	 Na	 voljo	
je	 ogromno	 temperaturnih	 senzorjev,	 zato	bomo	omenili	 le	
dva	 za	 več	 pa	 lahko	 pobrskate	 po	 kataloških	 podatkih.	 Za	
primer	uporabimo	senzor	LM34,	ki	daje	na	 izhodu	napetost	
nekaj	10	milivoltov	na	stopinjo,	le	tega	lahko	ga	priklopimo	
direktno	 na	 linije	 A/D	 pretvornika	 mikrokrmilnika,	 kjer	 se	
izvede	večkratno	vzorčenje	 senzorja	nato	pa	 iz	 	 povprečka	
izmerjenih	vrednosti		preko	enačbe,	ki	smo	jo	dobili	na	osnovi	
prenosne	 funkcije	 preračunamo	 temperaturo.	Na	 tržišču	 se	
pojavljajo	 tudi	 senzorji	 z	 digitalnimi	 izhodi,	 ki	 z	 zunanjim	
svetom	komunicirajo	po	vnaprej	določenih	standardih.	Eden	
izmed	standardov	je	tudi	1-wire,	ki	izmenjuje	podatke	po	eni	
sami	žici,	takšen	je	na	primer	senzor	temperature	DS1820.	

Senzor	zračnega	tlaka	MPX

DS1820	 lahko	 na	 mikrokontroler	 priklopimo	 na	 običajne	
vhodno/izhodne	 linije,	 za	 samo	 komunikacijo	 pa	 je	 seveda	
potrebno	 mikrokrmilnik	 opremiti	 z	 ustreznim	 programom.	
Običajno	 imajo	 mikrokrmilniki	 	 integrirane	 večkanalne	
analogne/digitalne	 pretvornike,	 kar	 omogoča	 priključitev	
več	temperaturnih	senzorjev	(merjenje	zunanje	ter	notranje	
temperature	 ipd.)	 ali	 pa	 priključitev	 senzorja	 zračnega	
tlaka.	Senzor	zračnega	tlaka	nam	v	kombinaciji	s	senzorjem	
temperature	 lahko	 s	 podatki	 omogoča	 izračun	 nadmorske	
višine,	kjer	se	naše	vezje		simulacijskega	satelita	nahaja
(v	primer	če	ga	pritrdimo	na	helijev	balon	).

Vezje za pretvorbo in pošiljanje telemetrije
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1	wire	senzor	temperature

Na	 koncu	 se	 je	 še	 potrebno	 odločiti	 v	 kakšni	 obliki	 naj	
mikrokrmilnik	 pošilja	 izmerjenje	 in	 izračunane	 podatke	
proti	VF	oddajniku,	glede	na	to	da	 lahko	vsebino	programa	
mikrokrmilnika	 poljubna	 na	 potrebe	 in	 zahteve,	 se	 lahko	
odločimo	za	enostavno	oddajo	v	telegrafiji	CW,	piski	kot	smo	
omenili	 v	 I.delu,	 PSK31	 ali	 pa	 celo	 pošiljamo	 prilagojene	
paketke,	 kot	 je	 AX.25.	 Kaj	 več	 o	 pošiljanju	 AX.25	 in	
programu	 za	 mikrokrmilnik	 pa	 bomo	 obravnavali	 v	 enih	
izmed	nadaljevanj.
Če	na	koncu	pogledamo	še	shemo	na	sliki	vidimo,	da	 je	to	
vezje	sposobno	zajemati	parametre,	kot	jih	je	bil	sposoben	
Sputnik	 I	 pred	 petdesetimi	 leti.	 Vendar	 pa	 funkcionalnost	
vezja	 vsekakor	 	 zavisi	 programa,	 ki	 smo	 ga	 vpisali	 v	
mikrokrmilnik.

Literatura:	AMSAT	Argentina	www.amsat.org.ar

Sateliti november/december 2007

4.oktobra	je	minilo	že	petdeset	let	od	prvega	umetnega	satelita	
v	 zemljini	 orbiti	 –	 Sputnika	 I,	 ki	 so	 ga	 izstrelili	 v	 takratni	
Sovjetski	Zvezi,		tehtal	je	83,6kg	in	bil	po	velikosti	primerljiv	
dvakratni	nogometni	žogi.	Čar	tega	satelita	je	bil	v	tem,	da	
je	oddajal		piske	oz.	radijske	signale	na	frekvenci	20.005MHz	
ter	 40.002MHz,	 kar	 je	 za	 radioamaterje	 takrat	 predstavljal	
pravi	izziv	pri	poslušanju	in	množičnemu	izdelovanju	radijskih	
postaj	 za	 omenjeni	 frekvenci.	 Oddajnika	 sta	 na	 podlagi	
spreminjanja	frekvence	oz.	piska	posredovala	podatke	o	tlaku	
in	temperaturi	satelita	(notranjosti	in	zunanjosti).	Sputnik	I	
je	po	v	92	dneh	poleta	1440	obkrožil	Zemljo	 in	preletel	60	
milijonov	kilometrov,	 nato	pa	 se	 zadosti	 približal	 gostejšim	
plastem	ozračja	in	4.	januarja	1958	zgorel.	

Prvi	umetni	satelit	Sputnik	1

Sam	Sputnik	I	je	poleg	prvega	umetnega	satelita	k	znanosti	
doprinesel	spoznanja	o	sestavi	ionosfere	ter	širjenja	radijskih	
valov	v	zemljini	orbiti.	Obletnico	smo	radioamaterji	obeležili	
s	posebnimi	klicnimi	znaki	na	različnih	frekvenčnih	področjih.	
Med	drugim	je	bilo	ogromno	zvez	namenoma		vzpostavljenih	
tudi	 preko	 radioamaterskih	 satelitov.	 50-letnim	 obletnic	 na	
področju	satelitov	pa	kar	ne	manjka,	tako	je		še	3.	novembra	
obletnica	Sputnika	II,	ki	je	skupaj	s	psičko	Laiko	krožil	okrog	
Zemljine	 orbite	 ter	 31.januarja	 	 še	 50.	 obletnica	 prvega	
ameriškega	satelita	Explorer	I	v	vesolju.
Na	 letošnjem	 AMSAT-ovem	 simpoziju	 v	 Pittsburghu	 s	 o	
predstavili	 možnosti	 o	 sodelovanju	 AMSAT-NA	 ter	 družbe	
Intelsat,		kjer	bi	lahko	radioamaterji	prišli	do	geostacionarnega		
satelita	oz.	fazo	štiri	(P4)	o	kateri	je	bilo	ogromno	govora	v	
70.letih	prešnjega	stoletja.	Intelsat	bi	na	enem	izmed	svojih		
bodočih	 satelitov	ponudil	 prostor,	 kjer	bi	 se	 lahko	nahajala	
tudi radioamaterska oprema najverjetneje pa bo prostor med 
njimi	našel	linearni	transponder.

Nizozemski	trojni	kockasat	Delfi-C3

Nizozemski	 trojni	KockaSat	Delfi-c3	z	merami	10x10x30cm	
je	 končan	 in	 čaka	 na	 izstrelitev	 v	 zemljino	 orbito	 in	 sicer	
na	 indijsko	 družbo	 ISRO	 oziroma	 izstrelitev	 PSLV-C9.	
Predvidena	 izstrelitev	 je	 bila	 po	 mesecu	 novembru,	 ko	 se	
v	 Indiji	 konča	 tajfunsko	 obdobje.	 Vendar	 vse	 kaže,	 da	 se	
bo	 izstrelitev	 premaknila	 na	 mesec	 januar	 prihodnje	 leto.	
Predvidene	 frekvence	 Delfi-C3	 so	 naslednje:	 invertiran	
linearni	transponder	z	vhodom	od	435.570-	435.530	MHz	ter	
izhodom	od	145.880	-	145.920	MHz.	Svetilnik	pa	bo	oddajal	
na	frekvenci	145.870	CW.	ter	telemetrija	145.870	MHz	1200	
Baud	BPSK	AX.25	400mW.
Pričakuje	se,	da	bo	v	prvih	treh	mesecih	delovanja	aktivna	le	
telemetrija nadalje pa ko bodo opravljeni znanstveni poizkusi 
pa	bo	deloval	tudi	linearni	transponder.
ISS,	 ima	 	 od	 meseca	 oktobra	 dalje	 novo	 posadko	 na	
krovu:	 Daniel	 Tani	 KD5TXE,	 Peggy	 Whitson	 KC5ZTD,	 Yuri	
Malenchenko	RK3DUP,v	takšni	zasedbi	bo	do	konca	meseca	
novembra,	dokler	ne	poleti	Space	Shuttle	Atlantis	STS-122,	
kjer	bo	Daniela	Tanija	zamenjal	Leopold	Eyharts	KE5FNO.

Rubrika	sateliti	ima	sedaj	tudi	nov	email	»sat@zrs.si«	
kamor	lahko	pišete,	pošiljate	članke,	vprašanja	ipd.
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OPERATERSKE VEŠČINE
( 4. del )

„Kliksi”	v	CW	so	za	tvoje	kolege	radioamaterje	zelo	neprijetni.	
Če	je	tvoja	postaja	izvor	takih	„smeti”,	jo	čimprej	popravi	(s	
pomočjo	drugih	ali	pa	sam,	kot	dober	radioamater!).	Mnogi	
ti	 bodo	 hvaležni.	 Enako	 velja	 tudi	 za	 SSB:	 premodulirani	
signali	ne	delajo	prijateljev.	Prepričaj	se,	da	so	signali,	ki	jih	
oddajaš,	čisti!

Q-	kod	in	številčne	kode	(73/88)	so	zamišljene	zato,	da	pogosta	
vprašanja	in	besede	hitreje	in	lažje	oddamo	in	sprejmemo	v	
telgrafiji	(CW).	Tako	pravzaprav	niti	ne	sodijo	v	phone	(SSB/
AM/FM)	QSO-je!	Zakaj	bi	rekli	73	v	telefoniji,	če	lahko	ravno	
tako	 prijazno	 rečemo	 najlepše	 želje/lepi	 pozdravi/many	
greetings/best	regards?	Poskusi	uporabljati	kratice	pametno	
in	uravnoteženo.	QSO	v	phone	načinu	ne	sme	vsebovati	kar	
največ	Q	kod	in	drugih	kratic.

Če	v	phone	zvezi	rečeš	73	(lepi	pozdravi/najlepše	želje/best	
regards)	v	množini	(73's),	to	ni	niti	pravilno,	pa	tudi	sliši	se	
precej	pretirano.	Mimogrede,	 si	kdaj	poskusil	oddati	73's	v	
CW?

Če	je	hitrost	CW,	s	katero	dela	DX	postaja	zate	previsoka	in	
na	 vsak	 način	 hočeš	 opraviti	 zvezo,	 si	 pomagaj	 s	 kakšnim	
orodjem	 (npr.	 računalniškim	 programom).	 Če	 ne,	 bo	 šlo	
veliko	časa,	da	se	dopolni	en	sam	QSO,	tvoj	QSO.	Ne	pozabi,	
da	 jih	 veliko	 čaka	 na	 svojo	 priložnost,	 da	 naredijo	QSO.	 Z	
veliko	 prakse	 boš	 postopoma	 sposobnejši	 sprejemati	 hitre	
CW	postaje	brez	napora	in	brez	pripomočkov.

QSO	NOT	IN	LOG:	če	se	ti	QSL	kartice	redno	vračajo	s	tem	
pripisom,	je	skrajni	čas,	da	izboljšaš	svoje	operaterske	veščine.	
Prva	stvar,	ki	se	ji	moraš	bolje	posvetiti	je	POSLUŠANJE:	če	
postaje	ne	slišiš,	nima	smisla,	da	 jo	kličeš!	Večkrat	preberi	
tole	besedilo	in	se	poskusi	ravnati	po	napotkih	in	priporočilih.	
Kmalu	boš	postal	uspešen	operater	in	QSL	kartice	s	pripisom	
QSO	NOT	IN	LOG	se	ti	ne	bodo	več	vračale.

Če	govorimo	o	QSL,	znan	izrek	pravi	takole:	„Sklepna	vljudnost	
v	QSO-ju	 je	QSL	kartica”.	Seveda	bi	večina	 radioamaterjev	
rada	imela	tvojo	QSL	kartico	v	svoji	zbirki.	No,	nekaterih	pa	
to	ne	zanima.	Osebno	to	jemljem	kot	vljudnostno	gesto,	da	
odgovorim	na	vse	prejete	QSL,	ki	jih	prejmem	preko	biroja	ali	
direktno.	Pri	tem	ne	delam	razlik	med	radioamaterji	operaterji	
ter	 SWL-ji	 (sprejemnimi	 radioamaterji).	 V	 Belgiji	 smo	
zadovoljni,	ker	 je	uporaba	QSL	biroja	vključena	v	članarino	
UBA,	našenacionalne	zveze.	Uporaba	biroja	za	izmenjavo	QSL	
kartic	po	celem	svetu	je	tako	zelo	poceni.	Vsi	radioamaterji	
nimajo	te	sreče,	po	svetu	je	to	urejeno	s	pomočjo	različnih	
storitev	birojev	in	nekateri	niso	prav	poceni.	Spomni	se	tega,	
po	pošiljaš	QSL;	pozanimaj	se	(na	primer	na	spletišču	IARU	
ali	kje	drugje),	če	je	v	državi,	kamor	pošiljaš	kartico,	delujoč	
biro.	 Če	 ga	 ni,	 bo	 bolje,	 če	 QSL	 kartico	 pošlješ	 direktno	
na	 domači	 naslov	 radioamaterja	 skupaj	 s	 kuverto	 s	 svojim	
naslovom	(SAE,	Self	Addressed	Envelope)	in	dovolj	denarja,	
da	 bo	 zadostoval	 za	 nakup	 znamke	 oz.	 s	 kuponom	 IRC	
	International	Reply	Coupon.	Zvez	lahko	potrdimo	še	na	drug	
način,	elektronsko	preko	npr.	LoTW	((Logbook	of	the	World),	
internetne	storitve	ARRL.	Pri	tem	ni	potrebna	več	papirnata	
QSL,	ampak	še	vedno	obožujem	kupe	QSL	kartic	v	škatlah	
za	 čevlje!	 Nekateri	 operaterji	 DX	 postaj	 uporabljajo	 QSL	
managerje,	ki	se	namesto	njih	ukvarjajo	s	pošiljanjem	QSL	
kartic,	medtem	ko	oni	raje	delajo	QSO-je.	Veliko	spletišč	na	
internetu	ima	ažurne	informacije	o	QSL	managerjih.	Omenil	
bom	samo	QRZ.com,	za	katerega	velikokrat	slišimo	tudi	na	
radijskih	valovih.
Še	 opomba	 o	 nacionalnih	 zvezah	 radioamaterjev.	 Veš,	 da	
so	med	drugo	svetovno	vojno	preklicali	vse	radioamaterske	
licence	 in	 odvzeli	 vso	 radijsko	 opremo?	 In	 kdo	 je	 po	 vojni	
dosegel	pri	vladah,	da	so	radioamaterji	ponovno	pridobili	vse	
pravice?	To	so	bile	nacionalne	zveze	radioamaterjev,	članice	

IARU.	 Te	 neprofitne	 organizacije	 so	 edina	 telesa,	 ki	 imajo	
moč,	da	se	 lahko	pogajajo	z	državnimi	administracijami,	ki	
regulirajo	dostop	do	radijskih	frekvenc.	Zato	je	pomembno,	
da	imajo	nacionalne	zveze	močan	glas,	ki	ga	pridobijo	samo	
s	številnim	članstvom.	Skupaj	smo	močnejši,	„l'Union	fait	la	
Force”.	Če	še	nisi	član,	premisli	 in	se	včlani.	Vsi,	ki	živite	v	
državah,	kjer	QSL	biro	ni	poceni,	povežite	se	in	povprašajte	
vašo	zvezo,	zakaj	to	ni	mogoče,	če	pa	je	mogoče	v	Belgiji.	Po	
svojih	močeh	pomagaj	s	prostovoljnim	delom	svoji	zvezi.	In	
pomni,	nacionalne	zveze	so	tvoja	edina	možnost,	ko	pride	do	
pogajanj	z	državnimi	ustanovami.	Zveze	so	pomembne.
Veliko	virov	informacij	o	DX	postajah	je	na	internetu.	Seznam	
je	zelo	dolg	in	pri	iskanju	je	dobrodošla	pomoč	iskalnikov.	Naj	
jih	imenujem	nekaj:	425	DX	News	Letter,	ARRL	Propagation	
Bulletins,	Ohio	Penn	DX	Bulletin,	itd.

Spoznaj	 se	 s	 bandplanom	 IARU	 in	 tudi	 z	 razdelitvami	
frekvenčnih	pasov	v	svoji	državi.	Izpiši	si	jih	in	obesi	na	steno	
nad	radijsko	postajo.

Ker	 vsi	 zaslužimo	 dobro	 mero	 humorja,	 poklikaj	 na	 stran	
DL4TT	zanimiva	zapažanja	(http://www.qsl.net/dl4tt/DawgX-
rayClub.html)	o	Dog	X	ray,	potem	ko	prebereš	19.	poglavje.

ZAKLJUČEK :

Ta	fant	je	bil	na	začetku	srečen,	če	je	uspel	narediti	en	sam	
QSO	s	pomembno	DXpedicijo.	S	postajo	male	moči	(nekateri	
so	 drugače)	 je	 naredil	 preko	 300	 držav.	 Tu	 ni	 bilo	 nobene	
skrivnosti,	bila	je	samo	močna	želja	narediti	novo	državo.

Da	 je	 to	 dosegel,	 je	 prebral	 vsak	 DX	 časopis.	 Na	 2	m	DX	
kanalih	 je	 poslušal,	 kaj	 slišijo	 old	timerski	DX-erji	 na	 svojih	
odličnih	 antenah.	 Veliko	 njegovih	 noči	 je	 bilo	 brez	 spanja.	
Veliko	ur	klicanja	je	bilo	potrebnih	za	en	sam	QSO.	Še	več	je	
bilo	klicanja	brez	uspeha	in	še	več,	da	je	prebil	pile	up,	drugače	
je	spet	poskušal	naslednji	dan.	Večkrat	je	vzel	dopust,	da	je	
lahko	naredil	„new	one”.

Ta	fant	je	še	vedno	„mala	pištolica”.	Ko	ga	obiščejo	DX-erji	z	
vzhoda	države,	vzklikajo:	„To	je	vse	kar	imaš?!?	Je	to	vse	s	
čimer	si	naredil	tisti	sočen	DX?”

Če	je	želja	po	DX-ih	velika,	se	najde	mnogo	načinov,	da	se	
sestavi	in	zgradi	kar	najučinkovitejša	in	konkurenčna	radijska	
postaja.	 Za	 uspeh	 niso	 potrebne	 velike	 vsote	 denarja.	
Predvsem	so	za	to	potrebne	dobre	operaterske	veščine.

Velikokrat	 me	 požgečka	 in	 bi	 se	 najraje	 zapeljal	 do	 tistih,	
ki	tarnajo	in	stokajo	na	DX	Clustru,	in	jim	pokazal,	kako	se	
spravi	 v	 dnevnik	 težavnejši	 QSO	 namesto,	 da	 se	 zapravlja	
čas	s	pošiljanjem	frustracij	po	DX	Clustru.

„Začni	živeti	in	DX-aj.”	Kot	je	nekoč	povedal	znamenit	človek:	
„DX	IS!"

Vso	 srečo	 pri	 nabiranju	 „new	 ones”	 na	 radioamaterskih	
področjih.	 Upam,	 da	 bodo	 napotki	 pomagali	 dvigniti	 raven	
tvojih	operaterskih	veščin.	Če	ti	ne	bo	uspelo	prebiti	ple	upov,	
se	lahko	vedno	obrneš	name.	Vse,	kar	potrebuješ,	je	dobra	
mera	piva	za	vsako	državo,	ki	ti	jo	naredim	s	tvojo	postajo	
...
In	zapomni	si,	nihče	nikoli	ne	bo	brez	napak.	Stavim,	da	boš	
tudi	avtorja	 teh	vrstic	nekega	dne	zalotil	pri	napaki.	V	tem	
primeru	se	nasmej	in	sam	naredi	bolje,	namesto	da	streljaš	
na	pianista.

Naj	 ti	 zaželim	 veliko	 uspeha	 in	 užitkov	 na	 obsegih!	 Moje	
zahvale	gredo	vsem,	ki	so	sodelovali	na	tem	projektu.

Za	prevod	v	slovenščino	se	zahvaljujem
Tomu,	S56G	in	Urši,	S59TI	!

  73  Mark  ON4WW		(Februar	2007)







Naj vas slišijo!

Praznujemo 10-letnico podjetja!
KRON TELEKOM je ponudnik celovitih komunikacijskih
rešitev. Ob široki paleti komunikacij za podjetja, kjer v največji
meri zastopamo program poslovnih komunikacij ERICSSON,
nudimo tudi širok izbor radijskih komunikacij tako za profe-
sionalno, kot amatersko rabo. Smo pooblaščeni zastopnik in
distributer Japonskega proizvajalca visokokakovostnih radij-
skih komunikacij YAESU VERTEX STANDARD.

Nudimo vam:
● profesionalne radijske postaje in pribor,
● radioamaterske radijske postaje in pribor,
● stabilizirane usmernike, antene, antenske

kable, konektorje, SWR metre in drugo,
● svetujemo pri nakupu opreme, prodano

blago servisiramo z originalnimi
rezervnimi deli.

● KV linearne ojačevalnike Emtron

Iz naše trenutne ponudbe

KV in multiband postaje:

FTDX9000 , KV+50 MHz postaja, najvišjega razreda,

izhodna moč oddajnika je 400 W z zunanjim napajan-

jem, dva odlična sprejemnika, multifunkcijski displej in

mnogo drugih funkcij.....

FT-857 , 100 W, ultra-kompaktna HF/VHF/UHF all

mode, fiksna ali mobilna radijska postaja. Načini dela:

AM, FM, SSB, CW, packet načini dela RTTY, PSK31,

AFSK.

FT-897 , multiband, all mode, frekvenčna področja:

KV+6m (100W), 2 m (50W), 70 cm (20 W). Prenosna

radijska postaja!

FT-817 , all mode, multiband, prenosna QRP postaja.

TX področja: KV/6 m/2 m/70 cm, izh. moč oddajnika

je 5 W na SSB/CW/FM (1,5 W AM). Načini dela: AM,

FM, SSB, CW, RTTY, PSK31, AFSK.

Pravi biser med QRP radijskimi postajami!

VHF-UHF POSTAJE
Mobilne postaje

FT-8900 , 4-band, full duplex FM postaja. Frekvenčna

področja: 29,50,144,430 MHz

FT-8800 , dvoband, full duplex, Frekvenčna področja:

2 m/70 cm

FT-7800 , dvoband, 2 m/70 cm

FT-2800 , 2 m, TX - 65 W

FT-1500 , 2 m, TX - 50 W

Ročne postaje

VX-120/VX-170 , frekvenčno področje: 2 m

VX 6E , dvoband, frekvenčna področja: 2 m in 70 cm

VX-7E , triband, frekvenčna področja: 6 m, 2 m, 70 cm

Dodatna oprema:
usmerniki, linearni ojačevalniki, rotatorji, SWR-metri,
antene in drugo.

KRON TELEKOM, d.o.o., Koroška 20, 4000 Kranj, tel. - centrala: 04/28 00 450 , fax: 04/28 00 455 ,
tel. - Yaesu prodaja: 04/2800 422 , tel. - Yaesu servis: 04/2800 453 ,
www.kron-telekom.si, info@kron-telekom.si

FT-8900 FT DX - 9000

VX-170

FT-2000 , nova KV/50MHz radioamaterska radijska postaja,
naslednica legendarne FT-1000. Že v prodaji!

● Servis v garancijski in izvengarancijski dobi

NOVO
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