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IMPRESSUM  UVODNIK

Spoštovani,

Zaradi novejše strojne opreme sem bil prisiljen zapustiti stare 
dobre Windows XP, ki ne podpirajo več kot dvo jedrne procesorje, 
to pa je za sabo potegnilo tudi nadgradnjo vse DTP programske 
opreme. To je obenem pomenilo tudi zamenjavo starega Quark-
Xpress-a za Indesign in posledično izdelavo kompletnih slogov, 
tipičnih strani, samodejnih kazal in ostalih oblik, kar pa vzame 
kar nekaj časa. Vmes je šla na dopust še tiskarna, malce sem si ga 
vzel pa tudi sam.

Skratka, čeprav sem pričakoval malce drugačen razplet dogodkov, 
se moram ponovno opravičiti zaradi zamude. Naslednja številka 
bo pripravljena do sredine septembra, avtorje pa že sedaj vabim, da 
čimprej pošljete svoje prispevke.

V tokratni številki sem sicer pripravil nekaj več tehničnih člankov, 
žal pa jih zaradi pomanjkanja prostora nisem uspel uvrstiti. Tudi 
zanimive Juretove (S57XX) SOTA aktivacije mi ni uspelo stisniti. 
No, bodo pa v naslednjih številkah. Lepi spomini ne obledijo tako 
hitro, HI.

Saj ne, da bi bila vsebina sedaj okrnjena. Samo nekateri članki so 
precej temeljiti in zato ustrezno dolgi. Tukaj naj omenim zanimi-
ve izkušnje mlade ekipe, ki nas je zastopala na sejmu Hamradio v 
Friedrichshafnu, svojih 55 let je lepo predstavil tudi radioklub Ptuj, 
da o ostalih dogodkih ne govorim. V tokratni številki smo začeli 
tudi z malo šolo elektronike. Začeli smo z multimetrom - najbolj 
vsakdanjim merilnim inštrumentom, ki ga vsak elektronik prepro-
sto mora imeti in je tudi cenovno primeren za prav vsak žep. 

Smo že kar globoko v času dopustovanja, zato želim vsem prijetno 
počitnikovanje in dober oddih...

Dragan Selan
glavni urednik  
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Tisoč četrtkov vodenja skeda 
S59DRO Rogaška Slatina

Piše: Stanko Habjanič S55HS

Radio klub S59DRO Rogaška Slatina je v soboto, 6. junija 2009 organiziral 19. mednarodno srečanje 
radioamaterjev v obeležju občinskega praznika občine Rogaška Slatina v Strmcu pri Sv. Florijanu. 
Srečanja se je udeležilo 60 udeležencev slovenskih radioklubov in radioklubov iz tujine, med njimi 

so prevladovali radioamaterji iz sosednje Hrvaške.

V kulturnem programu je sode-
loval naš član Adam Bicskey  S56BA 
s svojima dvema glasbenikoma. K 
besedi oglasila tudi Silva Vizjak, 
predstavnica radiokluba S59ABC 
Maribor in pohvalila naše delo, za 
vztrajnost in za naslednjih 1000 
skedov. Lojze Pikl S57LP, pred-
stavnik radiokluba S59DPG Ptu-
jska Gora je pohvalil sodelovanje 
v skedih in podelil kopijo njegove 
osvojene platinaste diplome v PSK, 
ki je prva prišla v Slovenijo.

Pred približno dvajsetimi leti  smo 
v radio klubu S59DRO Rogaška 
Slatina, katerega  vodi Stanko 
Habjanič S55HS pričeli redno 
vodenje skeda. Takrat smo bili edi-
ni radioklub daleč naokrog, ki smo 
vpeljali vodenje skeda z namenom, 
da delo na frekvencah oživi.
Ponosni smo na ta dogodek, da 
smo lahko ta četrtek,  4. junija 
2009 vodili svoj 1000-či sked.
Pobuda za to početje se je rodila 
v času samoosvojitvene vojne za 
Slovenijo. V tem napetem času 

smo organizirali tečaje in se je 
naše članstvo krepko povečevalo.  
Leta 1990 je opravilo izpit 16 op-
eraterjev in je naše članstvo štelo 
25 operaterjev in operaterk. Potre-
ba glede na stanje časa je skoko-
vito porasla in sem ponovno orga-
niziral tečaj, tako, da je pod mojim 
mentorstvom aprila 1992 izpit 
opravilo kar 42 novih operater-
jev. Nismo počivali in smo s tečaji 
nadaljevali, zato se je članstvo v 
našem radioklubu povzpelo  na 
72 operatorjev. Skupno je opravilo 
izpit pod mojim mentorstvom v 
našem radioklubu 91 operator-
jev. Operatorje imamo, vendar so 
mnogi postali neaktivni in danes 
nas je v radioklubu 33, kar je samo 
tretjina. Podoben osip je v drugih 
radioklubih, tako da nismo izjema. 

Namen organiziranja skeda, za 
katerega sem bil pobudnik, je bila, 
da bi novi operaterji imeli čim več 
izkušenj in se bolj zadrževali na 
frekvencah. Od samega začetka 
smo sked vodili vsak dan, da je bil 

ta trening v komuniciranju čim 
boljši. Kasneje smo vodenje pričeli 
tedensko, katero še danes poteka 
po istem načinu. Kar kmalu se je 
vodenju skeda pridružilo še nekaj 
radio klubov, ki nas posnemajo, 
s tem pa veliko prispevajo, da so 
frekvence živahnejše. Med njimi je 
bil prvi radioklub Slovenska Bis-
trica S59FOP, radioklub Ptujska 
Gora S59DPG, radioklub Maribor 
S59ABC, nekaj časa ga je vodil ra-
dioklub Ptuj S59DJK in skede vodi 
tudi radioklub Mozirje S51DSW. 
Očitno smo takrat imeli prav in 
zadeva je zaživela v polno. Pri tem 
je bil naš radioklub vodilni, saj 
smo ob 500. skedu organizirali 
kviz in tako bogatili naše znanje 
o radioamaterstvu. Dobitnici kvi-
za smo podelili enodnevni izlet v 
Benetke. Dobitnica nagrade je bila 
Vida S56LVB iz Pretreža, radioklub 
Ptujska Gora. 

Bili smo vztrajni pri vodenju, zato 
nam je uspelo. Za ta uspeh smo 
v klubu zaslužni posamezniki, ki 
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smo vedno imeli skrb, da je sked 
potekal redno in to vsak četrtek, 
ki je bil obenem klubski dan. To 
pomeni, da smo 1000 četrtkov v 
večernih urah bili skupaj.
Zahvaljujem se vsem članicam in 
članom, ki so od samega začetka 
do danes sodelovali v skedih ter 
vodenju skedov.

Zahvaljujem se vsem ostalim op-
eraterkam in operaterjem drugih 
radio klubov za večletno sode-
lovanje v javljanjih na sked radio-
kluba S59DRO. S skedom bomo 
nadaljevali, dokler bo za to interes. 
Vabimo vse ostale iz drugih ra-
dio klubov, da v skedih sodelujete 
v čim večjem številu, da ne bodo 
frekvence prazne; le na tak način jih 
bomo obdržali. Sked je priložnost, 
da  zvečer malo pokramljamo, pre-
izkusimo naše oddajnike in antene, 
ter da frekvence niso prazne. Bila 
bi velika škoda, če bi skede opusti-
li, zato jih skupno nadaljujmo.

Ob 1000 skedu smo podelili 
spominsko diplomo radioklu-
ba S59DRO, povezano s našim 
občinskim praznikom. Naj bo to 
spomin na prehojeno dolgo pot, 
z dokazom, da znamo biti vz-
trajni, če se nečesa lotimo. Ned-
vomno smo to počeli posamezniki 
v našem radioklubu. Posebej bi 
pohvalil začetnike vodenja naših 
skedov, to so Stanko Mestinšek 
S52MS, Slavko Klemenčič S56GKS, 
Ivanka Habjanič S53HI, Štefka 
Poharc S53SP, Alenka  Klemenčič 
S56KAN, Mirko Poharc S53BP, 
Nedelko Kuhar S56EKU, Hermina 
Bobek S56GBH. V zadnji četrtini 
vodenih skedov pa so se aktivno 
vključili Vlado Koražija S53KV, 
Zlatko Tominc S51TZ ter Zvonko 
Krivec S56GKZ.

Izvirno spominsko diplomo smo 
podelili vsem voditeljem našega 
skeda in ostalim iz drugih radio-
klubov, ki v njih sodelujejo. Spo-
minsko diplomo je prejel tudi naš 
župan mag. Branko Kidrič.

Ob zaključku smo nazdravili ob 
spremljavi glasbe, nato je nastal še 
gasilski posnetek 19. mednarodne-
ga srečanja v Strmcu pri Rogaški 
Slatini.

Izobraževalni seminar 
RTTY v SCC

Avtor: Herman Slokar, S57ONW

Kaj je RTTY? Kako začeti z njim? Kaj potrebujem? Imam postajo, 
imam računalnik... in zdaj? Vse to in še kaj sta razčistila preda-
vatelja na izobraževalnem seminarju 17. aprila.  Zainteresirani 

smo se zbrali v prostorih Radiokluba Triglav S53APR na Saveljski cesti,  
kjer sta Kristjan S50XX in Tadej S52X predstavila razvoj radioteleprin-
terja, kaj potrebujemo za delo, možne zaplete ter velikodušno ponu-
dila pomoč.

Prvi zapisi teleprinterja segajo v 
leto 1849. Storitev je povezovala 
mesti Philadelphia in New York. 
Émile Baudot je 1874 razvil pet-
bitno kodno lestvico, ki se upora-
blja še danes. Komercialna izvedba 
RTTY je bila leta 1932 vzpostavlje-
na med mestoma San Francisco in 
Honolulujem, dobri dve leti zatem 
še med mestoma San Francisco in 
New Yorkom. Razvoj so narekova-
le potrebe. Teleprinter iz leta 1915 
je dosegal hitrosti do 50 znakov 
na minuto. Novinarske agencije in 
finančne inštitucije so izum pogra-
bile z obema rokama. Razširjenost 
izuma je bila enormna. Med Drugo 
svetovno vojno sta ga uporabljali  
ameriška mornarica in vojska.
 
Teleprinter je dobro razširjena sto-
ritev tudi po odkritju integriranih 
vezij, s to razliko, da so mehanske 

naprave zamenjali računalniki z 
emulatorji. Z letom 1991 vodilno 
ameriško telekomunikacijsko pod-
jetje ukine storitev iz svoje ponudbe. 

Med radioamaterji se način dela, 
imenovan RTTY, RATT ali enostav-
no teleprinter pojavi po Drugi sve-
tovni vojni. Leta 1953 FCC dopolni 
nekatera KV frekvenčna območja 
za delo z »ne-vokalnim« načinom 
dela. Leta 1969 je ARRL izdal prve 
WAC RTTY diplome, leta 1976 pa 
prve DXCC RTTY diplome.

RTTY signal na prvi pogled mogoče 
ne zveni kot CW, a sta si po zasno-
vi na moč podobna. Dela s stalno 
prisotnostjo signala – po angleško 
t.i. »100% Duty Cycle«. Ta podatek 
vam mora biti zelo pomemben, v 
kolikor imate radi svojo opremo. 
Večina postaj ima zmogljivost 

Kristjan Kodermac, S50XX med predavanjem
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Tadej Arčon, S52X prikazuje vmesnike za FSK

50%, zato postaji nastavimo 50% 
izhodne moči. Med poslušanjem 
signala bomo slišali dva tona; nižji 
in višji. Nižji ima angleški izraz 
»Space«, višji pa »Mark«. Razlika 
med njima je določena – izraz zan-
jo je »Shift«. To je digitalna komu-
nikacija – višjemu nivoju pripada 
logična 1, nižjemu pa logična 0.

Sledila je priprava računalnika 
in postaje za delo. Na voljo ima-
mo dve možnosti oddaje – FSK 
ali AFSK. Vsaka nam nudi tako 
prednosti kot slabosti. FSK ozi-
roma »Frequency Shift Keying« 
je sprememba nosilne frekvence, 
AFSK oziroma »Audio Frequency 
Shitft Keying« pa pomeni, da z 
računalnikom (zvočno kartico) 
generiramo nižji signal, kateremu 
pripada frekvenca 2125Hz, in višji 

signal s frekvenco 2295Hz, ter 
pošljemo. Kaj uporabiti? Pri FSK 
delu lahko uporabimo CW filtre, 
ampak sestaviti moramo poseben 
vmesnik. 

Pri delu z AFSK pa je za RTTY delo 
ustrezen povsem enak vmesnik, 
kot ga uporabljamo za PSK, SSTV...

To so na kratko najpomembnejša 
dejstva, ki sta jih predstavila pre-
davatelja Kristjan in Tadej. Fanta 
sta dobro predstavila digitalni 
način dela RTTY. Za nazoren prim-
er sta tudi instalirala program ter 
predstavila nastavitve za vse, ki s 
tem niste domači. 

Nekateri so to možnost izkoris-
tili, drugim pa je lahko žal. Do 
naslednjič....

Med odmorom se je našel tudi čas za debato in druženje starih znancev

Seminar Seminar 
N1MM v SCCN1MM v SCC

Slovenia Contest Club - SCC je 
bil v letošnjem letu zelo akti-
ven na področju izobraževa-

nja svojih članov, pa tudi ostalih 
zainteresiranih tekmovalcev. Tako 
je bil naprej organiziran seminar o 
tekmovalnem loggerju N1MM, 
nato pa še prej opisani seminar 
RTTY. Seminar N1MM je vodil Pol-
de Kobal, S57U.

Polde, Kobal, S57U

N1MM je zelo znan in priljubljen 
brezplačni contest program, ki je 
primeren tako za KV kot za UKV 
tekmovanja. Obenem se ga lahko 
uporablja za vse standardne nači-
ne dela od CW, SSB pa do RTTY in 
digitalnih PSK načinov. Možnosti 
je toliko, da je en seminar pravza-
prav premalo in bi potrebovali vsaj 
nekaj nadaljevanj, da bi lahko 
predstavili vse možnosti program-
skih nastavitev in opreme, ki jo 
lahko z njim krmilimo.

Seminar je v celoti pripravil in vo-
dil Polde S57U, ki je pred tem pre-
daval že o zanem univerzalnem, 
tudi brezplačnim programu, Log-
ger32. Za Logger32 je naredil tudi 

Avtor: Dragan Selan, S55Z
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Ivan Glažer S50GT
Dragi prijatelj Ivo, S50GT

Pred 30. leti, 1 mesecem in 6 dnevi si 
vstopil v naše vrste, med radioamaterje 
radiokluba Slovenj Gradec (12 maja 
1979), v ta lep hobi, ki slovi po humani-
tarnosti, tehničnem eksperimentiranju, 
tekmovanjih in širjenju znanja, čeprav si 
že mnogo prej bil prisoten na amaterskih 
frekvencah, saj ti je elektrotehnika bila 
življenjska sopotnica.  Prav posebej se te 
spominjajo vsi tisti, ki so se leta 1968 tudi 
ukvarjali z glasbo, (prvi ansambli, prvi 
disco klubi), saj si bil eden od pionirjev pri 
načrtovanju in izdelavi prvih avdio stereo 
ojačevalnikov na Koroškem in širše. Kot 
radioamater si bil prisoten na frekvencah 
s svojim tehničnim znanjem, seveda bil 
vedno pripravljen pomagati prijateljem,  sokrajanom in širše, večkrat si 
posredoval z informacijami iz svojega kraja (ker takrat še ni bilo telefonov) o 
nesreči, požaru, nujni potrebi po zdravniku ali veterinarju.
 
Po letu 1981, ko se  nam je radioamaterjem v Slovenj Gradcu  zgodila velika 
krivica s strani takratne oblasti,  si se iz radioamaterskih vrst umaknil  za celo 
desetletje.  Glede na dobre prijateljske odnose si se ponovno aktiviral v času 
osamosvajanja Slovenije v letu 1991. Klub je ponovno zaživel v smislu 
tehničnega eksperimentiranja in  konstruktorstva. Bil si prisoten kot mentor 
za elektrotehniko na vseh tečajih, kakor tudi pri reševanju tehničnih težav, 
katere smo radioamaterji srečevali na svoji poti.

V letu 1994 smo v klubu začeli velik projekt EME. Bil si v ekipi in doprinesel 
velik delež s svojimi tehničnimi sposobnostmi in pri lobiranju sponzorjev 
(reduktor za pogon antene, distribucijski kabel, računalnik…), saj vemo, da 
samo entuziazem ali  zanesenjaki niso bili  dovolj za izpeljavo projekta 
vzpostavljanja  zvez preko Lune. 10 junij 1995 je bil naš skupni uspeh: tretja 
S5 EME zveza in prva  s KOROŠKE! Leta 1997 si postal član upravnega odbora 
radiokluba in  eden od podpredsednikov RK. Začrtali smo nove smernice, v 
katerih se je izražala tvoja pripadnost radioamaterskemu hobiju in matičnemu 
klubu. Nadaljevali smo skupno pot do največjega uspeha kluba: 27. oktobra 
2001 smo naredili prvo SLO EME zvezo na 2304MHz. Bil si zopet pomemben 
člen pri materialno-tehnični podpori našega kluba. 

Leta so minevala, probleme v RK smo uspešno premagovali, v vseh primerih 
smo s tvojo pomočjo reševali tehnične in ostale probleme, vse do konca 
letošnje zime. Takrat ti je življenjsko pot  prekrižala zahrbtna bolezen. Ker si bil 
načeloma samotar,  si svojo tegobo znal dobro skriti, čeprav smo vedeli, da se 
boriš sam in ne želiš biti pomilovan s strani prijateljev in znancev. V vseh teh 
tridesetih letih našega druženja si iz nemogočega naredil mogoče, iz vsake 
bitke odšel kot ponosen  zmagovalec. Tudi sedaj smo tvoji najbližji prijatelji 
upali na najboljše, vendar ti tokrat ni uspelo… Iz 17. na 18. junij je prenehalo 
biti tvoje plemenito srce, nastala je praznina v našem klubu, predvsem pa 
med S5 radioamaterji na frekvenci 3605kHz. Bil si nekaj posebnega v 
elektrotehniki, posebej nam bo ostal v spominu  tvoji znameniti rek: »V 
elektrotehniki nič ne straši, samo razumeti jo moraš«, s katerim si pomagal 
radioamaterjem in  gradil svojo amatersko karizmo. Ostal boš naš vzornik pri 
elektrotehničnem pristopu v ta naš prelep radioamaterski hobi. S tvojim 
odhodom je nastala velika vrzel in ostal nam boš v trajnem spominu….!

     Člani radiokluba Slovenj Gradec

prevod zaslonskih mask, tako, da 
je program lokaliziran kot eden 
redkih na svetu. Podobno je preve-
del tudi celotna navodila za 
N1MM, kar je mimogrede, izje-
mno delo in jih za potrebe semi-
narja, skupaj s programom in 
podpornimi programi, zapekel na 
CD-je. Za profesionalni design CD-
jev in tudi izdelavo je poskrbel 
Dragan, S55Z.

Skratka, 23. 04. 2009 se je v učil-
nici radiokluba Triglav na Saveljski 
50 v Ljubljani, kjer je tudi sedež 
SCC, zbrala precejšnja skupina 
ope raterjev, ki programa še ne 
uporabljajo, pa kar precej tudi tak-
šnih, ki so si prišli osvežit znanje 

ali izvedeti kakšne nove trike. Se-
minar je trajal od 18. do 22. ure, 
ko je bil predavatelj Polde že kar 
precej hripav in utrujen, vsi ostali 
pa zadovoljnji z dobrim predava-
njem.
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Radio klub Ptuj slavi Radio klub Ptuj slavi 
55 let svojega delovanja55 let svojega delovanja

Pripravila:

Herman Škrinjar, S51NM, podpredsednik
Anton GALUN, S51AG, predsednik

O       začetku radioamaterstva na Ptuju lahko govorimo že kmalu po vojni. Leta 1946 so mladi navdušenci 
za radiotehniko, predvsem gimnazijci, v sklopu Ljudske tehnike, ustanovili radioamatersko društvo, ki 
pa je kmalu propadlo zaradi številnih problemov in težav. Časi po končani vojni so bili težki. Tedanja 

stanovanjska uprava je društvo selila iz enega prostora v drugega, nazadnje pa je društvo ostalo celo brez 
prostorov in pisarniške opreme. Številne  prošnje niso zalegle, takratna oblast in družbeni forumi so v prvih 
povojnih časih imeli važnejše naloge in cilje. Tudi politična situacija v svetu in doma še ni bila stabilna, kdo bi 
takrat prisluhnil željam takim, ki bi po radiu celo radi komunicirali s tujino. Z odhodom starejših članov na 
študij v Ljubljano je delo v društvu leta 1949 zamrlo.

Leta 1954 je začel delovati iniciativni 
odbor za ponovno oživitev radioa-
materstva. Predsedoval mu je Lojze 
Nadižar – YU3BL, ki je že imel izpit za 
radiooperaterja 2. razreda. Telegra-
fi st je postal že med vojno in je kot 
radiotelegrafi st deloval v Cankarjevi 
brigadi. Na ustanovnem občnem 
zboru 6. julija 1954 je bil Lojze  izvo-
ljen za predsednika društva. Ostali 
člani upravnega odbora so bili: Miha-
el Gobec, pozneje YU3MD, Branko 
Kramberger, prof. Slavko Bolta, Rado 
Kevič in Živko Milivojevič.

Društvo je ob ustanovitvi štelo 18 
članov. Zanimivi so prvi cilji, ki so si 
jih zadali:

  v društvo pritegniti čim večje 
število ljubiteljev radio in elektro-
tehnike

  na predlog Petra Šegule (bil je 
znani avtomehanik na Ptuju) so 
sprejeli sklep, da se prostor čim 
hitreje opremi v delavnico oz. 
učilnico. Sam je ob tej priložnosti 
prispeval volt-meter!

  treba je takoj pričeti s tečaji 
radiotehnike: v tečaje pritegniti 
predvsem mladino, istočasno naj 
se prične tudi radiotelegrafski 
tečaj.

  ker je med člani precej vezistov, 
eden pa že ima 2. operatorsko 
klaso, so podane možnosti za 
ustanovitev sprejemno-oddajne 
sekcije. V ta namen je treba zbra-
ti sredstva za izgradnjo spreje-
mno-oddajne postaje.

  društvo in člani naj se naročijo na 
strokovno revijo Radioamater.

Društvo je že prvo leto obstoja nara-
slo na 50 članov: “A” tečaj elektro in 
radiotehnike je obiskovalo 37 in 
uspešno končalo 19 tečajnikov. Z na-
daljevanjem “B” tečaja pa  ni bilo nič. 
Društveni prostor namreč ni imel di-
mnika, zato je delo preko zime zamr-
lo. Da bi dobili drugi prostor, se ni 
smelo niti pomisliti.

Prve tečaje za začetnike sta vodila 
profesor fi zike na ptujski gimnaziji 
Slavko Bolta in Branko Kramberger, 
ki je bil po poklicu elektrotehnik. 
Zgradili so prve detektorje in enocev-
ne sprejemnike. Težko je opisati, ka-
kšno navdušenje je to takrat pomeni-
lo za udeležence. Žal pa je prof. Bolta  
leta 1959 resno zbolel in se delu v 
radioklubu ni mogel več posvečati.

Sprejemno-oddajna sekcija v društvu 

je začela delovati v začetku leta 
1955. Začetek dela je omogočila 
uprava Mestnega muzeja Ptuj s tem, 
da je brezplačno odstopila prostor v 
prvem nadstropju zahodnega graj-
skega stolpa. Stolp je bil v zelo sla-
bem stanju in brez električne nape-
ljave. S skromnimi sredstvi in lastnim 
delom je društvo prostor uredilo in 
za silo opremilo. Pri tem je veliko po-
magalo podjetje Elektro Ptuj (takrat 
DES Ptuj), ki je v stolp brezplačno na-
peljalo elektriko.

Po zaslugi predsednika Lojzeta Nadi-
žarja, ki je osnovani sekciji posodil 
svoj trofejni sprejemnik in doma iz-
delani oddajnik, so v januarju 1955 
šli v svet prvi klici radioamaterjev iz 
Ptuja. Zveza radioamaterjev Sloveni-
je je naši sekciji leta 1954 dodelila 
klicni znak YU3DJK, ki ga v obliki 
S59DJK uporabljamo še danes. 

V začetku je v sekciji delovalo 7 čla-
nov – operaterjev. Včasih je bila taka 
gneča, da so  čakali v vrsti, da pred-
hodnik neha z delom. Najbolj vneta  
sta bila  Miha Gobec – Miško in Alojz 
Poljanšek, poleg njiju pa seveda tudi 
drugi. V prvem letu delovanja je bilo 
vzpostavljenih preko 2.500 zvez z ra-
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dioamaterji po Jugoslaviji, Evropi in 
svetu. Takratno delo na amaterskih 
frekvencah je bilo bistveno drugačno 
kot danes. Radioamaterjev v Jugosla-
viji je bilo sorazmerno malo. Na vsak 
klic iz naše sekcije  se je odzvalo na 
desetine radioamaterjev iz Evrope. 
Ob dobrih pogojih, posebno ponoči, 
so bile vzpostavljene številne zveze 
tudi z drugimi kontinenti (Nadižarjev 
oddajnik je bil zgrajen samo za nižje 
frekvence  3,5,  7 in 14 MHz), čeprav 
z enostavno žično anteno.

Alojzu Poljanšku, YU3MI, je uspelo 
vzpo staviti prvo zvezo z Ameriko. Vsi, 
ki so sedeli okoli njega, baje, prvi tre-
nutek niso mogli verjeti, da je to mo-
goče. Posebno so bili presenečeni, ko 
je radioamater iz ZDA odtipkal, da je 
RST 559. Oddajnik je namreč imel sa-
mo približno 50 W izhodne moči, 
Ame ričan pa je delal s 1.000 W.

Že v letu 1955 je bil končan prvi ra-
dio telegrafski tečaj. Sprejemno-od-
dajna sekcija je narasla na 17 članov, 
od katerih je bilo 10 pripravnikov, ki 
so lahko delali le s klubskim znakom, 
7 pa je že imelo izpit za radioamater-
ja 3. razreda. To je omogočalo, da so 
dobili osebne klicne znake:
Mihael Gobec - YU3MD, Alojz Pol-
janšek - YU3MI, Stane Žagar - YU3NC, 
Franc Konda - YU3NE, Franc Galun - 
YU3QI, Franc Cetl - YU3VU ter Franc 
Fridl - YU3EP. 

Razen Franca Fridla – sedaj S51EP in 
Staneta Žagarja, ki pa ni več član 
ZRS, so vsi ostali že SK.

Društvo se je okoli leta 1964 preime-
novalo v Radioklub Ptuj, nekaj časa 
pa je bilo poimenovano po partizan-
skem prvoborcu, komandantu glav-
nega štaba NOV in POS ter kasnejše-
mu generalu, ptujčanu Dušanu 
Kve dru - Tomažu.

Večni problem za uspešno delovanje 
kluba so bili klubski  prostori in fi nan-
čna sredstva. Trajna naloga je bila 
pritegnitev novih članov, predvsem 
mladine. V prvih 10 letih obstoja je 
tečaje radio in elektrotehnike uspe-
šno zaključilo preko 140 članov, ra-
dio telegrafske tečaje pa 20 članov. 
Uspešno je delovala tudi sprejemno 
– oddajna sekcija, osvojene so bile 
prve domače in mednarodne radio-
ama terske diplome.

Naslednjih 10 let je bilo klubsko ži-
vljenje razgibano in plodno. V števil-
nih tečajih v klubu ali pri Zvezi radio-
amaterjev Slovenije so bili vzgojeni 
novi radijski operaterji in konstruk-
torji, začelo se je z delom tudi na 
UKV področju. Tako je klub ob 20 le-
tnici štel 109 članov, od tega je bilo 
42 članov tretjega, 13 članov druge-
ga in trije člani prvega razreda. Redki 
radioklubi v Jugoslaviji so bili takrat  
»tako močni«. V okviru kluba so bile 
ustanovljene nove sprejemno - od-
dajne sekcije v Kidričevem (1967, 
YU3DEU) in Cirkulanah (1968, YU3D-
DR). Poskusili smo tudi v Središču, 
kjer pa je delo pozneje nadaljeval no-
voustanovljeni radioklub Ormož. Ka-
sneje so bile ustanovljene še nekate-
re druge sekcije: Juršinci, Destrnik in 

Ptujska gora, obstajala pa je tudi že-
lja po ustanovitvi sekcije v Gorišnici. 
Delovanje nekaterih sekcij je žal do-
kaj hitro zamrlo predvsem zaradi po-
manjkanja ustreznih prostorov in 
tehnične opreme. Na temeljih spre-
jemno oddajne - sekcije Ptujska Gora 
se je kasneje razvil uspešno delujoči 
radioklub. Sprejemno - oddajni sek-
ciji Radiokluba Ptuj sta dlje časa delo-
vali tudi v vojašnici JLA (YU3DJA) ter 
na občinskem oddelku za obrambo 
(YU3DWG). Radioklub Ptuj je s svojo 
sprejemno - oddajno sekcijo in po-
sebnim klicnim znakom redno delo-
val tudi na Mladinskih delovnih akci-
jah Slovenske gorice - Haloze, na 
katerih je bilo na radioamaterskih te-
čajih izobraženih preko 100 opera-
terjev iz cele Jugoslavije.

V letu 2007 smo spričo nastanka no-
vih občin na področju nekdanje obči-
ne Ptuj ter težav pri fi nanciranju in 
pridobitvi ustreznih delovnih prosto-
rov ukinili zadnjo sprejemno - oddaj-
no sekcijo v Cirkulanah (S59DDR), 
hkrati pa smo zaradi boljših razvojnih 
možnosti s prepustitvijo tehničnih 
sredstev in klicnega znaka podprli 
ustanovitev samostojnega ra dio-
kluba.

Razvoj tehnike je močno napredoval. 
Okoli leta 1970 je bilo že mogoče 
uvoziti nove, sodobne, tovarniško 
narejene radioamaterske sprejemno-
oddajne postaje. Tako je bilo  v klubu 
in pri posameznikih že 10 postaj, ki 
so omogočale kvalitetno delo v tele-
grafi ji, v telefoniji pa tudi v  napre-
dnem SSB načinu. Delo je postalo 
zelo živahno. S pomočjo doma zgra-
jene »quad« antene je klub sodeloval 
na domačih in mednarodnih tekmo-
vanjih, kjer smo dosegali solidne re-
zultate in uvrstitve. 

Problem ustreznih prostorov za delo 
sekcije je bil še vedno prisoten. V ve-
likem prostoru grajskega  stolpa smo 
postavili leseno kabino, ki jo je bilo 
možno delno ogrevati z električno 
pe čico. Tako je bilo možno delati  tu-
di pozimi.

Bolj za šalo kot zares si je skupina čla-
nov nekoč ogledala zapuščene, vla-
žne in propadajoče kletne prostore 
“našega” grajskega stolpa. Sledilo je 
posvetovanje z upravljavcem – Po-

V začetku je v sekciji delovalo 7 članov – operaterjev
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krajinskim muzejem Ptuj – in grad-
benimi strokovnjaki. Dobili smo do-
voljenje muzeja in pričeli z obnovo. 
Tretjino sredstev, predvidenih po 
predračunu del, sta klubu prispevali 
domači podjetji (gradbeno in ple-
skarsko). Druga tretjina je bila iz     
klubskih sredstev, preostalo tretjino 
pa je bilo vredno prostovoljno delo 
številnih članov kluba. Tako smo pri-
dobili zelo lepe in primerne prostore. 
Vrtljiva antena na vrhu grajskega 
stolpa, ki je v radioamaterskem smi-
slu na izredni lokaciji nad ravnino 
Dravskega in Ptujskega polja pa je 
omogočala - in še danes omogoča - 
dobro slišnost ptujskega znaka na 
vseh frekvencah in po celem svetu.

V letu 1973 in 1974 so bili pretežno s 
prostovoljnim delom pridobljeni pro-

stori za sedež Radiokluba Ptuj na 
Čučkovi ulici 1 na Ptuju. V nemogo-
čih razmerah je bila izkopana napol 
zasuta klet pod tedanjim domom 
sindikatov, izdelani so bili tlaki, izve-
dene prezidave, vgrajeno stavbno 
pohištvo ter napeljana električna in-
stalacija. Pridobili smo učilnico za 30 
slušateljev, delavnico z dvema delav-
nima mestoma, pisarno in sanitarije.

V zadnjih letih smo popolnoma pre-
novili notranjost klubskih prostorov v 
grajskem stolpu, ki ga tudi sicer v ce-
loti vzdržujemo popolnoma sami. 
Zaradi visoke in zelo strme strehe 
nam pri delu izdatno pomaga naš 
član - alpinist Sandi, S56KGS. Lotili 
smo se tudi prenove tehnične opre-
me. Tako smo v lanskem letu z dona-
cijo podjetja Talum iz Kidričevega 

kupili novo radijsko postajo Yaseu 
FT-2000, sami smo zgradili nekaj po-
trebnih pripomočkov, naprav in an-
ten, vzpostavili smo mikrovalov ni 
link za dostop do interneta, posodo-
bili računalniško opremo, nabavili 
prepotrebno orodje in drobni inven-
tar, v teku pa ja posodobitev anten-
skega sistema za KV in UKV. 

Delovanje radio kluba je povezano 
tudi z drugimi aktivnostmi na Ptuju, 
od katerih naj omenimo samo dve: 
 radioamaterji smo pomagali pri usta-
novitvi in delovanju v prvih letih ob-
stoja lokalne radijske postaje Radio 
Ptuj (v organizacijskem odboru je bil 
predsednik RK Miha Gobec, prvi ho-
norarni tonski tehnik in snemalec je 
bil član radiokluba, tedaj že študent 
elektrotehnike, Herman Škrinjar, 
YU3NBM, danes S51NM).

V času divjanja vojne v Bosni in Her-
cegovini smo, tako kot ostali radioa-
materji v Sloveniji, z našo klubsko 
radijsko postajo pomagali Ptujčanom 
pridobivati podatke o sorodnikih in 
znancih iz te nekdanje bratske repu-
blike, saj telefonske zveze niso delo-
vale. Te pomoči se še danes nekateri 
Ptujčani hvaležno spominjajo.

Vsako leto organiziramo vsaj eno ve-
čjo prireditev, s katero promoviramo 
radioamatersko dejavnost ter tehnič-
no kulturo, hkrati pa zaznamujemo 
praznik Mestne občine Ptuj. Tako smo 
v preteklih letih organizirali radioa-
matersko tekmovanje, dan od prtih 
vrat, tekmovanje v amaterskem goni-
ometriranju ter še vrsto drugih prire-
ditev, ki so bile praviloma odlično 
obis kane, ter kažejo, da je radio ama-
terstvo še vedno zelo privlačno.

Pri naših aktivnostih odlično sodelu-
jemo z Mestno občino Ptuj ter župa-
nom dr. Štefanom Čelanom, ki ima 
velik posluh za tehnično kulturo. Pri 
Mestni občini Ptuj smo tudi zadolže-
ni za zagotavljanje zvez in informa-
tivne dejavnosti v primeru naravnih 
in drugih nesreč. Pravtako odlično 
sodelujemo s Srednjo elektro in raču-
nalniško šolo Ptuj, s Slovensko vojsko 
ter z različnimi drugimi organizacija-
mi s širšega območja Ptuja. Lokalni 
mediji pogosto poročajo o naših do-
sežkih ter zanimivih dogodkih v Ra-
dio klubu Ptuj.

Zahodni stolp ptujskega gradu, simbol Radiokluba Ptuj



CQ ZRS

12

Letnik XX, 3/2009

DOGODKI  55 LET RK PTUJ

Člane o klubskih aktivnostih sproti informiramo preko 
naše spletne strani na naslovu http://lea.hamradio.
si/~s59djk/ ter klubskega foruma na naslovu http://www.
s59djk.mojforum.si/.  Sedemčlanski upravni odbor Radio-
kluba Ptuj se sicer vsak tretji petek v mesecu sestaja na 
sestankih ter razpravlja in sprejema sklepe za nadaljnje 
delo.

Radioklub Ptuj že vrsto let niza uspehe na različnih po-
dročjih radioamaterstva:
Če smo imeli ob 20 letnici Radiokluba Ptuj potrjenih 130 
držav po DXCC lestvici, jih imamo danes 326 (delanih 
338, skupaj z »deleted«), osvojili pa smo tudi najbolj ce-
njene radioamaterske diplome, kot so 5BDXCC (že leta 
1979), WAS in WAZ.
Klub in člani kluba kot posamezniki ali skupine so dosegli 
in dosegajo lepe uvrstitve na domačih in mednarodnih 
KV in UKV tekmovanjih (tekmovalni znak kluba je tudi 
S50W). Delamo tudi z digitalnimi vrstami dela, kot so 
PSK-31 in RTTY, v preteklosti smo oddajali s splava na 
Ptujskem jezeru, z balona nad Ptujem, iz redkih UKV loka-
torjev v Halozah med Cirkulanami in Donačko goro, z Go-
mile (kota 358 na Mestnem vrhu pri Ptuju) ter z Vurberka 
v Slovenskih goricah. 
Zlatko, S51MA se je uvrstil na Honor Roll seznam pri 
DXCC. Številni člani so zgradili in postavili antenske stol-
pe in antene, ki so po lastnostih enake ali celo boljše od 
anten mednarodno priznanih  proizvajalcev, pri tem je 
gonilna sila Sandi, S52OP. Ivan, S51DI pa s svojim odlič-
nim tehničnim znanjem in izkušnjami dosega zavidljive 
uspehe na frekvenčnih področjih 50 in 70 MHz. 
Naši člani se sicer ukvarjajo tudi z drugimi področji radio-
amaterstva: od amaterskega goniometriranja, konstruk-
torstva, priprave izobraževanj, pa do zbiranja in restavri-
ranja stare radijske tehnike. Več članov pa se redno 
udeležuje različnih klubskih delovnih akcij pod vodstvom 
gospodarja Draga, S51WM ter tehničnega vodje Mitje, 
S57PM.

Radioamaterstvo poskušamo prenašati tudi na mlajše ge-
neracije, zato se ukvarjamo s pripravo različnih predstavi-

tev in izobraževanj. Kot izredno uspešne in zanimive so 
se izkazale predstavitve radioamaterstva osnovnošol-
cem, udeležencem tradicionalnega mladinskega pole-
tnega tabora društva Praha v Skorbi pri Ptuju, ki jih izva-
jamo že več let zapored.

Predstavitev radioamaterstva na mladinskem pole-
tnem taboru

55. letnico delovanja Radiokluba Ptuj bomo letos zazna-
movali s prireditvijo, ki bo potekala v soboto, dne 01. 08. 
2009 s pričetkom ob 9:00 uri v naših prostorih v zaho-
dnem stolpu ptujskega gradu. Ob tej priložnosti bomo 
organizirali amatersko radijsko omrežje s partnerskimi 
mesti mesta Ptuj. Oglasili se nam bodo radioamaterji iz 
mest Varaždin (9A), Aranđelovac (YU), Ohrid (3Z), St. Cyr 
sur Loire (F), Burghausen (DL) in Banska Štiavnica (OM), 
ki bodo pozdravno poslanico ptujskega župana, ki se bo 
prireditve osebno udeležil, prenesli županom svojih 
mest. V nadaljevanju bo sledila predstavitev aktivnosti 
Radiokluba Ptuj ter radioamatersko druženje. 
Ob tej priložnosti k udeležbi vabimo vse, ki vas radio-
amaterstvo privlači in zanima!

Naj ta poskus opisa zgodovine radiokluba Ptuj zaključimo 
z nekaj splošnimi ugotovitvami:
radioamaterstvo je plemenita ljubiteljska tehnična dejav-
nost, ki ima v Sloveniji priznano družbeno koristen sta-
tus, overjen pa je tudi z mednarodnim dogovorom skoraj 
vseh držav sveta (organizacija IARU); na svetu je več kot 2 
milijona radioamaterjev z licenco, ki lahko brezplačno 
uporabljajo mednarodno, praktično samo njim dodeljene 
radijske frekvence. Najbolj  pomembna naloga radioklu-
bov je bila in je, da z različnimi aktivnostmi mladim odkri-
vajo skrivnosti tehnike, elektrotehnike in elektronike, kar 
je dolgoročno zelo koristno za celotno družbo. 
V primeru naravnih ali drugih nesreč lahko radioamaterji 
s svojimi radijskimi postajami, znanjem in izkušnjami tudi 
v najbolj neugodnih pogojih (potresi, poplave, izpadi na-
petosti, pretrgane žične zveze ali druge motnje, …) zago-
tovijo delovanje zvez oz. prenos informacij v obliki govo-
ra, telegrafskih signalov ali s pomočjo digitalnih tehnik 
tudi  potem, ko odpovejo profesionalne zveze.

Radioklub Ptuj je v preteklosti, prizadevali pa si bomo, da 
bo tudi v prihodnje, zavzeto sledil omenjenim ciljem.

Predaja QSL kartice novinarki po intervjuju na 
Radiu Ptuj
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Sejem HAMRADIOSejem HAMRADIO
Friedrichshafen 2009Friedrichshafen 2009

Besedilo in foto:

Branko Knez, S51BX

Odkar se je pričelo dogajanje okrog letošnje odprave v Friedrichshafen, je preteklo že precej časa. 
Letošnje leto sem v dogovoru s predsednikom ZRS prevzel zadolžitve organizacije odprave na 

prireditev Hamradio 2009, pri čemer naj bi bil poudarek na mlajših, perspektivnih članih.

O samih pripravah na odpravo ne bom pretirano izgubljal 
besed, saj to ni prvotni namen tega prispevka. Omenim 
naj zgolj to, da so priprave na tovrstno odpravo dokaj ob-
sežne, saj zajemajo ogromno logistične podpore. Zadol-
žitve smo si v ekipi razdelili, tako so stvari stekle hitreje in 
učinkoviteje.

Dan odhoda se je nezadržno bližal, z vsakim dnem pa je 
bilo tudi bolj očitno, da vremenske razmere ne bodo rav-
no prizanesljive. Da so bila takšna pričakovanja realna, se 
je pokazalo na dan odhoda, ko je ves dan neumorno de-
ževalo. Ponehalo je popoldan. Ob 17:00 uri dogovorjen 
zbor pri Silvu – S50X. Odhod smo tempirali okrog 19:00 
ure, kar nam je dokaj zadovoljivo tudi uspelo.

Na zbornem mestu pri Silvu – S50X

Pot nas je vodila iz Mislinje skozi Slovenj Gradec in Dravo-
grad do mejnega prehoda Vič, od tam pa naprej skozi 
Lavamünd mimo Rudna in Griffna, tam pa smo se vključi-
li na avtocesto proti Celovcu ter Villachu. Tu smo naredili 
prvi krajši postanek, nato pa nadaljevali pot proti Salzbur-
gu ter Münchnu. Nekje med slednjima smo si privoščili 
daljši postanek ter okrepčilo. Izpod oblakov je na drobno 
pršilo, tudi shladilo se je in vreme je dajalo prav jesenski 
vtis. Pot nas je nato vodila dalje proti Lindauu. V tem delu 
poti smo imeli precej smole s prometom, saj smo se zna-
šli tik za izrednim prevozom, ki se je prav po polževo pre-
mikal, neumorno in neprizadeto vztrajal na cesti, sprem-

stvo pa nas je še dodatno utrujalo s stroboskopskimi 
bliskavicami, ki so na mokri in deževni noči z vsakim kilo-
metrom povzročale več utrujenosti oči.

Postanek na poti v drobnem deževnem pršu

Ko se je pot končno sprostila in smo lahko normalno na-
daljevali pot, je tudi dež ponehal. V kamp ob sejmišču 
smo prispeli v zgodnjih jutranjih urah četrtka. Takoj po 
tem, ko smo uredili formalnosti, smo se lotili postavljanja 
tabora, da nas ne bi ponovno prehitelo vreme. Ko smo 
postavili improvizirano kuhinjo ter nekaj šotorov, je sledil 
zajtrk, ki je že kar tradicionalni obred – sveže hrenovke. 
Nato smo uredili še nekaj stvari po kampu in si privoščili 
nekoliko počitka. 

Po kosilu, ki je bilo nekje v začetku popoldneva, smo se 
odpravili na sejmišče, kjer smo najprej ugotovili, da je naš 
razstavni prostor prestavljen nekam bolj v sredino hale. 
Do razstavnega prostora smo s kombijem pripeljali opre-
mo in materiale, ki so bili pripravljeni za razstavišče. Ko 
smo končali z delom, smo se vrnili nazaj proti našemu 
taboru. V tem času so se pričeli nabirati tudi že prvi naši 
radioamaterji, ki so se umestili pred našim taborom. Do-
gajanje je postajalo vsak trenutek bolj živahno in naša 
slovenska vasica v vogalu kampa se je lepo širila.

Vreme se je lepo držalo, vzdušje je bilo prijetno, ponovna 
snidenja starih znancev pa so vsemu dajala svojevrsten 
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pečat. Ura je bila že dokaj pozna in utrujenost je počasi 
pričela vleči k počitku, nekatere prej, druge kasneje. Naj-
vztrajnejši so obujali spomine še dolgo v noč. 

Slovenska vasica v kampu

V petek se je začelo zares. Že zgodaj zjutraj je iz kuhinje, 
kjer se je z vso vnemo vrtel Silvo, prav mikavno zadišalo 
po zajtrku, ki se je vsem zelo prilegel. Okrog devete smo 
se odpravili na sejmišče. Čeprav smo ob vhodu naleteli 
na precejšnjo gnečo, je kmalu postalo jasno, da je število 
razstavljavcev in ponudnikov na »bolšjaku« manjše. Prav 
gotovo tudi v tem segmentu aktualne gospodarske in 
ekonomske razmere puščajo svoj pečat.

Člani ekipe smo se dogovorili za menjave na našem raz-
stavnem prostoru in tako izmenoma zasedali mesta na 
razstavišču, ter se podili med ostalimi razstavišči in po-
nudniki na sejmišču. Nekje v začetku popoldneva se nam 
je na sejmišču pridružil tudi Silvo, ki je pripravil izvrstno 
malico, s katero smo se okrepčali. Izvedeli smo o pestrem 
dogajanju v kampu, kjer je vreme z močnimi sunki vetra 
povzročalo nekaj preglavic. Nato smo ponovno nadalje-
vali vsak svoje zadolžitve. Ob šesti uri zvečer se je sejem-
sko prizorišče zaprlo, mi pa smo se polni vtisov prvega 
dne odpravili nazaj v kamp, kjer je bilo pred večerjo po-
trebno postoriti še to in ono. 

Nekje na drugi strani našega tabora sta se oglasili har-
monika in pesem, na prizorišču pa se je nabrala pisana 
množica radovednežev, ki so prišli opazovat dogajanje. 
Nekoliko jo je zagodlo vreme, saj je pričelo rahlo deževa-
ti. Ura je postajala bolj in bolj pozna in počasi, enega za 
drugim, nas je pričela premagovati utruje-
nost. Najvztrajnejši so vztrajali 
prav do zgodnjih jutranjih ur. 

Naslednjega dne smo se po de-
ževni noči prebudili v sveže in 
hladno jutro. Po ustaljenem raz-
poredu je bil najprej na vrsti zaj-
trk in nato odhod na sejmišče, 
kjer smo se ponovno razporedili 
glede na zadolžitve. 

Mlada ekipa ZRS v spremstvu 
starega mačka Silva, S50X

Na razstavnem prostoru se je potrebno posvečati obisko-
valcem. Tujci iščejo predvsem takšne in drugačne infor-
macije, tako o radioamaterstvu, kot tudi bolj splošno o 

Sloveniji, povprašujejo po znancih z bandov, posredujejo 
pozdrave itd. QSL managerji tujih zvez se ustavijo ob raz-
stavišču z bolj ali manj velikimi paketi QSL kartic. Našim 
radioamaterjem je naše razstavišče neke vrste zbirno me-
sto, kjer se po obhodih sejmišča ponovno zberejo, ali 
zgolj shranijo nabavljene materiale in opremo, da jim ni 
potrebno vsega ves čas nositi s sabo.

Obiskovalci na  našem razstavnem prostoru

Nekje sredi dopoldneva se je silovito 
ulilo. Kot smo izvedeli kasneje, je obi-
lica vode, ki ni sproti odtekala, zalila 
nekaj šotorov v kampu. Popoldne je 
bila ponovno na urniku malica, ki se 
je odlično prilegla in potem ponov-
no delo po zadolžitvah. Po zaprtju 
razstavišča smo se vrnili nazaj v 
naš tabor. K sreči nam močni nali-
vi niso povzročili večjih nevšeč-
nosti.

Počasi se je bližal čas večerje. V 
zraku je bilo čutiti obilico vlage, 

kar je dajalo slutiti, da bo zdaj zdaj 

ozna in počasi, enega za 
ovati utruje-
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ponovno začelo padati. In res je pri-
čelo. Sprva zadržano in čisto nalah-
no, potem pa vse bolj in bolj. V zave-
tju tabora so ponovno stekle debate 
in obujanja spominov. Tudi idej in 
načrtov za prihodnost se ni manjka-
lo. Dež pa je kar padal in padal! Po 
svoje je prav prijetno poslušati škra-
bljanje dežnih kapelj po šotoru. Po-
noči je nekajkrat tudi na vso moč za-
pihalo, a smo imeli dobro postavljen 
in utrjen tabor, tako, da ni bilo težav.

Nedeljsko jutro je bilo vlažno, v oko-
lici se je leno vlekla meglena kopre-
na. Oblaki na nebu so se trgali, mo-
drina, ki se je kazala skozi razporke, 
pa je dajala slutiti, da bo morda dan 
lepši. Najprej smo se lotili pospravlja-
nja stvari in opreme, ki je nismo več 
potrebovali. Bolje čim prej pospravi-
ti, kar je možno, tako ostane manj 
dela za popoldan, pa tudi za primer, 
da jo ponovno zagode vreme.

Silvo v »elementu«

Kamp je bil že dokaj prazen, precej 
obiskovalcev je odšlo že prejšnjega 
dne. Ko smo končali z grobim po-
spravljanjem, nas je že čakal zajtrk, 
nato pa po ustaljenem urniku odhod 
na sejmišče. Tudi tu je bilo že bolj 
prazno. Bistveno manj obiskovalcev, 
pa tudi nekateri ponudniki in razsta-
vljavci so že po malem pospravljali, 
nekateri pa so celo že odšli.

To pot je bil sejem odprt do tretje ure 
popoldan, vendar so številni razsta-
vljalci že okrog poldneva pričeli in-
tenzivno pospravljati. Očitno je bilo, 
da se prireditev Hamradio 2009 izte-
ka. Časa ni ostalo prav dosti, na hitro 
še en krog skozi sejmišče, da se na 
hitro zapravi še preostalih nekaj 
evrov in še kaj nabavi. To je morda 
lahko priložnost za dosego boljših 
cen. Pred razstaviščem smo se zbrali 

za »eno gasilsko«, kot temu rečemo, 
nato smo se lotili pospravljanja. Raz-
stavni prostor je potrebno pospraviti 
in počistiti, skratka pustiti ga je po-
trebno takšnega, kot je bil ob priho-
du. Opremo in materiale, ki smo jih 
vzeli s sabo, smo natrpali v kombi, 
nekaj odvečnega materiala pa je 
ostalo za odvoz v smeti.

Pospravljanje in natovarjanje
prtljage in opreme v kampu

Vreme je bilo prav poletno, sončno 
in vroče. V kampu smo se lotili po-
spravljanja še preostalih stvari, ter 
pričeli opremo razporejati. Med de-
lom nas je prekinil Silvo  s fenome-
nalnim kosilom. Po kosilu smo podrli 
in pospravili še improvizirano kuhi-
njo. Vmes smo si privoščili še slado-
led iz mobilne slaščičarne.

Barvite in fenomenalne kulinarič-
ne umetnine izpod Silvove kuhal-

nice (žal tukaj samo č/b)

Sledilo je natovarjanje opreme. Ko 
smo vse lepo zložili in pospravili v 
kombije, je ura kazala nekoliko pred 
sedmo zvečer. Sledila je še osvežitev 
v obliki tuširanja in potem na pot. 
Odpravili smo se okrog pol osme 
zvečer. Večer je bil prijeten, lep in 
sončen.

Pot nas je vodila v obratni smeri kot 
pred nekaj dnevi. Za postanke smo 
se dogovarjali sproti. Nekje v okolici 

Münchna je pričelo v presledkih de-
ževati, tu smo naredili tudi prvi krajši 
postanek, dolili nekaj goriva in se 
oskrbeli s pijačo in kavo, ter nato na-
daljevali pot.

Takrat se je že dodobra stemnilo, v 
enakomernih presledkih pa je padal 
dež. V okolici Salzburga smo se usta-
vili za nekoliko daljši postanek, kjer 
smo se okrepčali, ter nato nadaljeva-
li pot proti Villachu. Deževalo ni več, 
tudi prometa ni bilo in tako vožnja ni 
bila pretirano naporna.

Pripravljeni na odhod

Kasneje nekje med Celovcem in 
Griffnom je pričelo ponovno deževa-
ti. Ko smo zapuščali avtocesto, je lilo 
kot iz škafa. V zgodnjih jutranjih urah 
in močnem nalivu smo nadaljevali 
pot proti slovenski meji in nato dalje 
proti zbirnemu mestu. Počasi se je 
naliv umirjal. Do pol četrte ure zju-
traj, ko smo prispeli na cilj, so padavi-
ne skoraj povsem ponehale.

Ponovno smo si privoščili nekaj 
okrepčila, nato pa se lotili raztovarja-
nja in pretovarjanja opreme in vsega 
ostalega tovora. Ko smo končali, smo 
še na kratko povzeli vtise in si zažele-
li srečen in varen preostanek poti, ter 
se razšli vsak na svoj konec.

Tako se je iztekla z nekaj vremenskih 
nevšečnosti zaznamovana odisejada 
na prireditev Hamradio 2009. Ostali 
vtisi so bili dobri, tudi odzivi obisko-
valcev  so bili odlični. Vsi skupaj lah-
ko povzamemo, da je bila odprava 
uspešna.

Omeniti velja morda tudi dejstvo, da 
smo na razstavnem prostoru bili de-
ležni kar nekaj komplimentov v smi-
slu celovitosti predstavitve, tako ra-
dioamaterstva, kot tudi naše države. 
Številni komplimenti so bili izraženi 
tudi nad sestavo ekipe, ki je na nek 
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način izstopala z zelo mlado zased-
bo, ki pa je svoje delo opravljala zelo 
resno in s polno mero odgovornosti. 

Čisto na koncu bi se želel zahvaliti 
vsem članom ekipe, ki so vsak po 
svojih najboljših močeh pripomogli k 
uspešnosti odprave in naše predsta-
vitve, ki se kažejo v številnih izraže-
nih komplimentih in pozitivnih odzi-
vih.

Takšno je bilo naše razstavišče

In kako so odpravo videli ostali člani 
ekipe? Zapisali so sledeče:

Miha – S50RM:

Kot prvo je nujno potrebno izpostavi-
ti dimenzije sejma, saj pred nami ni 
bil sejem kakšne »težke« gospodar-
ske panoge, temveč radioamater-
stva! Na razstavišču ZRS smo imeli 
ves čas obiskovalce iz raznih držav, ki 
so tako ali drugače povezani s člani 
ali aktivnostmi, ki se dotikajo radioa-
materstva v Sloveniji. Srečali so se 
tudi stari prijatelji, ki se vidijo samo 
na takšnem dogodku, kot je Friedri-
chshafen, kar še nadalje potrjuje nuj-
nost le-tega. Prav tako je bilo veliko 
članov ZRS, ki so bili konec koncev še 
kako hvaležni, da so lahko kupljene 
reči začasno odložili na razstavišču 
ter veselo nadaljevali z ogledom sej-
ma.

Moja pričakovanja so bila v vseh vidi-
kih presežena, to je bil namreč moj 
prvi obisk. Zelo zanimivo je bilo na 
enem kupu videti toliko raznih reči, o 
katerih si preko revij, katalogov, in-
ternetnih strani ali obiska katerega 
od »shack-ov« prijateljev radioama-
terjev lahko samo sanjal. Prav tako 

zanimiva reč je »bolšjak«, kjer sem 
marsikatero iskano stvar kupil mno-
go ceneje kot drugje, v trgovini. Zato 
ne čudi, da sem domov prispel s tri-
krat toliko prtljage, kot sem odšel tja. 

Za konec naj povem, da mi je bilo, 
kot so me vsi opozarjali, že na poti 
domov žal, da nisem kupil še te in 
one reči, ki bi mi prišla še kako prav. 
Sem pa vsaj pričel s seznamom za 
HAM RADIO 2010:)

Božo – S57NHB:

Po srečnem naključju sem letos šel 
na Ham Radio sejem v Friedrichsha-
fen. Na ZRS so se odločili, da bi malo 
pomladiti ekipo, tako da so se obrnili 
na radioklub Študent S59DXX, kate-
rega član sem. Najprej so vzeli Miho 
(S50RM), ker so pa imeli še prostor, 
saj je Branko (S51BX) priskrbel spon-
zoriran kombi, so zraven stlačili še 
mene, HI. 
Branko (S51BX) naju je pobral v Ma-
riboru. Pri njem doma smo vzeli še 
nekaj opreme, nato pa smo šli k Silvu 
(S50X), pri katerem so že napolnili 
JaNetov (S57L) kombi s kamping 
opremo. Na odhod so že čakali tudi 
ostali člani ekipe. Nekaj opreme smo 
zmetali še v Brankov kombi in se od-
peljali. 

V FN smo prišli zgodaj, ter do jutra 
postavili opremo in šotore. Celotno 
šotorišče smo si postavili kar na širo-
ko, da so tudi druge slovenske ekipe 
imele lahko tam svoj prostor. Če lah-
ko komu priporočam minimalno 
opremo za spanje, bi bila to nepre-
močljiv (!!!) šotor, ter veliki klini za 
šotor. 

Celoten sejem se mi je zdel kar velik, 
sploh če primerjam s sejmi elektroni-
ke pri nas, HI. Še posebej bolšji sejem 
je ogromen. Na njem se pa najde 
ravno vse kar si radioamater želi. Po-
vrh tega pa je tudi za ostale, ki se 
navdušujejo nad tehniko, kaj zanimi-
vega za videti. Ker sem zelo privržen 
nostalgik, sem se včasih kar s težavo 
odtrgal od kakšne stare postaje ali 
inštrumenta. Zato je kar trajalo, da 
sem si ogledal celoten sejem, HI.

Za slovenski »štant« je skrbela glav-
nina ekipe, medtem ko je Silvo kot 
glavni kuhar skrbel za kulinariko in 
malice, pri čemer sem mu ves čas 
pomagal, po potrebi pa je priskočil 
na pomoč še kdo od ekipe. Vsi skupaj 
pa smo zvečer poskrbeli za manjši 
»hamfest«, HI. 

Vsekakor lepa izkušnja. Zagotovo 
grem še kakšno leto na sejem!

Zahvala sponzorju

Člani ekipe ZRS bi radi izkoristili priložnost, da na tem mestu izrazimo 
zahvalo našemu sponzorju odprave, podjetju Prevent Global d.d. iz Slovenj 
Gradca. Že po izkušnjah iz prejšnjih let je znano, da tovrstna odprava 
predstavlja precejšen logistični zalogaj.

Ker je pri organizaciji prevoza prišlo do nepredvidene situacije, sem se obrnil 
na predsednika uprave družbe Prevent Global d.d., v kateri sem zaposlen,  
g. Ivana Majcna, s prošnjo za izposojo Preventovega kombija, v kolikor bi 
seveda to bilo možno. 

Moja prošnja je naletela na pozitiven odziv, s tem pa nam je bila omogoče-
na izvedba, po odzivih in številnih izraženih komplimentih sodeč, izjemno 
uspešne odprave.

Spoštovani g. Ivan Majcen, ponovno iskrena hvala za izkazano podporo in 
zaupanje!

V imenu članov ekipe Zveze Radioamaterjev Slovenije,
Branko Knez – S51BX
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Japonska - Zgodba o prijateljstvu  MIRKOVE ZGODBE

JAPONSKA
Zgodba o prijateljstvu, III

Avtor:

Mirko Šibilja, S57AD

Japonska krilatica pravi, da v Osaki radi dobro jedo, v Kyotu so 
pa radi gosposki.  Vsekakor to ni mišljeno pejorativno - Osaka 
je pač staro trgovsko mesto,  Kyoto pa že od Heian obdobja (794 

– 1192) duhovno, kulturno središče Japonske.  Kadar Japonec omeni 
miyako (prestolnica), ne misli na Tokyo, politično – administrativno 
in ekonomsko središče Japonske, temveč na Kyoto kot simbol japonske 
kulture in prefinjenosti.  Tu je pred približno tisoč leti nastal, tudi 
zgodovinsko - namreč v zgodovini svetovne književnosti, prvi roman 
Genji monogatari (Zgodbe o princu Genjiju) dvorne dame Murasa-
ki Shikibu, ki skozi ljubezenske avanture princa Genjija, kot skozi 
ogledalo, opisuje intrige in težko življenje dvornih dam, pa Makura 
no sóshi (Zapisi izpod vzglavja) Sei Shónagon, ki po obliki še vedno 
nimajo karkoli stilsko primerljivega v zahodni književnosti.

Pravzaprav je japonska književnost Heian obdobja fenomen svoje vrste. 
Podobno, kot so izobraženci v Evropi v tistih časih pisali v latinščini, se 
je na Japonskem uporabljala kitajščina. Ženskam, tudi zelo izobraženim 
dvornim damam, se ni »spodobilo« razkazovati svojega znanja, ampak 
so pisale v japonski fonetični oziroma »ženski« hiragana pisavi, za raz-
liko od starejše »moške« katakana pisave, ki so jo uporabljali predvsem 
budistični duhovniki za označevanje izgovorjave kitajskih in sanskrt 
besedil. Te so tako ustvarjale japonski knjižni jezik. Poleg književnosti 
tega obdobja, za katero je značilno mono no aware (»lacrimae rerum« - 
žal zaradi minljivosti vsega), je pod vplivom budizma prišlo do razcveta 
arhitekture, slikarstva, umetelnih obrti in vse to je ostalo najbolj značilno, 
ohranjeno in vidno v Kyotu.

A izlet v Kyoto bi zaradi bližajočega tajfuna (japonsko taifu, kitajs-
ko dáfeng) skorajda odpadel oziroma bi ga prestavili. Zaradi varnosti 
namreč japonski hitri vlaki ob slabem vremenu ne vozijo. S pripravljeno 
prtljago smo v avli Instituta nestrpno čakali na odločitev. Iz svinčeno 
sivih oblakov, ki so se skoraj dotikali streh, je rahlo pršelo in kljub pozni 
dopoldanski uri je bilo zunaj turobno mračno, kot da bi se že nočilo. 
Končno so nas malo po 11. uri vkrcali v avtobuse proti glavni tokijs-
ki železniški postaji ter nam spotoma razložili, da si bomo vagon na 
shinkansenu, sicer rezerviran za nas, morali deliti s potniki, ki so pot 
načrtovali s katerim od zgodnejših odpovedanih vlakov. Izgleda, da imajo 
potniki vlakov na daljše razdalje povsod po svetu enako navado, namreč, 
ko vlak krene, odpreti torbe in popotne cule ter pričeti jesti. Sopotnica, 
simpatična debeluška, namenjena v Nagoyo, je iz torbice potegnila zavoj 
onigirijev (riževi cmoki, zaviti v alge), mi ponudila, naj jih poskusim ter 
poželjivo škilila proti škatli z obentó (zapakirano kosilo, ki so nam ga 
razdelili pred potjo – kosilo v menzi Instituta je ta dan odpadlo) na mojih 
kolenih. Seveda sem ji ponudil, naj mi pomaga pospraviti dobrote, ki jih 
je škatla skrivala in kmalu sva klepetala kot stara znanca. Ko je vljudno 
pohvalila mojo japonščino (Nihongo ga ojyózu desuné – »Vaša japonščina je 
izvrstna«), je, ko sem ji zelo dvoumno odgovoril Anata mo ojyózu desuné 
(»Tudi vi ste zelo dobri«), v smehu dvignila roko, kot da me bo klofutnila. 
Pršenje iz oblakov, ki nas je spremljalo vse od Tokija, je vmes preraslo 

RTV klub Murska Sobota 
S59DBC/S53M organizira 

že 17. tradicionalno srečanje 
radioamaterjev in njihovih 
simpatizerjev ter simpatizerk.

To srečanje bo tako kot vsako leto 
v Nemčavcih pri Murski Soboti. Z 
novo avtocesto do Murske Sobote 
smo lokacijo srečanja prestavili ta-
korekoč pred vaš domači prag. 

Dogodek se bo odvil 22. avgusta 
2009. Prihod malo po 12. uri bo 
ravno pravšnji.

Srečanje je s svojo tradicijo in tru-
dom gostitelja postalo izjemna pri-
ložnost, da se v zelo neformalnem 
druženju sreča večina aktivnih slo-
venskih radioamaterjev. Kot vedno 
se bomo potrudili in vas prijazno 
sprejeli ter pogostili (na voljo bo 
brezplačni bograč, brezplačna ve-
černa pojedina in pijača po sindi-
kalnih cenah).
Po podelitvi pokalov in priznanj za 
majsko UKV tekmovanje, ki ga or-
ganizira naš radioklub bo sledilo še 
marsikaj. Letošnja posebnost je se-
stanek v organizaciji S5 UKV ma-
nagerja kjer se bodo UKV veljaki 
pogovorili o smernicah razvoja 
UKV dejavnosti v S5, EU pa tudi 
širše. Več info je na voljo pri UKV 
ma nagerju Sinetu - S53RM.

Torej vabljeni! Trudimo se, da bi 
naše, zdaj že dolgoletno srečanje 
preraslo v dogodek, kjer se sreča-
mo vsi radioamaterji (in njihove 
simpatizerke). Če potrebuješ doda-
tne informacije nas kontaktiraj 
preko s53m@s53m.com ali me 
pokliči na 040-160-200. Pomaga-
mo pri vsem, tudi pri organizaciji 
prenočišč.

Tudi letos bomo poskrbeli za po-
sebna presenečenja za najbolj 
vztrajne!

Za S53M/S59DBC

73, Simon S53ZO

Vabilo na 17. srečanje 
radioamaterjev Slo-
venije v Nemčavcih
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Ob večerji sva z gospodom Aoki-
jem spraznila še vsak po steklenico 
Kirin piva, ki ga na Japonskem 
prodajajo v litrskih steklenicah, po 
okusu pa zelo spominja na naše 
»Zlatorog« pivo. Pa saj so Jap-
onci Goldhorn sorto hmelja zanj 
uvažali iz Savinjske doline! 

Ko sva po večerji sedla v avto (dež 
je lil že v curkih kot iz kakšne vaške 
gasilske brizgalne in prepričan sem 
bil, da se vračamo v hotel), mi gos-
pod Aoki reče: »Šibildža san, malo 
presenečenje imam zate.« Dober 
kilometer vožnje po kvartu Na-
kagyo, ki je z enonadstropnimi 
lesenimi hišami, lesenimi napušči 
in kamnitimi svetilkami ob voga-
lih uličic obdržal izgled Kyota še 
iz časov princa Genjija, Sei Shóna-
gon, Murasaki Shikibu in osta-
lih dvornih dam, prazne ulice in 
silhuete dreves, ki so ječala pod 
tulečimi sunki vetra, pa so mi 
dajali vtis, kot da smo se vrnili 
tisočletje nazaj. Ko smo ustavili ob 
hiši s kaligrafsko izpisano ploščico 
z znamenkami Shirasu, sem se ne-
nadoma spomnil večera v Sevnici 
dober mesec po Ljubičini smrti ter 
CW zveze z JR3HII v japonščini (s 
pomočjo »plonka« in mrzličnega 
listanja po slovarju) ter QSL kar-
tice, ki je prispela dan pred mojim 
povratkom na delo, z nekaj vzpod-
budnimi besedami v japonščini. 
Taeko san, sivolasa, zelo simpatična 
in neprekosljivo ljubezniva gospa 
šestdesetih let se je spominjala te 
zveze ter se prijazno smehljala, 
ko sem omenil, da sta mi najina 
zveza in njene vzpodbudne be-
sede na QSL kartici pomenile do-
datno motivacijo za učenje jezika 
in spoznavanje japonske kulture. 
Šklopotanje vode v strešnem žlebu 
in zvoki neurja, ki je čedalje bolj di-
vjalo, so mi vzbujali občutek mra-
za, skodelica čaja, ki se je s svojo 
težo ravno prav prilegala v dlan 
ter sproščen klepet, pa sta me pri-
jetno grela. »Še en obisk naju čaka, 
morava se posloviti«, mi je šepnil 
gospod Aoki, ko sem skodelico 
odložil na mizico. 

Dva bloka zgradb stran smo 
se ustavili pri gospe Masako, 
JM3ADQ in njenem možu Yoshika-
zu »Hama« Hamaguchi, JL3VWI. 

Nasmejali smo se, ko sem omenil, 
da sva z JL3VWI na neki način soi-
menjaka – pomenski prevod imena 
Yoshikazu bi bil namreč »Miro-
slav«. Kmalu po skodelici čaja je 
v osetsuma (dnevna soba) vstopila 
stara, sključena ženica. Aoki san 
mi je s komolcem dal znak, naj 
ga posnemam ter se v pozdrav s 
čelom dotaknil tal. Japonci globo-
ko spoštujejo starost in v vlakih se 
nikoli, niti v najhujši gneči ne bo 
zgodilo, da bi kdo sedel na s sre-
brnosivo prevleko označene sedeže, 
rezervirane za starostnike. Gospa, 
Yoshikazujeva mati (letos novem-
bra je dopolnila 90 let), se ukvarja 
s slikanjem v tušu in s pisanjem 
haiku poezije in razkazala mi je 
njeno zbirko haig (haiga je slika v 
tušu z dodanim haiku) ter podarila 
rokopis 20 njenih haiku pesmi, op-
remljenih s pojasnili posameznih, 
redko uporabljanih besed. 

Neurje je, ko sva odhajala, dose-
glo vrhunec in brisalci niso uteg-
nili sproti brisati vode z vetrobran-
skih stekel. »Malo bova vedrila«, je 
Shódo ustavil pred karaoke barom. 
Lokal je bil skoraj prazen, le ne-
kaj gostov je, podobno kot mi, v 
baru poiskalo zavetje pred dežjem. 
Kramljali smo ob steklenici piva z 
lastnico lokala, ki je prisedla k naši 
mizi - gospod Shódo Aoki je v tem 
lokalu bil očitno reden gost, saj sta 
se pozdravila kot stara znanca. 
Gospo so zanimale podrobnosti iz 
življenja v tedanji Jugoslaviji, celo 
stanje verskih svoboščin, meni pa 
je pivo očitno razvezalo jezik, saj 
sem na nedolžno vprašanje o mo-
jih osebnih verskih prepričanjih 
odgovoril: »Po rojstvu in vzgoji 
sem katolik, vendar ne verjamem 
v obstoj boga.« Shódo se je sme-
jal: »V budizmu ni boga in s tem 
ni vira prepirov.« Buda je le pre-
bujen človek in ne neko nadna-
ravno bitje, pred katerim bi mo-
ra li trepetati in ponižno pasti na 
kolena, da bi bilo pripravljeno po-
slušati naše molitve. Ni verskih 
dogem, ki bi jih bilo potrebno slepo 
slediti, ni ničesar, v kar bi se morali 
spreobrniti. Je usmiljenje do vsega 
živega in medsebojna solidarnost, 
ki izhaja iz tega. 

Dež je proti četrti uri zjutraj, ko 

v dež, v Kyotu pa nas je pričakal 
že pravi naliv. Zaradi zamude v 
prihodu in zaradi slabega vreme-
na je obisk stare cesarske palače 
predviden za to popoldne, žal od-
padel. Izkrcali so nas v hotelu, ki 
nas je gostil nekaj naslednjih dni, 
povedali, da imamo prosto popol-
dne ter, zaradi za to noč napove-
danega tajfuna, odsvetovali, da 
zapuščamo hotel. »Kdo pa bo v 
takem hodil ven?!« sem razmišljal, 
ko sem poslušal bobnenje dežnih 
kapelj, ki so neusmiljeno prale 
okna ter ječanje vetra v vejah bo-
rov in ceder v parku blizu hotela. 
»Kot sva se dogovorila z JA3FTF, ga 
moram obvestiti, da sem prispel v 
Kyoto ter se dogovoriti za srečanje, 
ko se vreme vsaj malo izboljša«, 
sem pomislil ter poiskal telefon-
sko številko v notesu. »Stanujem v 
bližini, v petih minutah bom tam. 
Počakaj me v avli hotela, prosim.«, 
je Shódo Aoki odgovoril in odložil 
slušalko. Nekaj minut kasneje je v 
hotel vstopil možakar obrite glave 
v čajnorjavi duhovniški obleki, sto-
pil do mene ter vprašal »Šibildža 
san desuka?« 

»Hai, Šibilja desu«, se mu predsta-
vim. »Pojdiva na večerjo, tu v bližini 
je izvrstna tempura re stavracija«, 
me je povabil. »Ne vem, svetovali 
so nam, naj ne zapuščamo hotela«, 
sem mencal. »Ne skrbi, vse bomo 
uredili.« Stopil je do profesorice 
Junko Sakurai, v katero skupino 
sem spadal, ter zagotovil, da pre-
vzema odgovor nost zame. 

Japonska je polna specializiranih 
restavracij, v katerih strežejo le 
po samezne vrste jedi, recimo sóba 
(rezanci iz ajdove moke), udon (vr-
sta testenin), osushi (riževi cmoki 
s surovo ribo, rakci in pekočo 
wasabi omako, tempura (ocvrta 
ze lenjava in ribe) itd. Beseda tem-
pura je pravzaprav portugalskega 
izvora iz časov pokristjanjevanja 
Japonske. Katoliški menihi – misi-
jonarji so, kadar so hoteli zaužiti 
kaj na hitro (ad tempora), v moki 
po valjali kose zelenjave, ribe ali 
kar je pač bilo pri roki, ter ocvrli 
na vročem olju. Japoncem je tak 
način priprave hrane hitro postal 
všeč in so ga prikrojili malo po 
svoje.
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me je JA3FTF pripeljal do hotela, 
nekoliko popustil, sunek vetra, ko 
sem izstopal iz avta pa mi je iz-
pulil dežnik iz rok. Ko sem stekel 
za njim, sem bil v nekaj trenutkih 
moker do kože. 

Ko smo se po zajtrku odpravili na 
ogled Kyota, je veter že ponehal, 
iz oblakov pa je še vedno rahlo 
pršelo. Park, v katerem se na-
haja »Zlati paviljon« (Kinkakuji), 
je vlažen od dežja »žarel« v neki 
prav posebni smaragdno zele-
ni barvi, celo svetloba se je zdela 
zelenkasta. Kinkakuji je leta 1950, 
kot je to opisal Yukio Mishima v 
knjigi »Zlati paviljon«, duševno 
neuravnovešeni budistični menih 
– novinec, požgal do tal, kot spo-
menik neprecenljive zgodovinske 
vrednosti pa je bil v naslednjih sed-
mih letih obnovljen do najmanjših 
podrobnosti. Med obiskom San-
jyúsangendó templja s čudovitim 
peščenim vrtom (pejsaž kot neke 
vrste mantra, umetelno naprav-
ljen iz peska in nekaj kamnov) je 
dež že ponehal, med obiskom Kyo-
mizudera templja (ki sem ga s slike 
na QSL kartici »poznal« že pred 25 
leti), pa nas je s pastelno modrega 
neba že prijazno grelo sonce. 

Zvečer mi je po telefonu Kumiko 
potrdila prihod cele družinice v 
Kyoto – po dopoldanskem obisku 
Nare smo v programu imeli prosto 
popoldne. Seveda sem naslednje 
dopoldne nestrpno čakal, da smo 
absolvirali obisk Hyóryúji tem-
plja – najstarejše in najvišje lesene 
zgradbe na svetu, ki skriva v sebi 
18 m visok kip Bude ter sprehod po 
parku v Nari z jeleni, ki tam prosto 
živijo in so toliko navajeni človeške 
družbe, da obiskovalce parka s 
pri klanjanjem glave prosjačijo 
za priboljške. Porabil sem skoraj 
1000 yenov (okrog 10$) za nekaj 
zavojčkov senbei slanih keksov in 
se komaj rešil črede jelenov, ki me 
je pričela spremljati. No, pa saj sem 
jim kmalu po tem, ko mi je keksov 
zmanjkalo, postal nezanimiv.

Ko smo se zgodaj popoldne vrnili 
v hotel, me je na recepciji čakalo 
obvestilo, naj nujno pokličem v 
Osa ko. Kumiko mi je z zaskrbljen-
im glasom povedala, da je mala 

Akie to jutro dobila visoko tem-
peraturo in prebavne motnje ter 
se opravičevala, ker morajo obisk 
preložiti. Seveda sem bil žalosten in 
me je skrbelo za šele nekaj tednov 
staro bitjece, čeprav so tovrstne 
težave pri dojenčkih, ki šele ust-
varjajo imunski sistem, zelo po-
goste. Na koncu smo se dogovorili 
za nekajdnevni obisk v Osaki 10. 
oktobra, pred mojim povratkom v 
Evropo. 

Skušal sem urediti zapiske (po 
končanem izletu je vsak od ude-
le žencev bil dolžan v mesecu dni 
napisati reportažo o izletu v ja-
ponščini), pa se nisem mogel zbra-
ti k pisanju. Tudi zgodnja večerja v 
tempura restavraciji, ki sva jo obis-
kala z JA3FTF dva dni prej, mi ni 
teknila. Čemerno sem žulil pivo v 
bifeju hotela, ko sta prisedla k mizi 
Ferjani Nábil, Tunižan iz Kartagine 
(tiste Hanibalove Kartagine, ki je 
pred dobrima dvema tisočletjima 
ogrožala mogočno rimsko ce-
sarstvo) ter Turek (njegovo ime 
sem žal že pozabil) iz »moje« sku-
pine. »Odpravljava se v disko, poj-
di z nama!« sta me prepričevala. 
Nobeno izgovarjanje, da ne znam 
plesati ter da sem prestar za disko, 
ni zaleglo in ne vedoč, kam s se-
boj, sem apatično vstal ter krenil 
z njima. 

Glasba v disku je bila urusai (ne-
prijetno hrupna), z decibeli toli-
ko »do daske«, da bi mi skoraj 

vrglo srce iz prsnega koša, gneča 
na plesišču, light show, ki me je 
slepil, pa značilen vonj cigarete, ki 
je krožila od ust do ust za mizico v 
kotu. Stopicanje in skakanje v rit-
mu glasbe me ni mikalo, pivo pa 
je bilo celo v primerjavi s cenami v 
hotelu astronomsko drago. Turek 
in Ferjani sta izginila na plesišče 
ter se po kakšnih desetih minu-
tah (ravno sem dokončal drugo 
cigareto) vrnila v spremstvu treh 
srednješolk, ne starejših od 15 - 16 
let, v tipičnih srednješolskih uni-
formah (modro plasirano krilo, 
be le dokolenke in bela bluza z iz-
vezenim emblemom šole). 

Moja tovariša sta se kmalu zaplet-
la v klepet, jaz pa sem, z mislimi 
še vedno v Osaki, prižgal ciga-
reto. »Ippatsu yaru ka?« me je 
nonšalantno, kot bi vprašala, ko-
liko je ura, vprašala »moja« spre-
mljevalka. Vprašanje me je prese-
netilo, ne toliko zato, ker je deklica 
bila četrt stoletja mlajša od mene, 
temveč, ker je bil ton vulgaren, 
kakršnega navadno uporabljajo 
prostitutke, ko nagovarjajo more-
bitne stranke. Angleški ekvivalent 
fraze bi bil »Wanna f*ck?«. 

Na tem mestu bi lahko napisal 
macho pravljico o nepozabni no-
či med rjuhami, pa ne morem. 
Zme del sem se, zamrmral »Dame 
desu…« ter se vrnil v hotel. 

(Nadaljevanje prihodnjič)
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Kaj Kaj 
moramomoramo
vedeti ovedeti o
multimetrihmultimetrih

Avtor besedila in ostalih slik:

Friderik Back, S56FFB

Pri izdelavi in popravilu različnih električnih in elektronskih naprav je pogosto potrebno 
meriti električno napetost, tok in upornost na različnih delih takih naprav. V tem sestav-
ku je opisana  uporaba univerzalnega merilnega inštrumenta, imenovanega tudi multi-

meter, saj so  priložena navodila za uporabo pogosto preskopa za začetnika.

Kaj univerzalni merilni inštrument 
pravzaprav je?

V praksi se je zelo hitro izkazalo, da je uporaba namen-
skih inštrumentov, namenjenih za eno samo vrsto meri-
tev, pogosto nepraktična in draga. Zato so bili konstruira-
ni multimetri, to je merilni inštrumenti, s katerimi je 
mogoče opravljati več različnih vrst meritev.
Multimetri so zato zelo priročni merilni inštrumenti, saj 
jih je s pomočjo preklopnika ali izbiro ustreznih priključ-
nih puš mogoče hitro in enostavno uporabiti za merjenje 
napetosti, toka ali upornosti v več različnih merilnih do-
segih. Nekateri imajo tudi dodatne možnosti, kot so  pre-
izkuševalec tranzistorjev, merjenje temperature, osvetlje-
nosti, nivoja hrupa, kapacitivnosti, induktivnosti, 
frekvence ter drugih fi zikalnih veličin.
Multimetri nudijo enostavno prenosljivost, zadostno me-
hansko odpornost in natančnost meritev, ki zadosti ama-
terskim zahtevam in popravilom ter vzdrževanju na tere-
nu.

Izbira, prednosti in slabosti različnih 
izvedb multimetrov

Univerzalne merilne inštrumente v grobem lahko ločimo 
na analogne (kazalčne) in digitalne (s prikazovalnikom, 
angleško display).

Prednosti analognih so:
+ mnogo bolj primerni za meritve, 

kjer se samo sledi odklonu kazalca 
in  išče minimum ali maksimum  
odklona,

+ bistveno hitrejše sledenje spre-
membam merjene veličine, kot 
večina digitalnih multimetrov 
enake ali podobne cene,

+ zaradi dragih mehanskih de-
lov pogosto tudi bolj kvalite-
tna izdelava celotnega inštru-
menta,

+ manjša občutljivost na radij-
ske motnje.

Prednosti digitalnih:
+ osnovni modeli so občutno cenejši od 

primerljivo opremljenih analognih,
+ bolj odporni na začetniške napake,
+ manjša občutljivost na mehanske 

vplive, 
+ višja notranja upornost  v primerja-

vi z analognimi brez elektronske-
ga ojačevalnika,

+ začetnikom je uporaba digitalne-
ga multimetra lažja,

ši od 
h,
e,
ke 

a-
-
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+ pogosto možna povezava z osebnim računalnikom in 
tako multimeter lahko služi kot registrator,

+ že pri nizkocenovnih multimetrih možnosti zadržanja 
izmerjenega rezultata (Data Hold) ali avtomatično bele-
ženje minimuma oziroma maksimuma izmerjene vre-
dnosti, ter Autorange funkcija (avtomatično izbiranje 
merilnega dosega).

Iz naštetih razlogov je za začetnika kot njegov prvi multi-
meter bolj primeren digitalni, saj bo tudi najcenejši zado-
stoval za enostavne meritve. Po drugi strani je običajno 
dovolj robusten, da brez škode prenese napake, ki so pri  
prvih korakih v svet elektrotehnike in elektronike pogo-
ste.

Če kupujete analogni univerzalni  meril-
nik, ki ga želite  prvenstveno uporabljati 
za meritve v elektroniki, izberite takšne-
ga, ki ima občutljivost za enosmerno napetost (DC) 20 
k/V ali več. Pogosto mnogo manjša občutljivost za iz-
menično napetost (običajno le okoli 5 k/V) ne predsta-
vlja  težave, saj so meritve izmeničnega toka v  elektroni-
ki  redke.

Analogni inštrumenti z občutljivostjo DC 10 kW/V ali 
manj zaradi prevelike lastne porabe in posledično vpliva 
na meritev samo niso primerni za uporabo v elektroniki. 
Namenjeni so meritvam na področju jakega toka!

Posebna izvedba univer-
zalnih analognih inštru-
mentov so merilniki z ele-
ktronskim ojačevalnikom. 
Poleg večine dobrih la-
stnosti analognih meril-
nikov imajo še visoko 

vhodno občutljivost, ki je sicer značilna lastnost  digital-
nih.

Analogni inštrumenti z elektronskim ojačevalnikom ima-
jo to konstrukcijsko značilnost označeno na skali inštru-
menta s simbolom tranzistorja. 

Tudi ostali simboli na prikazani skali imajo 
svoj pomen (od leve proti desni):

  Trikotnik s klicajem – pred uporabo preberi navodila!
  Inštrument z vrtljivo tuljavico 
  Razred inštrumenta 2.5
  Položaj inštrumenta med meritvijo – ležeč
  Preizkusna napetost izolacijske trdnosti inštrumenta 

- če v zvezdici ni oznake pomeni 0.5kV, če številka je, 
pomeni  napetost v kV.

Občutljivost in poraba merilnika

Ena od osnovnih zahtev pri meritvah je, da merilni inštru-
ment čim manj vpliva na vezje ali napravo, na kateri se 
izvajajo meritve. Samo tako se lahko zagotovi, da so me-
ritve relevantne.

Za lažjo ponazoritev skica prikazuje 
meritev napetosti na dveh uporih. Če 
imata upora vrednost vsak po 1 M 
in sta  priključena na napetost 100V, 
je na vsakem uporu napetost 50V. 

Če se priklopi voltmeter z notranjo 
upornostjo 1k/V, nastavljen na ob-
močje 100V, ima notranjo upornost 
100 k. 

Vzporedno vezan z uporom R2 merilnik zmanjša skupno 
upornost teh dveh elementov na 90 k. Napetost na 
uporu R2 bo tako le še dobrih 8V. 

Seveda se pri tem skoraj podvoji tok skozi upor R1, kar 
lahko povzroči okvaro ali vsaj nepravilno delovanje na-
prave v času meritve!

V primeru uporabe inštrumenta z notranjo upornostjo 
20kW/V je njegov vpliv ustrezno manjši. Izmerjena vre-
dnost bo 40V, kar je še vedno 20% odstopanje od dejan-
skega stanja.

Če se uporabi digitalni ali analogni merilnik z elektron-
skim ojačevalnikom, je vhodna upornost običajno stalna 
in neodvisna od  izbranega napetostnega merilnega ob-
sega. Odvisno od merilnika znaša od 10M do več 100 
ali celo 1000M.

V primeru uporabe merilnika z vhodno upornostjo 10M  
je vpliv na zgoraj prikazani merjeni tokokrog  še manjši, 
saj je izmerjeno 47.6V. Če pa se uporabi merilnik z vho-
dno upornostjo 100 M, je njegov vpliv že zanemarljiv. 
Tak merilnik bo izmeril 49.75V, kar je že znotraj odsto-
panj (toleranc) merilne opreme, namenjene nelaborato-
rijski uporabi. 

Iz tega razloga je na servisnih shemah pogosto podan 
podatek, s kakšnim inštrumentom so bile merjene nape-
tosti, oziroma vsaj notranja upornost inštrumenta, saj 
rezultati meritev z inštrumenti, ki imajo drugačne lastno-
sti, pogosto  močno odstopajo od deklariranih.

V grobem se lahko predpostavi, da mora imeti merilnik za 
merjenje napetosti vsaj 10-krat večjo notranjo upornost, 
kot je najvišja upornost posameznega elementa v vezju.

Baterije

Digitalni in analogni multimetri z elektronskim ojačeval-
nikom za svoje delovanje 
izkoriščajo energijo iz vgra-
jene baterije, kar ima za 
posledico zelo visoko vho-
dno upornost. Energije za 
delovanje jim ni treba čr-
pati iz merjenega vezja, 
kot je to slučaj pri analo-
gnih merilnikih brez elek-
tronskega ojačevalnika.  
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Če tak inštrument nima funkcije avtomatič-
nega izklopa (angleško Auto-Off), je tak me-
rilnik potrebno izklopiti po vsaki uporabi. 
Baterije se praznijo vedno, ko je merilnik vklopljen, tudi 
če ne meri ničesar. 

Takoj, ko se na prikazovalniku prikaže znak za prazno ba-
terijo, jo je potrebno zamenjati ali napolniti, če je vgrajen 
polnilni akumulator. Meritve s prazno baterijo namreč 
dajejo  povsem nesmiselne in napačne rezultate!
 
Analogni multimetri brez ojačevalnika uporabljajo bateri-
jo samo za merjenje upornosti in tako lahko delujejo tudi 
brez baterije, če se z njimi meri samo napetost in tok. 

Baterija je pri klasičnih analognih multimetrih zelo obre-
menjena pri meritvah majhnih upornosti. V takšnih pri-
merih meritev ne sme trajati dolgo, da ne pride do vpliva 
na meritev zaradi pešanja baterije. Ko se tak merilnik ne 
uporablja, ne sme biti preklopnik postavljen na položaj za 
meritve upornosti, saj se baterija lahko prazni že zaradi 
izvedbe merilnega sistema, vsekakor pa v primerih, ko 
pride do stika med merilnimi  vezmi. 

Nasvet: Če inštrumenta dalj časa ne boste uporabljali, ba-
terije odstranite, saj lahko pride do iztekanja korozivnega 
elektrolita in poškodb ali uničenja inštrumenta! 

Meritev električne napetosti 

Najprej nekaj varnostnih opozoril, saj se me-
ritev napetosti izvaja takrat, ko je naprava 
pod napetostjo in tako potencialno nevarna.

 1.  Vedno izberite merilni doseg inštrumenta, ki je 
večji od  pričakovane napetosti ali toka.

 2.  Nikoli ne spreminjajte  nastavitev inštrumenta med 
meritvijo samo.

 3.  Med meritvijo se nikoli ne dotikajte  neizoliranih 
delov merilnih vezi ali naprave,

 4.  Napetosti višje od 50V so smrtno nevarne, zato 
bodite pri merjenju le-teh še posebej previdni.  

 5.  Če so pričakovane napetosti višje od 500V, se med 
meritvijo ne dotikajte inštrumenta in merilnih vezi.  
Merilne vezi  priklopite na merilne točki preden  
vklopite napravo!

 6.  Če inštrument pokaže prekoračitev merilnega 
obsega, takoj prekinite meritev in odklopite inštru-
ment ali napravo (ne vrtite preklopnika!).

 7.  Nikoli ne preobremenjuje inštrumenta. Časovne 
omejitve pri meritvah toka niso brez razloga.

 8.  Če ima inštrument posebno vtičnico ali več njih za 
dodatne vrste meritev  (temperatura, kapaciteta 
kondenzatorja, test tranzistorja ipd.), morebitno 
sondo ali v vtičnico vstavljen element pred meritvijo 
napetosti ali toka obvezno odstranite.

 9.  Morebitno pregorelo varovalko v inštrumentu 
vedno zamenjajte z novo identičnih karakteristik. 
Ne krpajte varovalk! Varovalko menjajte, ko je 
inštrument odklopljen iz merilnega tokokroga.

 10.  Morebitne poškodbe merilnih vezi ali inštrumenta 
odpravite pred  začetkom meritve.

Meritev električne napetosti (enota Volt [V]) predstavlja 
najbolj pogosto meritev v elektrotehniki in elektroniki. 

Ker električna napetost predstavlja razliko po-
tencialov, se napetost vedno meri med dvema 

točkama v vezju. Ena od teh dveh točk je pogosto »masa« 
(angleško Ground ali skrajšano GND), ki pogosto predsta-
vlja minus pol napajanja naprave. Na servisnih shemah je 
v večini primerov za posamezne  točke podana napetost 
proti masi. Le izjemoma je naveden podatek, proti kateri 
drugi točki je merjeno.

Pričujoča enostavna shema utripalnika s tranzistorskim 
komplementarnim parom prikazuje primer, kako izmeriti 
napetost na kolektorju NPN tranzistorja proti masi.

Multimeter nastavite na ustrezno merilno območje (10 
ali 20V enosmerne napetosti). Šele nato črno merilno vez 
spojimo z maso vezja, to je minus polom napajanja, vklo-
pimo napajanje naprave in se s kontaktom rdeče merilne 
vezi dotaknemo priključka kolektorja NPN tranzistorja ter 
odčitamo napetost na inštrumentu.

Če  bi želeli izmeriti napetost na uporu 4.7k, pa je me-
rilni vezi potrebno priklopiti na priključka tega upora.

Nasvet: Ko se meri napetosti proti masi, je priporočljivo 
merilno vez spojiti z maso vezja  s pomočjo krokodilčka. 
Tako imamo eno roko prosto, kar pomeni lažje in bolj var-
no delo, saj je možnost, da po nesreči naredimo kratek 
stik z eno od merilni vezi, mnogo manjša. 

Odčitavanje rezultata meritve pri digitalnih 
inštrumentih

Pri digitalnih multimetrih odčitavanje rezultata meritve 
ne predstavlja težav, saj je samo potrebno odčitati števil-
ko, ki se je izpisala na zaslonu, ob upoštevanju izbranega 
merilnega območja. Če se pri nastavitvi DC 20V izpiše 
številka 3.12, to pomeni enosmerno napetost 3.12V. Pa-
ziti je treba edino na predznak pri meritvi enosmernih 
veličin, saj –12.34 ni enako 12.34. 

Analogni inštrumenti

Pri analognih multimetrih je postopek  nekoliko bolj za-
pleten in je opisan v naslednjih korakih:
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1. Zahteva po pravilnem priklopu analognega inštru-
menta

Kot se lahko vidi iz 
slike, skala pri 
analognih inštru-
mentih gre od 0 
do največje meril-
ne vrednosti. Ka-
zalec se pri  meri-
tvah enosmernih 
veličin lahko od-

kloni v eno ali drugo smer. Ker na levi strani od oznake 0 
ni skale, pri odklonu v levo ne morete odčitati ničesar in 
morate  merilni vezi zamenjati med seboj, da se kazalec 
odkloni v desno. Ker je hod kazalca v levo zaradi mehan-
ske izvedbe inštrumenta zelo majhen, bodite nanj pozor-
ni. Če spregledate ta hod, lahko napačno sklepate, da  
napetosti ali toka na mestu meritve ni. 

Če bi v takem primeru samo preklopili inštrument na niž-
je napetostno ali tokovno območje, bi zaradi preobreme-
nitve utegnili poškodovati ali uničiti inštrument, saj lahko 
pride celo do loma kazalca! 

Pri meritvi izmeničnih veličin priklop merilnih vezi ni bi-
stven, saj usmernik v inštrumentu poskrbi, da se bo kaza-
lec odklonil v desno. 

2. Paralaksa

Paralaksa je razli-
ka med odčitano 
in dejansko vred-
nostjo pri meritvi 
zaradi gledan ja na 
skalo od stra ni. V 
izogib na pakam 
zaradi paralakse 

imajo analogni multimetri pogosto na skali  vgrajeno zrcal-
ce. Če v zrcalu vidite kazalec, pomeni, da na skalo gledate  
od strani in boste v tem primeru odčitali napačno vre-
dnost.

3. Faktor skale 

Faktor skale  je število, s katerim se množi odčitana vre-
dnost na skali, da dobimo njeno pravo vrednost. Faktor 
skale se določi iz razmerja med velikostjo izbranega me-
rilnega dosega in števila razdelkov na skali: 

Faktor skale = kazalni doseg / število razdelkov

Primer: 
Prikazana skala (vir Wi-
kipedia) ima 70 raz-
delk ov in če me rite na 
območju eno  smerna 
napetost, območje do  
350V, je faktor skale 
5.

Kazalec se je ustavil na 17. razdelku. Faktor skale 5 po-
množimo s številom odčitanih razdelkov in ugotovimo, 
da inštrument kaže napetost  85V.

4. Odčitavanje ustrezne skale 

Pri odčitavanju bodite pozorni, katero skalo odčitavate. 
Skali za enosmerni (običajno črne barve) in izmenični tok 
(običajno rdeče barve) nista enaki, sploh v začetnem 
delu ne. Vedno odčitajte ustrezno skalo. Na zgoraj prika-
zani sliki bi v primeru odčitavanja skale za izmenični tok 
odčitali napetost 95V.
 
Meritev toka

Meritev električnega toka 
(enota Amper [A]) je v sploš-
nem podobna meritvi napeto-
sti, vendar z bistveno razliko. 
Napetost merimo med dvema 
točkama. 

Tok pa se meri skozi neko toč-
ko. Za meritev toka je zato po-
trebno prekiniti obstoječo zve-
zo in tja priklopiti inštrument. 
Inštrument ima pri nastavitvi  

za meritev toka zelo majhno upornost in lahko tako  že 
samo s priklopom na napačna mesta z njim povzročite 
kratek stik! 

Če bi v prikazanem primeru inštrument priklopili na 
sponki vira označenega z U, bi naredili kratek stik na tem 
napetostnem viru, z vsemi neprijetnimi posledicami, ki 
takemu početju sledijo. Poleg tega  pri meritvah toka v 
delu  bolj kompleksnega vezja ne sme priti do prekinitve, 
saj tudi to lahko povzroči okvaro. Iz tega razloga so meri-
tve toka redke in običajno omejene na merjenje tokovne 
porabe naprave ali celotnega sklopa iz napajalnega vira.

Meritev upornosti - splošno

Električna upornost (enota Ohm 
[]) je lastnost materialov, ki 
pove, koliko se nek material upi-
ra prehodu električnega toka. Z 
meritvijo upornosti  izvemo, ko-
likšno upornost imajo nek upor, 
vez ali navitje. 

Pomembno! Upornost morate vedno meriti v breznape-
tostnem stanju! V nasprotnem zlahka poškodujete ali 
uničite multimeter in/ali napravo, na kateri ste merili, lah-
ko pa se poškodujete tudi sami.

Meritev upornosti z digitalnim multimetrom

Multimeter nastavite na ustrezno obmo-
čje za meritev upornosti. Če so merilne 

vezi razklenjene, bo zaslon  prazen, razen oznake I ali OL 
(Open Leads  - odprt tokokrog, odvisno od izvedbe inštru-

kl i li d l i
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menta), kar je normalno, saj je upornost zraka tako veli-
ka, da je z multimetrom ne morete izmeriti.

Če sedaj sklenete merilne vezi, se mora 
na zaslonu prikazati 0000, kar pomeni 

kratek stik. Pri nekaterih multimetrih je mogoče kompen-
zirati upornost  merilnih vezi (Ohm Adjust), saj njihova 
upornost na najnižjih merilnih območjih že vpliva na re-
zultat meritve. Kadar kompenzacija ni možna, je v prime-
ru sklenjenih merilnih vezeh na najnižjem merilnem ob-
močju odčitek večji od 0. 

Če sedaj merilni vezi priklopite na upor, 
katerega upornost želite izmeriti, boste 

na zaslonu lahko odčitali njegovo vrednost, npr. 1.576  
Če je inštrument nastavljen na območje 2k, je  izmerje-
na upornost 1.576k.
 
Meritev upornosti z analognim multimetrom

Postopek meritve upornosti z analognim multimetrom je 
nekoliko drugačen kot meritev napetosti ali toka. Že be-
žen pogled na skalo za meritev upornosti pokaže, da je 
skala  nelinearna in je vrednost 0 na koncu skale, kar po-
meni poln odklon kazalca.

Najprej izberete 
željeno merilno 
območje (Ohm  x 
1, x 1k ipd), nato 
sklenete merilne 
vezi in z vrtenjem 
gumba (označe-
nega z Zero , 
Ohm Adjust ipd) 

nastavite odklon kazalca na skali za merjenje upornosti 
na 0 (poln odklon kazalca). Če nastavitev polnega odklo-
na kazalca ni mogoče doseči, morate zamenjati baterijo, 
saj je iztrošena.

Sedaj priklopite upor, ki bi mu radi izmerili upornost, od-
čitate vrednost na skali in jo pomnožite z oznako merilne-
ga območja, ki ste ga izbrali. V zgornjem primeru, če je 
inštrument nastavljen na območje Ohm x 100, je multi-
meter izmeril vrednost 1.5k. 

Preizkus polprevodniških diod z multimetrom

Z multimetri je mogoče preizkušati tudi 
diode in tranzistorje. Dioda je električni 
ventil, ki električni tok prevaja samo v 
eno smer. V primeru, ko je anoda (na sli-
ki označena z a) bolj pozitivna od katode 

(k), dioda prevaja električni tok, v nasprotni smeri pa ne.

Ker v naravi idealnih stvari ni, tudi dioda ni popoln prevo-
dnik, ampak na njej nastane padec napetosti, ki je odvi-
sen od materiala diode same. Tako imajo germanijeve in 
Schottky diode padec napetosti med 0.2 in 0.3V, silicijeve 
pa med 0.45 in 0.7V, odvisno od vrste in osnovnega na-
mena uporabe diode. Svetleče (LED) diode imajo padec 

od 1.2 do 1.8V (rdeče, zelene in rumene) in okoli 3V (mo-
dre in bele). 

Test diode z digitalnim multimetrom

Digitalni multimetri imajo 
za to meritev posebno me-
rilno območje označeno z 
znakom  diode. Rezultat 
odčitavanje je podan v mV 
padca napetosti na diodi.
Ko se pozitivno merilno vez 
spoji z anodo in negativno 
vez s katodo, se na zaslonu 
izpiše  padec napetosti na 
diodi. 

V primeru nasprotne pri-
ključitve se mora na zaslo-
nu prikazati znak za odprte 
merilne vezi. Če je odčitek 
v obe strani nič ali zelo bli-
zu nič, je dioda prebita in 
neuporabna. Če inštru-
ment pokaže prekinitev v 
obe smeri, je dioda verje-
tno prekinjena, ali takšne 
konstrukcije, da je z multi-
metrom ni mogoče preveriti (visokonapetostne diode, 
nekatere LED diode in podobno).

Test diode z analognim multimetrom

Inštrument morate nasta-
viti na najnižje  območje 
meritve upornosti (običaj-
no Ohm x1 ali Ohm x10). 
Treba je upoštevati po-
membno dejstvo, da je pri 
tej vrsti multimetrov zaradi 
konstrukcijskih omejitev  
pozitivna merilna vez tista, 
ki je priklopljena v negativ-
ni priključek na inštrumen-

tu. Pri analognih multimetrih ni mogoče odčitati padca 
napetosti na diodi, temveč se je potrebno zanašati na od-
klon kazalca, ki je pri različnih tipih multimetrov nekoliko 
različen (odvisen od napetosti baterije in občutljivosti 
merilnega inštrumenta) in vrste diod, ki se preizkušajo.

V primeru preizkusa diod, 
ki so grajene za zelo majh-
ne tokove (manj kot 50 
mA), je potrebno inštru-
ment nastaviti na območje 
Ohm x10, saj bi bila tako 
šibka dioda na območju 
Ohm x1 preobremenjena.

Marsikdo bi ob vseh teh 
omejitvah sklepal, da so 
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analogni  multimetri samo pogojno uporabni za te vrste 
meritev, vendar temu ni tako. V primeru diode, ki je 
okvarjena na način, da ima prevelik padec v prevodni 
smeri, ki je posledica oksidacije same notranjosti diode 
(vzrok je nekvalitetna izdelava diode same) digitalni mul-
timeter te napake ne bo zaznal in bo prikazal pričakovan 
padec napetosti na diodi. Analogni multimeter zaradi ve-
čjega toka skozi diodo pokaže zelo velik padec napetosti 
v prevodni smeri ali prekinitev diode.

Podoben primer so testi LED diod, saj se pri analognih 
multimetrih lahko oceni razlike v svetilnosti med različni-
mi diodami, kar pride prav, ko je potrebno izbrati dve ali 
več podobnih diod.

Test bipolarnih tranzistorjev

Bipolarni tranzistorji PNP in NPN 
tipa so po  lastnostih posame-
znih priključkov  podobni (toda 
ne enaki!) spoju dveh antipara-

lelno vezanih diod. Test  z multimetrom se zato lahko iz-
vede tako, kot bi se testiralo dve diodi. 
V primeru NPN tranzistorja se pozitivna vez spoji na bazo 
tranzistorja in preveri diodi v smeri baza -kolektor in ba-
za-emitor. Med kolektorjem in emitorjem  tranzistor ne 
prevaja v nobeni smeri, razen v primeru visokonapeto-
stnih stikalnih tranzistorjev, ki imajo zaščitno diodo; ta 
seveda prevaja samo v eno smer (pri NPN tranzistorjih od 
emitorja proti kolektorju). 

V primeru  meritve na PNP tranzistorju je polariteta zasu-
kana, princip meritve pa enak.

Poleg tega je (zaradi same konstrukcije tranzistorjev) ne-
koliko manjši padec napetosti  na spoju baza-kolektor kot 
baza-emitor in je tako mogoče identifi cirati izvode ne-
znanega tranzistorja, sploh pri tistih, kjer kolektor ni spo-
jen z ohišjem. 
Nekateri digitalni multimetri imajo možnost preizkusa 
ojačanja (hFE) tranzistorja. Za ta preizkus morate inštru-
ment nastaviti na ustrezno merilno območje in pravilno 
vstaviti vse tri izvode tranzistorja v vtičnico, ki je na in-
štrumentu vgrajena za ta namen, izbrati pa tudi pravilno 
polariteto tranzistorja (NPN oziroma PNP).

Viri:

Literatura:
  Meritve, zapiski predavanj (nerecenzirano delovno 

gradivo), avtorja Ladislav Mikola in Bojan Gergič,  
Univerza v Mariboru, fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, 2007

  Električne meritve, VII izdaja, avtor France Mlakar, 
Tehnička knjiga  Zagreb, 1987

  Navodilo za uporabo digitalnega multimetra Iskra 
Digimer30

Slike:
  Slika multimetra Multavi 5: http://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Spiegelskala_Multimeter.jpg

Vir informacije:

Mateja iz Avektisa

Ročni C in LCR metri
Uporabno in primerno za vsak žep: ročni 
merilniki kapacitivnosti in LCR metri

Vodilni svetovni proizvajalec merilne opreme Agilent 
Techologies (nekdanji HP) je ob bok svojim že uvelja-
vljenim laboratorijskim LCR metrom nedavno posta-
vil še ročne, prenosne merilnike: merilnik kapacitiv-
nosti U1701A ter LCR merilnika U1731A in U1732A. 
Ti priročni inštrumenti so uporabni za iskanje napak 
na elektronskih sklopih in za testiranje elektronskih 
komponent. Inštrumenti so opremljeni z dvojnim pri-
kazovalnikom. 
Opazujete lahko maksimalne, minimalne in povpreč-
ne vrednosti, izmerjene vrednosti 'zamrznete' na pri-
kazovalniku. Vse inštrumente lahko z uporabo doda-
tnega IR-USB kabla povežete z računalnikom in na ta 
način avtomatizirate zajem odčitkov. Kot dodatna 
oprema je na voljo tudi SMD pinceta.

Merilnik kapacitivnosti 
nudi meritve v širokem 
merilno območje, 0.1 
pF–199,99 mF. Prikaz 
rezultatov je 4½-mestni. 
Merite lahko v relativ-
nem načinu ali v primer-
jalnem načinu (možnih 
je do 25 nastavitev zgo r -
nje in spodnje me je). 
Pri meritvah z LCR met -
roma lahko izbirate med 
različnimi testnimi fre-
kvencami:: 120Hz/1kHz 
ali 100Hz/120Hz/1kHz/ 
10kHz (odvisno od mo-
dela). Prikaz rezultatov je 4¾-mestni. S pritiskom na 
gumb lahko izbirate med meritvami induktivnosti, 
kapacitivnosti in upornosti. Oba modela avtomatsko 
izračunavata izgubni faktor in faktor kakovosti, mo-
del U1732A pa izračunava tudi fazni kot. Kalibracij-
ska funkcija povečuje natančnost vaših meritev.

INFO: www.avektis.si
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KompaktniKompaktni
antenskiantenski

3 in 6-kanalni KV3 in 6-kanalni KV
preklopniki za velike močipreklopniki za velike moči

Avtor:

Dragan Selan, s55z@hamradio.si

V  klubu že nekaj časa kompletiramo tekmovalno postajo za multi/single ekipo. To 
pomeni dve radijski postaji in dve ekipi, ki morata delovati sinhronizirano, oddaja ene 
pa nikoli ne sme biti na istem področju, kot oddaja druge. V ta namen smo uporabili 

tri dvojne preklopnike – dva za preklapljanje pasovnih filtrov na dve postaji in tretjega za 
preklapljanje anten vseh šestih tekmovalnih obsegov. Vendar pa se hitro zgodi, da imamo več 
anten, kot pa je mest na preklopniku, saj se velikokrat uporablja več anten za isti obseg.

Ker so podobno potrebo izrazili tudi fantje iz Idrije, sem 
se lotil izdelave preklopnikov. Jasno, da je za tekmovalno 
lokacijo potrebno izdelati preklopnike za velike moči, na 
srečo pa nikoli ne gre za preklope med obremenitvijo, 
zato tudi kontakti manj trpijo. „Idrci“ so imeli še posebno 
željo – potrebujejo tudi več preklopnikov iz enega vhoda 
na dve anteni, ki ju potrebujejo za pretikanje zgornje in 
spodnje antene. Ker sem za nas planiral 3 in 6-kanalne 
preklopnike, so ugotovili, da pravzaprav lahko shajajo 
tudi s tema dvema. 

Zahteve

Izdelati enojni preklopnik za KV področja velikih moči s 
šestimi kanali, ki bo robusten in vodo neprepusten, upo-
rabiti releje, ki jih imamo na voljo in ostati kompatibilen 
z opremo, ki jo tudi že imamo. 

Priprave in načrtovanje

Ker smo že sestavili tri dvojne preklopnike po S53RM, ki 
so zelo podobni WX0B (tudi te sem imel možnost poslika-
ti) imajo pa zanimivo izboljšavo – več o tem kasneje, sem 
se lotil kar podobnega koncepta. Jasno je, da je enojni 
preklopnik enostavnejši od dvojnega, saj ne potrebuje 
zaščite pred sočasnim vklopom obeh relejev v paru. Na 
voljo sem imel enake releje, ki so po meritvah in izku-
šnjah tekmovalcev brez težav prenesli celo večje moči od 
legalnih, zato sem porabil kar te. To so releji ISKRA Stikal-
ni elementi tipa TRP 6731 z nazivnim tokom 10/16A in 

mak simalnim preklop-
nim tokom 20/32A. 
Releji so tudi po meri-
tvah, ki jih je naredil 
Aleš S59MA, izkazali 
najboljšo izolacijo od 
ostalih primerljivih, 
obenem pa so primer-
ni za vgradnjo na tis-
kano vezje. Rele ima 
tri kontaktne sta v ke, 
šele kasneje pa sem 
ugotovil, da ima proiz-
vajalec v svojem prog-
ramu tudi take z dve-
ma. Žal so težko doba-
vljivi, saj smo ce lo prej navedene morali posebej naročiti.

Cel preklopni sistem je sestavljen iz relejskega dela in lo-
čene upravljalne enote. Ker sem želel ostati kompatibilen 
z WX0B/RM preklopniki oziroma njihovimi komandami, 
sem tudi priključke načrtoval tako, da se lahko uporabi 
kar iste komande (polovica za en preklopnik 1/6, oziroma 
z enimi komandami dva takšna preklopnika). 

V startu sem se odločil za 6-kanalni preklopnik, ker tak-
šnega potrebujem tudi doma, saj sem mojega dvojnega 
namenil klubski lokaciji. Kot »stranski produkt razvoja« je 
izpadel še zelo uporaben preklopnik 1/3, ki dela na ena-
kih principih.

Slika 1 - Rele TRP 6731



CQ ZRS

27

Letnik XX, 3/2009

KONSTRUKTORSTVO  HP KV ANTENSKI PREKLOPNIKI

Fantje v klubu so tudi prej že uporabili te releje (vendar z 
nogicami za konektorje) in kar v »zračni tehniki« zlotali 
preklopnik, kar pa za količinsko izdelavo ni priporočljivo, 
pa tudi rezultati niso bili prav pretresljivo dobri. Zato sem 
se odločil za risanje sheme in tiskanega vezja s CAD pro-
gramsko opremo, ki jo imam na voljo (Protel DSP). 

Preklopni del

Največji poudarek je na dobri izvedbi preklopnega dela, 
saj je od tega odvisen dober prenos moči iz oddajnika na 
anteno in obratno. Doseči torej čim večjo izolacijo med 
kanali in čim manjše prehodno slabljenje (kontaktna 
upornost posameznih kontaktov releja je manj kot 100 
miliohmov), ki pa ni odvisno le od kontaktne upornosti, 
ampak od celotne kompleksne upornosti kontaktnega 
polja med vhodnim in izhodnim konektorjem. SWR mora 
biti čim manjši!

Shema je enostavna, ima pa nekaj posebnosti, saj pred-
videva predelavo relejev. Releji imajo namreč s kontak-
tnih peres speljane priključne žice na precej oddaljene 
nožice releja, ki sem jih na vsak način želel odstraniti in 
signal speljati po čim krajši poti preko kontaktov. Obe-
nem so vsi deli preklopnika v primeru, ko niso aktivni, 
vezani na maso. Neuporabljene antene sicer niso kratko-
stičene, vendar so preko mase kljub temu ozemljene, če 
je ozemljeno ohišje preklopnika. Zaradi kompatibilnosti 
je uporabljena pozitivna napetostna logika, čeprav bi 
osebno raje videl tokovno krmiljenje relejev. Navitjem re-
lejev paralelno vezane zaščitne diode kratko vežejo induci-
rane napetosti in s tem ščitijo morebitne krmilne polprevo-
dniške elemente, za blokiranje RF motenj pa so nameščeni 
še kondenzatorji 10nF na vseh krmilnih linijah.

Ohišje preklopnega dela

Tiskano vezje in 
celotna postavi-
tev je zelo odvi-
sno od razpolo-
žljivega ohišja. 
Sam sem našel 
Plastronova tlač-
no lita aluminija-
sta ohišja, ki so 
enostavna za 
nadaljnjo obde-
lavo – vrtanje 
lukenj za konek-
torje, uvodnico 
in pritrdilne vija-
ke, predvsem pa 
so dobavljiva in 
se jih da naročiti 
kar preko inter-
neta – dostava 
po pošti. Po želji 
lahko po zelo 
ugodni ceni celo 
izrežejo vse od-
prtine, samo na-
črt za CNC rezkalnik jim je potrebno poslati. V nadaljeva-
nju bom vsekakor naročil malce večjo količino ohišij z 
izdelanimi odprtinami in luknjami, saj jih potrebujem 
tako zase kot za ostale klubaše, kakšno pa bo zagotovo še 
ostalo za ostale interesente. Še to. Za krmilni kabel sem 
predvidel uvodnico, ker mnogo bolje tesni, kot katerikoli 
konektor. Na tiskanem vezju pa se lahko namesti sponke 

s 5 mm rastrom (v 6-kanalni verziji).

Tiskano vezje preklopne-
ga dela

Tiskano vezje za 6-kanalni preklopnik 
je dimenzijsko prilagojeno ohišju in 
pritrdilnim elementom v njem in je 
narejeno na 3.2 mm debelem lami-
natu FR4, ki ima cca 60μm debel na-

Slika 2b - Shema 6-kanalnega preklopnika

Slika 2a (levo) - Shema 3-kanal-
nega preklopnika

Slika 3 - Slika ohišja MBA 
258065 zunanjih dimenzij 251 x 
160 x 82 mm z izvrtanimi odpr-
tinami in pritrdilnimi luknjami za 
konektorje
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nos bakra. Zakaj debelejši baker in dvojna debelina obi-
čajnega 1.6mm vitroplasta? Vsem signalnim linijam sem 
želel zagotoviti impedanco 50 ohmov, obenem pa dobiti 
tudi dovolj velik odmik mase od signalne linije, da je tudi 
prebojna trdnost dovolj velika. Zrak v normalnih pogojih 
zdrži okoli 2kV, pod zaščitnim lakom pa še precej več, 
zato je zadoščala razdalja 50 mil (okoli 1,25 mm). Da sem 
dosegel to razdaljo pri nespremenjeni impedanci in širini 
RF-linij 165 mil (cca 4.2 mm), sem moral povečati tudi 
razdaljo do mase na spodnji strani ploščice, obenem pa 
sem zagotovil še izredno trdnost celotnega vezja. Ta širi-
na plus razmik do mase (165 + 2 x 50) je tudi maksimum, 
ki še dovoljuje speljati signalne linije med priključnimi 
kontakti releja. Povečan nanos bakra omogoča tudi do-
volj velike tokove. Jasno je, da se bo impedanca porušila 
na samih kontaktnih peresih, vendar sem upal na čim 
boljši rezultat. Potrudil sem se, da so povezave čim krajše 
in logično speljane.

Tiskanina za manjši preklopnik je malce drugačna in ne 
uporablja pritrdilnih elementov, ki jih ponuja samo ohiš-
je, saj sicer relejev ne bi spravil „pod streho“, a o tem ka-
sneje. 

6–kanalni preklopnik  - sestavljanje in 
vgradnja v ohišje

Lepota preklopnika izdelanega na tiskanem vezju je pred-
vsem v tem, da ni potrebno izdelati niti enega kabla, ki ga 
ponavadi pri spajkanju še napol stopimo, zakurimo ali 
kratko sklenemo, hi. Enostavno prispajkamo vse elemen-
te z ene strani, z druge pa konektorje (pri tej ploščici je 
prostora dovolj in cel paketek namestimo skozi luknje za 
konektorje v ohišje). Predlagam, da konektorje prispajka-

te tako, da jih najprej postavite v že izvrtane luknje in jih 
s kratkimi vijaki M3 privijete na ohišje tako, da je prirob-
nica na notranji strani ohišja. Nanje poveznete tiskanino, 
jo privijete z vijaki na ohišje in pazljivo prispajkate srednjo 
žilo konektorja na TIV. Luknje so dovolj velike, da dopu-
ščajo tudi manjše nenatančnosti pri vrtanju ohišja (če jih 
niste že prej dali izrezati na CNC rezkar). Za ročno vrtanje 
vseh potrebnih lukenj potrebujete namizni vrtalnik in 
ustrezne svedre (3.2 mm, 14 in 16 mm, vse se dobi v 
naših trgovinah, npr. Merkur). 

Za učvrstitev in zagotavljanje ustrezne mase sta na vsa-
kem konektorju predvidena po dva 4 mm distančnika 
brez navoja. S tem zagotovimo tako dobro maso, kot tudi 
tesnjenje konektorjev, kot bomo videli v nadaljevanju.

Uporabimo lahko dobre PL259 ali N konektorje s tefl on-
sko izolacijo – dimenzije za pritrditev klasičnih N ali PL259 
konektorjev s prirobnico so enake! Za zunanjo uporabo 
vsekakor priporočam dobre tefl onske N-konektorje, ker 
zagotavljajo primerno vodotesnost in prenesejo velike 

moči. Zakaj poudarek na »dobre tefl onske«? Spo-
mnim se namreč konektorja z „made in Italy“ te-
fl onsko izolacijo, ki je spremenil barvo, obliko in 
vonj že pri kilovatu in pol po nekaj sekundah 
obremenitve, ko sva z Alešem poskusila izmeriti 
moč „Kurska“ (partizansko ime za ruski podmor-

Slika 3 - Izgled ploščice 1:1 za 3-kanalni 
antenski preklopnik

Slika 4 - Izgled ploščice za 6-kanalni anten-
ski preklopnik (ni v merilu 1:1!)
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ničarski ojačevalnik na lampe in me-
hanske spomine za nastavitve po ob-
segih … op.ur.) na Bird power metru, 
HI! Da zagotovimo tudi tesnjenje lu-
knje, skozi katero gre konektor, se na 
navoj konektorja namesti gumico či-
sto do prirobnice, da pri stisku ob 
steno dobro tesni potem, ko zate-
gnemo pritrdilne vijake.

Sestavljanje in vgradnja v 
ohišje – 3-kanalni preklopnik

Pri 3-kanalnem preklopniku je situa-
cija malce bolj kompleksna. Ohišje je 
namreč ravno toliko nižje, da se po-
krov ne bi več zaprl. Zato sem plošči-
co obrnil tako, da so luknje za konek-
torje na stranski stranici in ne na dnu 
ohišja, kot je to primer pri 6-kanal-
nem preklopniku. 

Premisliti je bilo tudi potrebno, kako 
sploh pritrditi vse skupaj, še posebej 
pa, kako sestaviti, da se bo dalo še 
kdaj po potrebi razstaviti. Najprej 
sem namreč nameraval postavit rele-
je spodaj in konektorje, nameščene 
na zunanji strani ohišja, prispajkati 
na tiskanino šele po vgradnji. Če po-
gledate sliko 5, se vidi, da je prostora 
za 4 konektorje v notranjosti prema-
lo. Potem sem se spomnil na mali 
PROX X ON-ov rezkalnik v delavnici in 
oba stranska konektorja ročno porez-
kal, zato se cel izdelan paketek skozi 
luk nje za konektorje prav lepo pritrdi 
na ohišje. Po želji se lahko uporabi še 
dva dodatna distančnika, ki sta pritr-
jena pod releji in ju je zato potrebno 
pred spajkanjem relejev priviti z vija-
ki s ploščato glavico (slika 5, levo spo-
daj). Obenem je potrebno še mal ce 
porezati plastiko na podnožju releja 
(lahko kar z olfa nožem), da ne priti-
ska na vijak. Prav tako pred spajka-
njem konektorjev namestimo po en 

Predelava relejev

Pozor! V obeh primerih je potreb-
no ustrezno predelati VSE releje! 
Releji zaradi višine tudi ne smejo 
imeti plastičnega pokrova, sicer 
jih ne bomo spravili v predvideno 
ohišje.

 1. Snamemo pokrov
 2. Snamemo vzmet, ki vleče kotvi-

co in oboje umaknemo
 3.  Odvijemo vijak na spod nji 

strani, ki drži tuljavo in malce 
nagnemo cel paketek, da se s 
spajkalnikom doseže kontakt

 4. Odspajkamo vse žice. 
 5. Sam sem odstranil tudi sre-

dnje pero na kontaktni kotvici 
(če bi prej vedel za releje z 
dvema kontaktoma, bi seveda 
tega ne bilo treba)... Ko nekaj-
krat pod ostrim kotom zvijemo 
bakreno pero, odpade.

 6. Med obemi peresi prispajka-
mo debelejšo bakreno žico – 
paziti pa je treba, da to izvede-
mo kar najhitreje, sicer bomo 
stopili plastični nosilec kon-
taktnih peres.

 7. Če hočete povečati režo, lahko 
malce navzven zakrivite zuna-
nji mirovni kontakt, ki je v mi-
rovnem stanju vezan na maso 
in skozenj ne tečejo tokovi, 
zato ravno idealno prileganje 
ni potrebno. Vsaj pri 3-kanal-
nem preklopniku se ne sme 
pretiravati, sicer je elektroma-
gnetni vpliv na sosednje tulja-
ve tolikšen, da kotvica ne bo 
spustila!

 8. Vse skupaj (z izjemo pokrova) 
sestavimo in rele prispajkamo 
na tiskanino po opisanih po-
stopkih.

distančnik pod vsakim konektor-
jem, s čimer zagotovimo pravilno 
razdaljo konektorjev od TIV. Pazi-
mo, da so konektorji lepo poravna-
ni, da bodo tudi potem lepo nale-
gali na stranico ohišja.

Slika 5 – Na TIV najprej prispajka-
mo diode in kondenzatorje s sta-
ni montažnega tiska in namesti-
mo oba dodatna distančnika, šele 
nato prispajkamo predelane rele-
je in čisto na koncu konektorje...
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Predelava relejev je enaka kot pri 6-kanalnem preklopni-
ku. Zaradi omejenega prostora je potrebno tudi tukaj od-
straniti plastični pokrov - zmanjka namreč prostora po 
širini in je bilo že v fazi načrtovanja TIV predvideno, da so 
releji povsem skupaj. Izkoriščeni so tudi tisti milimetri, ki 
jih prinese ohišje. Na srečo je ohišje širše od podnožja 
ravno na pravih stranicah, da se je dalo linije speljati op-
timalno. 

Enota za upravljanje

Zaradi pomanjkanja časa tiskanega vezja za upravljalno 
enoto še nisem uspel narisati, shema pa je preizkušena 
na protoboardu in dobro deluje. Zelo verjetno bo v sep-
tembrski številki objavljena tudi tiskanina. Shema je pre-
prosta, zelo podobna WX0B komandam, dodal sem jim 
samo še možnost samodejnega preklopa (RE1) na upra-
vljanje s PC-jem ali zunanjim krmilnikom (kar je vsekakor 
v načrtu v nadaljevanju) in možnosti izklopa v primeru 
ročnega delovanja (preklopnik S2). Dodani sta tudi dve 
indikatorski LED, ki signalizirata ročno ali avtomatsko de-
lovanje. Tako že na daleč vidimo, v kakšnem režimu je 
preklopnik.

Napajanje upravljalne enote in preko nje krmiljenje/napa-
janje relejev preklopnika je predvideno iz zunanjega na-
pajalnika 12V preko sponk J3 in J4. Varovalka ščiti celo-
tno vezje pred morebitnimi kratkimi stiki na linijah, s 
stikalom S2 pa odvzamemo napetost ročnemu 6-polne-
mu preklopniku in s tem izključimo vse releje. Seveda pa 
lahko zunanji krmilnik preko signalne linije AUTO_ON/

OFF vključi mali rele RE2 z dvojnimi preklopnimi kontakti, 
da odklopi napetost na preklopniku in s tem onemogoči 
ročno upravljanje. Obenem vključi LED Rem (daljinsko) 
ter seveda izključi LED Man (ročno), ostale signalne linije 
iz krmilnika (J2) pa neovirano vključujejo releje in LED 
diode, ki signalizirajo vključene releje. Vse krmilne nape-
tosti iz ročnega preklopnika in iz zunanjega krmilnika 
gredo preko diod, ki tukaj vršijo funkcijo ALI. 

V mojem primeru sem predvidel DB9 konektorja, tako na 
vhodu iz krmilnika (J2 DB9M - moški), kot na izhodu na 
releje (J1 DB9F - ženski). Uporaba DB9 omogoča več pro-
stora tudi za malce debelejši kabel, kot pa ga dovoljuje 
8-pinski mikrofonski konektor. Obenem ostane na voljo 
še kakšen dodaten priključek za morebitne širitve, zato 
sem kar takoj predvidel še izhod za + pol napajanja (nogi-
ca 9). V skrajnem primeru se zaradi zagotavljanja popol-
ne kompatibilnosti paralelno J1 lahko zveže in na ohišje 
namesti še 8-pinski moški mikrofonski konektor.

Karakteristike

Ko sem imel prototipe sestavljene, sem za preizkušanje 
uporabil kar komande od SIXPAK-ov. Na hitro sem pri-
spajkal UTP kable na 8-pinska mikrofonska konektorja in 
po prvem testu vse skupaj predal Alešu, ki je na profi  
opremi opravil meritve. Meritve presluha, ki jih je opravil 
z zelo občutljivo sondo in 100W oddajnikom, so bile nav-
dušujoče – na 6-kanalnem preklopniku je na spodnjih KV 
področjih nameril izolacijo preko 90dB, kolikor je inštru-
ment sploh lahko prikazal (meritve nad 85dB so bile že 
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med šumom)... Predvsem mali 3-ka-
nalni preklopnik ga je navdušil, saj je 
nameril izolacjo na vseh KV podro-
čjih preko 85 dB in zaslutil je, da bi bil 
verjetno primeren tudi za 50MHz. Iz-
kazalo se je, da je tudi tu izolacija še 
vedno izredno dobra – skoraj 80dB!

Seveda me je zanimalo tudi preho-
dno slabljenje in SWR. Izkazalo se je, 
da je slabljenje pri 6-kanalnem pre-
klopniku od 0,04dB do 0,19dB, kar ni 
dosti več od povprečnega (ali vsaj 
slabega, HI) konektorja, na 3-kanal-
nem pa celo nikoli ne presega 0,08dB 
… celo na 50MHz ne!

Odločilen za končno oceno pa je bil 
SWR. Medtem, ko se je 6-kanalni pre-
klopnik izkazal dovolj dobro na KV 
področjih, saj tudi na 30MHz ni pre-
segel SWR=1:1.2 (na 28.4MHz je 
imel 1:1.176), pa je mali briljiral prav 
do 70MHz, kjer je bil SWR še vedno 
pod 1:1,1! Aleš, TNX za vse meritve!

3-kanalni antenski preklopnik:

QRG (MHz)  IZOLACIJA   LOSS
1.85 >90dB 0.04dB 
3.65  >90dB  0.06dB 
7.10  >90dB  0.09dB 
14.2   86dB  0.15dB 
21.2    65dB  0.18dB 
28.5    79dB  0.19dB 

6-kanalni antenski preklopnik:

QRG (MHz)  IZOLACIJA   LOSS
1.85  >85dB 0.01dB 
3.65  >85dB 0.01dB 
7.10  >85dB 0.03dB 
14.2  >85dB 0.04dB 
21.2  >85dB 0.07dB 
28.5  >85dB 0.08dB 
50.1    78dB ! 0.08dB

Skratka, mali preklopnik je izredno 
primeren za preklope anten vse do 
70MHz, medtem, ko je večji prime-
ren za KV antene (kar je glede na 
konstrukcijo pričakovano - nezaklju-
čena štrclja iz sredine na obe strani 
vhodnega konektorja, ...).

Če bo vse po sreči, se bo dalo naroči-
ti KIT komplet, ki bo obsegal tiskani-
no, ohišje z izrezanimi odprtinami in 
uvodnico ter releje, vse ostalo pa ima 
praktično vsak v rezervi doma ali pa 
se nabavi v bližnji trgovini z elektron-
skim materialom.

Slika 7 – Potek SWR od KV navzgor za 6-kanalni preklopnika

Slika 8 – Potek SWR od KV navzgor za 3-kanalni preklopnik 

Uporabljena merilna oprema:
  Anritsu SIteMaster S332B Cable/Antenna Analyzer.
  IC-706 kot 100W TX
  mikrovalovni PWR meter IFR-6970 s sondo IFR-6910 (in teden prej z 

občutljivejšo sondo IFR-6920)
  100W prehodni 30dB attenuator SIERRA 662A-30
  50E terminator (ex US Army)...       
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YAESU FT-2000
Ko so me prosili, da bi napisal članek o FT-2000, sem se zamislil - to bo mnogo 

trši oreh, kot bi človek sprva pričakoval. Kaj napisati, da ne bi izpadlo kot 
reklama? Da ne bi kdo česa narobe razumel, ne bom delal nobenih primerjav z 

drugimi postajami, niti navajal cen. Članek je informativne narave in lastnikom, ki 
nas je tudi pri nas kar precej, olajša spoznavanje s postajo. Pomagal bo tudi tistim, ki 
se še odločajo in iščejo pravo rešitev.

Odločanje o nakupu

Ko se odločamo za nakup nove po-
staje, moramo najprej razčistiti nekaj 
stvari. Prva so zagotovo finančne 
možnosti, potem so naše potrebe, 
sposobnosti… Med njimi je treba naj-
ti pameten kompromis. Nakup vsake 
postaje je kompromis! Danes za no-
beno postajo ne moremo reči, da je 
slaba, vsaka pa ima svoje dobre in  
slabe strani, svoje prednosti in po-
manjkljivosti. Nobena postaja ni ide-
alna, razen morda za redke srečneže, 
ki so najboljši kompromis že našli. 
Imel sem FT-990, ki mi je bil zelo 
všeč, pogrešal pa sem nekatere stva-
ri. Še pred njo sem imel Kenwood TS-
530S. Z obema sem bil zadovoljen, z 
obema se je dalo zmagati v svetov-
nih tekmovanjih. Zaželel sem si ne-
kaj drugega, recimo z dvema spreje-
mnikoma, pa DSP v VF stopnji in še 
kaj…
Odločitev je bila težka, a mi danes ni 
žal. Ogledal sem si vse fi lmčke o po-

stajah na YouTube, kjer me je najbolj 
očarala FT-2000. Pri tem sem si seve-
da postavil cenovne okvirje. Ergono-
mija je enkratna, ogromno je mo-
žnosti, nastavljati se da praktično vse 
in to iz menijev, tudi iz skritih meni-
jev. Tudi pri drugih postajah se da 
nastavljati marsikaj, vendar je za bolj 
zahtevne stvari potreben izvijač in la-
boratorij, poln instrumentov. Ima 
ogromno gumbov, da ni treba za vsa-
ko malenkost v menije, to mi je pri 
novejših postajah najmanj všeč. Pre-
bral sem večino komentarjev (eHam 
itd.), ki pa so povzročili samo veliko 
konfuzijo, saj nisem razumel, kako jo 
lahko nekateri tako hvalijo, drugi pa 
tako kritizirajo. Konkurenčni boj? Os-
ta ja dejstvo, da so jo primerjali s po-
stajami v višjem cenovnem razredu, 
kar je zelo vzpodbudno.

Pomanjkljivosti

Za začetek naj naštejem nekaj dej-
stev, bolje, da rečem »pomanjkljivo-
sti«. Najprej me je pičil v oči 3kHz 
roofi ng fi lter, kar ni tisto, kar je nave-
deno. Ampak, mnoge dosedanje po-
staje (v tem cenovnem rangu) tako 
ozkih roofi ngov sploh niso imele, pa 
se je dalo čisto normalno delati. Ker 
ima FT-2000 tri roofi nge (poleg 3kHz 
še 6 in 15kHz, ki pa delata zadovolji-

vo), me to niti ni preveč motilo. Na 
vhodu sprejemnika je problematična 
tudi impedančna neprilagojenost 
med prvim mešalcem in roofi ngi (o 
kateri ne bi pisal); o njej obstajajo 
neke »akademske« razlage. Pri Yae-
su-ju sicer trdijo, da je tu vse v redu. 
Če to koga tako zelo moti, se da nare-
diti modifi kacija, po kateri tudi doda-
tni Inradovi roofi ngi lepo delajo. Če-
sa drugega pa že ne morem več šteti 
k pomanjkljivostim. 
Ker ima postaja »vse živo«, v težnji 
po perfekcionizmu radi pozabimo na 
ceno. V tem cenovnem rangu zago-
tovo ponuja daleč najboljši kompro-
mis med ceno in kvaliteto. Nekatere 
stvari delajo celo bolje, kot pri mno-
go dražjih postajah. Drugo dejstvo 
je, da je bila postaja narejena kakr-
šna pač je, programska oprema (Fir-
mware in EDSP) pa v začetku še ni 
bila čisto izpiljena, zato toliko nego-
dovanja. Tovarniške (default) nasta-
vitve niso bile ravno idealne, zato je 
bila po našem okusu potrebna ročna 
nastavitev vsega. Ampak, vse se je 
dalo lepo nastaviti. Programsko op-
re mo razvijajo še naprej in upošteva-
jo želje in pripombe uporabnikov. 
Zelo pomembno se mi zdi, da si novo 
programsko opremo lahko sami na-
ložimo; več o tem kasneje. 
Tu moram še napisati na raznih de-
batah in forumih mnogokrat pono-



CQ ZRS

33

Letnik XX, 3/2009

RADIJSKA OPREMA  FT-2000

vljeno frazo, da postaja ni »plug and 
play«; kdor je ne zna uporabljati in je 
izgubljen, naj raje kupi drugo - ta ni 
zanj.

Prvi vtisi

Presenečenje, ko sem jo prvič vklju-
čil, je bilo zelo »tiho ozadje«, z zelo 
občutljivim sprejemnikom. O tem 
sem bral že prej, a me je vseeno pre-
senetilo. Nek Američan je celo pisal, 
da je mislil, da nima priključene an-
tene, vendar je to malo pretirano… V 
naslednjem koraku sem bil rahlo raz-
očaran zaradi zvoka in fi ltrov, ki jih 
takrat še nisem imel dobro nastavlje-
nih. Tisti, ki smo navajeni na zvok 
analognih sprejemnikov z ostrimi CW 
fi ltri, smo v prvem trenutku kar malo 
zmedeni in razočarani: ne vem, kako 
naj se izrazim. Potrebno se ga je na-
vaditi! Ko sem ugotovil, da z FT-2000 
slišim 10-15% več, kot sem sFT-990, 
ter da je daljše poslušanje tega zvoka 
tudi precej manj utrujajoče, mi je od-
leglo. Po dobrem spoznavanju z os-
talimi funkcijami in nastavitvi fi ltrov 
sem bil še precej bolj navdušen!

Osnovni podatki

Najprej je treba dobro prebrati navo-
dila. Samo branje ne bo dovolj, zade-
vo je treba dobro razumeti. Navodil 
tukaj ne bom pisal, omenil bi samo 
nekaj pomembnejših stvari. Dosti je 
odvisno tudi od naših »šoferskih spo-
sobnosti«.
Izgled / ergonomijo postaje ocenite 
sami. Display je večbarven in zelo in-
tuitiven - enostaven. Vse, kar rabi-
mo, lahko vidimo na njem. Nima pa 
Spektroskopa, kot na primer nekateri 
Icom-i. Za to moramo dokupiti enoto 
DMU-2000 in še en monitor, potem 
imamo »grafi čni center podatkov«, 
ki vsebuje celo log za vodenje zvez. V 
tem primeru smo iz FT-2000 naredili 
(skoraj) SDR postajo. Stanje na ban-
du (spekter) brez DMU-ja  lahko vidi-

mo iz programa AWH_MC (pa tudi iz HRD) tako, da program (postaja) preske-
nira cel band ali njegov del. Ni v realnem času, a deluje. Oba omenjena 
programa sta zastonj.

Display in večfunkcijski merilni 
instrument

Obstajata dve verziji, FT-2000 (100 
W) z vgrajenim usmernikom in FT-
2000D (200W) z dodatnim, zunanjim 
usmernikom. Obsegata vse KV radio-
amaterske obsege + 50 MHz.

Postaja ima dva sprejemnika, vendar 
tu ne pričakujmo preveč! Prvi, glavni 

sprejemnik je s trojno konverzijo, drugi pa le z dvojno (meni se še vedno zdi 
zelo soliden!). Lahko poslušamo oba naenkrat, v slušalkah lahko izberemo, ali 
bo zvok mešan, ali pa v vsaki slušalki poslušamo zvok drugega sprejemnika. 
Poseben prostorski efekt dobimo, če poslušamo isto frekvenco z dvema spre-
jemnikoma, kjer vsakega poslušamo v svoji slušalki, nastavitve sprejemnikov 
pa so različne. Drugi sprejemnik ima dosti manj možnosti, nima toliko DSP-ja, 
lahko pa zanj dokupimo CW fi ltre. Možno je poslušati tudi dva banda naen-
krat, vendar oba sprejemnika uporabljata iste vhodne fi ltre, zato je enakovre-
den sprejem možen samo med nekaterimi bandi. Drugi sprejemnik vzemimo 
raje kot pomožni sprejemnik, npr. pri »Split« delu ali kontroli določene fre-
kvence. Oddajno frekvenco določimo zelo hitro in enostavno na frekvenci 
kateregakoli sprejemnika.

Nekaj slik iz AWH_MC programa (drugi dve sta na naslednji strani)

CW delo
Na telegrafi ji imamo na razpolago DSP CW fi ter, ki mu nastavljamo strmino v 
treh stopnjah, širino pa lahko ožimo do 25Hz. Pozor: če širino nastavimo na 
manj kot 100Hz, moramo AGC preklopiti na Slow, sicer »zvoni«. Širina 25Hz 
je po mojem mnenju neuporabna. Poleg standardnih stvari, kot je npr. »Full 
BK«, ima indikacijo točne nastavitve na postajo. Ta je zelo uporabna, saj smo 
ne glede na ostale nastavitve (Shift, Pitch) vedno točno na frekvenci postaje. 
Posebna »poslastica« v telegrafi ji sta Contour v načinu poudarjanja in APF. 
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SSB delo
Naslednja stvar je delo na foniji. Postaja ima dvakrat po tri parametrične equa-
lizer-je, z in brez procesorja. Vsakemu moramo nastaviti srednjo frekvenco, 
ojačanje in Q-faktor. Imamo mali audio studio za mikrofon, modulacijo si na-
stavimo po želji. To naredimo posebej še za procesor. Svoj glas lahko kontroli-
ramo z monitorjem, katerega glasnost lahko nastavljamo na čelni plošči.

RS-232 port
Postaja ima RS-232 port, tako da za CAT ne potrebujemo posebnega vmesni-
ka. Yaesu je naredil tudi dober program za CAT; programski vmesnik je kar 
slika postaje, iz katerega lahko nastavljamo vse funkcije. Program PCC-2000 je 
zaenkrat zastonj, primeren pa je predvsem za Remote delo. Moram pa napisa-
ti, da po zadnjih spremembah PEP2000 še ni spremenjen, delovanje ni v redu 

PCC2000, program za krmiljenje FT-2000:

in čakamo na novo verzijo programa. 
Preko tega porta lahko nalagamo 
tudi novo programsko opremo. Vse 
funkcije so dostopne preko CAT, zato 
si lahko kaj tudi sami sprogramira-
mo. Možna je še ena koristna zade-
va: vse pomembne nastavitve lahko 
shranimo na PC in jih kadarkoli spet 
lahko naložimo na postajo. To je zelo 
uporabno po resetu postaje, ker ta-
krat izgubimo vse nastavitve.

Delo v »Digimodih«
Danes so zelo popularni tudi digital-
ni načini dela (PSK, RTTY, MFSK, 
HELL...). Priporočene kabelske pove-
zave so opisane v priročniku. Eno od 
»poslastic« sem objavil tudi na FT-
2000 House, opisana je pod točkama 
73. in 80. Link do strani je na koncu 
članka.
To bi bilo na kratko, za podrobnejše 
specifi čne informacije lahko sname-
te zadnji priročnik z Yaesu-jeve stra-
ni, http://www.yaesu.com/ .

Nalaganje FW in EDSP

Novo poglavje FT-2000 se je začelo z 
letom 2009, ko so izšle programske 
posodobitve PEP2000. Občutno so 
izboljšale postajo, prinesle nove fun-
k cije in izboljšale delovanje starih, 
več nastavitev se prikazuje na dis-
play-u, tovarniške (default) nastavi-
tve so boljše itd. Trenutno, ko to 
pišem, sta zadnji verziji FW 1.48 in 
EDSP 11.53 . Te vam priporočam, do 
se daj so najboljše.

Kako se nalaga nova programska 
oprema? 

Imamo tri načine. Ker so mnogi imeli 
težave z nerazumevanjem, sem na-
vodila prevedel in združil omenjene 
tri načine, odvisno po katerem dela-
mo. Priporočam pa, da si naredite 
kratkostični Mini DIN8 vtikač, kot je 
pod točko 05 opisano na FT-2000 
House.

Nalaganje nove programske 
op reme (FW in EDSP) na FT-

2000(D)
Ker bomo morali postajo kar dvakrat 
resetirati in bomo s tem izgubili vse 
svoje nastavitve, jih je pametno naj-
prej shraniti. Nastavitve menujev, 
memorij, band stackov… shranimo s 
programom AWH_Master comman-
der ali FT-2000 Utilities (Menue and 
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memory saver), lahko tudi s svinčni-
kom in papirjem. Kasneje lahko z isti-
mi programi nastavitve ponovno na-
ložimo. Postopek bom poizkusil 
napisati univerzalno, za vse načine 
prenašanja programa.

Preden začnemo, izvlečemo konek-
tor RS-232 kabla iz postaje (ali iz PC-
ja); postaja mora biti izključena. Za 
vsak slučaj je potem bolje PC ponov-
no zagnati (če je bila pred tem vzpo-
stavljena CAT komunikacija), da ne 
bo težav s portom. Najprej vedno na-
ložimo fi rmware, šele potem EDSP 
program.
STROGO SE DRŽIMO VRSTNEGA 
REDA PO TOČKAH, KOT JE NAPISA-
NO!!!

Nalaganje FW

FW prenašamo s kablom CT-119, če 
ga nimamo, pa z RS-232 kablom (v 
tem primeru moramo imeti bodisi 
kratkostični Mini DIN8 vtikač, ali pa 
moramo odpreti postajo in poiskati 
mini stikalo S3004, česar pa ne pri-
poročam). Vtikač naredimo tako, da 
srednjo nožico (4) povežemo z maso 
(obroč vtikača), ali pa med omenje-
nima priključkoma vgradimo stikalo. 
RS-232 kabel mora biti »straight« 1:1 
(RxD in TxD ne smeta biti prekriža-
na), povezane mora imeti vse žice 
(9).

 1. Izključimo glavno stikalo (na 
zadnji strani postaje), izvlečemo 
napajalni kabel ter počakamo 
vsaj 20s, da se kondenzatorji 
izpraznijo.

 2. Vtaknemo kratkostični Mini 
DIN8 vtikač (v vtičnico PGM – 
zadaj, prej z nje odstranimo 
pokrov), ali vklopimo njegovo 
stikalo (če imamo tako nareje-
no), ali vklopimo stikalo S3004 
(v notranjosti postaje), ali 
vtaknemo kabel CT-119 (če 
delamo z njim).

 3. Priključimo RS-232 kabel (tja od 
koder smo ga prej izvlekli), ali pa 
kabel CT-119 (če delamo z njim) 
vtaknemo v serijski port PC-ja. 
Tako sta PC in postaja povezana, 
stikalo za programiranje je 
vključeno (kabel CT-119 že 
vsebuje kratkostičnik).

 4. Priključimo napajalni kabel in 
vključimo glavno stikalo – zadaj. 

Postaje spredaj ne vključujmo!
 5. Zaženemo programsko datoteko 

FSW003_V200.exe in v progra-
mu nastavimo COM port (gumb 
Confi gure), v oknu programa 
označimo datoteko s posodobi-
tvijo AH025_V0xxx.SFL in 
kliknemo na gumb Write. 
Program (FirmWare) se bo začel 
prenašati, potek vidimo v oknu 
programa.

 6. Ko se FW naloži do konca, se 
pojavi gumb »OK?«. Kliknemo 
nanj, zapremo program, izključi-
mo glavno stikalo – zadaj in 
odstranimo napajalni kabel.

 7. Izvlečemo kratkostični Mini DIN 
vtikač (ali izključimo njegovo 
stikalo), ali izklopimo stikalo 
S3004 (in zapremo postajo), ali 
izvlečemo kabel CT-119. Če smo 
prenašali preko RS-232 kabla, 
tudi njega izvlečemo.

 8. Priključimo napajalni kabel in 
vključimo glavno stikalo – zadaj.

 9. Zdaj pride pomembna točka, ko 
moramo postajo resetirati, da 
bo začel veljati novi software. 
Držimo stisnjeni tipki FAST in 
LOCK, potem pa postajo vključi-
mo spredaj (ON/OFF). Če je reset 
uspel, bo se pokazala neka 
»okrogla frekvenca«, mislim da 
7.000.00. S tem je postopek 
končan in izklopimo postajo.

Nalaganje EDSP programa

Za nalaganje EDSP ne potrebujemo 
nobenih pripomočkov (Mini DIN, niti 
CT-119 kabla), potrebujemo le RS-
232 kabel. Nadaljujmo, kjer smo prej 
končali. Postaja je izključena, RS-232 
kabel je izvlečen.
 1. Izključimo glavno stikalo – zadaj 

in izvlecimo napajalni kabel.
 2. Počakamo vsaj 20 sekund 

(praznjenje kondenzatorjev) in 
priključimo RS-232 kabel.

 3. Priključimo napajalni kabel in 
vključimo glavno stikalo – zadaj.

 4. Naenkrat stisnemo tri tipke, 
DNR-CONT-DNF in vključimo 
postajo – spredaj.

 5. Na displayu se izpiše »dSP Prg 
NO 1«. Zaženemo programsko 
datoteko EDSP-301.exe, klikne-
mo na tipko »Update«, označimo 
posodobitveno datoteko AH025_
Vxxxx.out in kliknemo na 
»Open«. Počakamo, da se EDSP 
program prenese. Zapremo pro-
gram in izklopimo postajo – 
spredaj, potem tudi zadaj, ter iz-
vlecimo tudi napajalni kabel in 
RS-232 kabel.

 6. Počakamo vsaj 20s, priključimo 
napajalni kabel in vključimo glav-
no stikalo – zadaj.

 7. Sledi pomembna točka, reset po-
staje, enako kot po nalaganju 
FW. Držimo stisnjeni tipki FAST in 
LOCK, ter vključimo postajo - 
spredaj. Počakamo, da se »vklju-
či«, potem jo spet izključimo – 
spredaj. To je vse, postopek je 
končan.

Sedaj lahko spet 
priključimo RS-
232 kabel. Pred 
nov im vklopom 
la hko držimo pri - 
tisnjene tri ti pke, 

GEN-50-ENT, vključimo postajo, pa 
se nam bo za ca. 5 sekund izpisalo, 
katere verzije programov imamo na-
ložene. V meniju 028 (GEnE CAT 
BPS) nastavimo željeno hitrost CAT 
komunikacije in lahko začnemo z na-
laganjem prej shranjenih nastavitev. 
Če jih nastavljate ročno, ne pozabite 
za cca. 2s (da zaslišite beep) držati 
stisnjeno tipko MENU, da se nastavi-
tve shranijo. Če jo stisnete le na krat-
ko (izhod iz Menijev), ostanejo prej-
šnje nastavitve. Pa še ena koristna 
stvar: če po eksperimentiranju v na-
stavitvah menijev več ne veste, ka-
kšna je bila tovarniška nastavitev do-
ločenega menija, enostavno stisnite 
tipko CLEAR (pri Clarifi erju), pa se bo 
meni nastavil na default vrednost.
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Tabela 1: Ver. FW 1.48 , EDSP 11.53

Meni Ime menija Funkcija Možne vrednosti   (Nastavljeno) Default

008 diSP DIM MTR Zatemnitev instrumenta 0 do 15   (7) 7

009 diSP DIM VFD Zatemnitev displaya 0 do 7   (3) 4

016 dUS RX LVL Audio nivo iz Memorije 0 do 100   (70) 50

017 dUS TX LVL Mikrofonski izhodni nivo v Memorijo 0 do 100   (70) 50

027 GEnE BEEP LVL Glasnost »Beep«-a 0 do 255   (60) 50

033 GEnE Q SPLIT Ofset »Quick split« funkcije -20 do +20 KHz (korak 1 kHz)   (+2) +2 kHz

042 GEnE ANTIVOX Anti VOX Trip ojačenje 0 do 100   (70) 50

056 A1A R-TYPE Vrsta CW keyer-ja na zadnji vtičnici OFF, buG, ELE, ACS   (OFF) ELE

058 A1A CW AUTO Oddajanje CW med SSB delom OFF / 50 / On   On OFF

059 A1A BFO Stran izbijanja CW USb / LSb / Auto   (USb) USb

060 A1A BK-IN Način CW Break SEni (Semi) / FuLL   (SEmi) Seni

067 dAtA DT GAIN Nastavitev nivoja v AFSK modulator 0 do 100   (55) 50

069 dAtA OUT LVL Jakost audio signala iz PKT konektorja 0 do 100   (90) 50

084 J3E MIC SEL Izbira Mic.: Spredaj / PKT Frnt / dAtA   SSB=Frnt , Digimode = dAtA Frnt

085 J3E TX BPF Pasovna širina SSB DSP modulatorja 1-30 / 1-29 / 2-28 / 3-27 / 4-26 / 3000WB   (3-27) 3-27

090 rout AGC SLP Krivulja ojačanja AGC nor / SLP   (nor) Nor

091 rout HEADPHN Način mešanja zvokov iz RX-A in RX-B SEP (levo A, desno B) / Con1 / Con2   (SEP) SEP

092 rdSP CNTR LV Param. ojačanje Contour fi ltra - 40 do 20 dB   (+18 dB) -15 dB

093 rdSP CNTR WI Q-faktor Contour fi ltra 1 do 11   (7) 10

094 rdSP NOTCH W Pasovna širina DSP NOTCH fi ltra nArr (ozek) / uuid (širok)   (uuid)
uuid 

(širok)

096 rdSP CW SLP Ostrina CW DSP Narrow fi ltra Strmo / Srednje / Položno   (StP - Strmo) nEd - 
Medium

097 rdSP CW NARR Širina CW DSP Narrow fi ltra 25 do 2000 Hz   (400 Hz) 500 Hz

104 rdSP SSB SHP Oblika SSB DSP Narrow fi ltra ShAP / SOFt   ShAP ShAP

105 rdSP SSB SLP Ostrina SSB DSP Narrow fi ltra GEnt / nEd / StP   (StP) nEd

106 rdSP SSB NAR Širina SSB DSP Narrow fi ltra 200 do 2250 Hz   (1800) 1800 Hz

118 tun DIALSTEP Korak – hitrost VFO gumba 1 / 5 / 10 Hz   (5 Hz) 10 Hz

119 tun CW FINE Vklop fi ne nastavitve (1Hz) na CW EnA (Enable) / diS (Disable)   (EnA) diS

125 tAUd EQ1 FRQ Nastav. srednje frekvence Param. EQ OFF / 100 do 700 HZ (100 Hz step)   (400) 400

126 tAUd EQ1 LVL Nastav. ojačanja nizkega Param. EQ -20 do +20   (5) +6

127 tAUd EQ1 BW Nastav Q–faktorja nizkega Param. EQ 1 do 10   (7) 9

128 tAUd EQ2 FRQ Nastav. srednje frekvence Param. EQ OFF / 700 do 1500 HZ (100 Hz step)  (900) 1200

129 tAUd EQ2 LVL Nastav. ojačanja srednjega Param. EQ -20 do +20   (7) +9

130 tAUd EQ2 BW Nastav. Q–faktorja srednj. Param. EQ 1 do 10   (7) 2

131 tAUd EQ3 FRQ Nastav. srednje frekvence Param. EQ OFF / 1500 do 3200 HZ (100 Hz step)   (2600) 2700

132 tAUd EQ3 LVL Nastav. ojačanja visokega Param. EQ -20 do +20   (8) +9

133 tAUd EQ3 BW Nastav Q–faktorja visokega Param. EQ 1 do 10   (3) 2

134 tAUd PE1 FRQ PE = EQ, pri vključenem procesorju OFF / 100 do 700 HZ (100 Hz step)   (400) 400 Hz

135 tAUd PE1 LVL PE = EQ, pri vključenem procesorju -20 do +20   (4) +4

136 tAUd PE1 BW PE = EQ, pri vključenem procesorju 1 do 10   (5) 2

137 tAUd PE2 FRQ PE = EQ, pri vključenem procesorju OFF / 700 do 1500 HZ (100 Hz step)   (1000) 1000 Hz

138 tAUd PE2 LVL PE = EQ, pri vključenem procesorju -20 do +20   (7) 10

139 tAUd PE2 BW PE = EQ, pri vključenem procesorju 1 do 10   (8) 1

140 tAUd PE3 FRQ PE = EQ, pri vključenem procesorju OFF / 1500 do 3200 HZ (100 Hz step)   (2600) 2700 Hz

141 tAUd PE3 LVL PE = EQ, pri vključenem procesorju -20 do +20   (7) +9

142 tAUd PE3 BW PE = EQ, pri vključenem procesorju 1 do 10   (2) 2

144 tGEn MAX PWR Omejitev maksimalne izhodne moči TX 10 / 20 / 50 / 100 W   (100) 100 W

146 tGen ETx-GND Masa za vklop linearja diS / EnA   EnA diS

148 tGEn VOX SEL Izbira audio vhoda za VOX mic / dAtA   (nic) (nic)
mic-

mikrofon

Nastavitve
To je tema, ki je stvar okusa posameznika  Nekatere svoje 
nastavitve prilagam, a zagotovo ne bodo ustrezale vsem 
uporabnikom!

Legenda za tabelo 1:
(xxx)(xxx) – trenutno nastavljene vrednosti
tAUd EQ…  in  tAUd PE…:  nastavitve za ročni mikrofon 
MH-31
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Nastavitve so za vklop linearnega ojačevalca, ki ne omo-
goča »Full BK«. Preden jih kdo privzame, naj preuči vsako 
postavko posebej. Zanimivo je tudi eksperimentirati z na-
stavitvami AGC (meniji od 001 do 006), posebno pri 
močnih atmosferskih motnjah (QRN). 

Zaključek

To bi bilo na kratko, za podrobnejše specifi čne informaci-
je lahko snamete zadnji priročnik iz Yaesu-jeve strani, 
http://www.yaesu.com/.

Na forumu S50LEA smo pod poglavjem »Tehnika« odprli 
temo »FT-2000 in FT-950 , PEP 2000 in PEP 950«, kjer si 

lastniki FT-2000 (in bratca, FT-950), izmenjujemo izku-
šnje, si pomagamo in svetujemo. Kogar zanima, je vlju-
dno vabljen, da se nam pridruži.

Še nekaj koristnih linkov:

  FT-2000 House : http://web.ticino.com/wlog/
ft2000/index.htm

  FT-2000 Utilities : http://www.qslnet.de/mem-
ber/hb9zs/ (vsebuje tudi Menu and memory aver)

  AWH_Master Commander: http://www.w4lgh.
com/ft2ksoftware.htm

  N6WK : http://www.n6wk.com/Yaesu/
  ZL1CDP : http://www.ft-2000.com/

Kratka šola programiranja mikrokontrolerjev 3. del

V     prvih dveh člankih smo spoznali osnovne pojme, se spoznali z mikrokontrolerji in napisali prve 
programe. Nato smo na mikrokontroler že priključili prve elemente, s katerimi lahko vklapljamo 
oziroma izklapljamo različna električna bremena. V tem delu bomo na mikrokontroler priključili 

enosmerni motor, ki ga bomo vrteli v obe smeri ter na koncu članka prikazali izpis na LCD-ju.

Avtor: Jure Mikeln, S52CQ

Preden se bomo lotili programiranja naj bralce spomnim na 
spletni forum revije Svet elektronike, kjer boste lahko v primeru 
težav ali kakršnihkoli drugih nejasnosti postavili vprašanje in 
člani foruma vam bodo pomagali in svetovali. V vaš spletni is-
kalnik vpišite „Svet elektronike“, iskalnik vam bo ponudil pove-
zave na forum.

Priklop enosmernega motorja na mikrokontroler

Enosmerni motor lahko na mikrokontroler priključimo na več 
načinov. Prvi način smo pravzaprav že spoznali, ko smo na mi-
krokontroler priključili FET. S FET-om lahko motor vklapljamo 
oziroma izklapljamo. Seveda pa pri enosmernih motorjih potre-
bujemo poleg tega tudi vrtenje v nasprotno smer. Z enim FET-
om tega ne moremo narediti. Za krmiljenje motorja v obe sme-
ri potrebujemo 4 FET-e vezane v mostično vezavo. Temu se 
elegantno izognemo tako, da uporabimo namenska integrirana 
vezja. Eno takšnih vezij je L272M, ki vsebuje dva močnostna 
operacijska ojačevalnika, od katerih vsak zmore krmiliti električ-
na bremena tja do 0,7 A, kar je več kot dovolj za majhne elek-
tromotorje. Električna shema se nahaja na sliki 12.

Slika 12 - Električna shema vezave L272M na mikrokontroler

Opis električne sheme

Električna shema je enostavna in se bistveno ne razlikuje od 
predhodnih. Novo je le integrirano vezje L272M, v katerem se 
nahajata dva močnostna operacijska ojačevalnika. Vezava 
L272M je izvedena tako, da z dvema logičnima signaloma defi -
niramo vrtenje motorja v eno oziroma v drugo smer. Možno je 
motor tudi hitro ustaviti in sicer tako, da izhoda operacijskih 
ojačevalnikov postavimo na isti napetostni nivo. Poglejmo si 
tabelo logičnih stanj, s katerimi krmilimo L272M.

PD2 PD3
0 0 izklopljen
0 1 vrti v levo
1 0 vrti v desno
1 1 izklopljen

Pri Tabeli 1 je potrebno dodati še to, da je vrtenje motorja odvi-
sno od polaritete motorja oziroma, kako vežete priključke mo-
torja na vaše vezje. Kot je razvidno iz Tabele 1, moramo spremi-
njati stanje na izhodnih vratih mikrokontrolerja tako, da se bo 
motor vrtel po naših zahtevah. Bascom program bo enostaven, 
saj bomo samo postavljali izhode mikrokontrolerja na logično 0 
ali 1 glede na to, kako želimo, da se bo motor vrtel. V kolikor 
potrebujemo krmiljenje močnejših motorjev, bomo namesto 
L272M uporabili L298, ki je funkcionalno enak L272M, le da 
zmore krmiliti večje tokove, tja do 3A. Shema vezave L298 je 
identična tisti za L272M, za natančno shemo pa bo treba pogle-
dati v datoteko s tehničnimi podatki za L298.

Prikaz podatkov na LCD-ju
Prikaz podatkov na LCD-ju je bila vedno zanimiva snov za vse, ki 
začenjajo s programiranjem mikrokontrolerjev. Večina naprav, 
ki jih dandanes vidimo ali kupimo ima vgrajene takšne ali dru-
gačne prikazovalnike. V tem prispevku bomo obravnavali 2x16 

4
,

9
-

1
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4
,

9
-

1
6

Tabela 1 - Tabela logičnih stanj 

krmiljenja motorja z L272M
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LCD prikazovalnik. Za začetek povejmo nekaj besed o samem 
LCD modulu. Oznaka 2x16 pomeni, da imamo opravka z dvema 
vrsticama, vsaka ima po 16 znakov. Ponavadi oznaka 2x16 LCD 
tudi pomeni, da imamo opravka s t.i. alfanumeričnim prikazo-
valnikom, ki lahko prikazuje črke, številke in posebne znake, kot 
npr. matematični znaki, znaki, ki jih srečujemo na tipkovnici in 
podobno. Nabor znakov, ki jih določeni prikazovalnik lahko pri-
kazuje najdemo v tehničnih podatkih o posameznem prikazo-
valniku. Na voljo je tudi 8 znakov, ki jih lahko oblikujemo sami. 
Izgled tipičnega prikazovalnika vidimo na sliki 13.

Slika 13: 2x16 LCD prikazovalnik

LCD za svoje delovanje potrebuje napajanje in logične signale, s 
katerimi določamo, kateri znak naj se prikaže na prikazovalniku. 
Večina alfanumeričnih prikazovalnikov ima na voljo 4 ali 8-bi-
tno krmiljenje, napajalna napetost ponavadi znaša 5V. Dodatno 
je na voljo še priključek za nastavitev kontrasta. Tipično vezavo 
LCD-ja na mikrokontroler vidimo na sliki 14. Običajno upora-
bljamo 4-bitno krmiljenje. Razlog leži v tem, da na mikrokontro-
lerju zasedemo čim manj priključkov. 8-bitno krmiljenje sicer 
ima prednost, da je hitrejše, vendar v veliki večini primerov tega 
ne potrebujemo, zato bo 4-bitno krmiljenje popolnoma ustre-
zno. Na shemi vidimo še priključka za Reset in Enable ter trimer 
potenciometer, s katerim nastavljamo kontrast prikaza na LCD-
ju. Vrednost potenciometra ni kritična in lahko znaša od 5 kOh-
mov pa do 50 kOhmov. Nekateri LCD moduli imajo vgrajeno 
tudi osvetlitev ozadja. Za to imajo predvidene posebne priključ-
ke, kamor priključimo 5V napetost zaporedno z 10 Ohmskim 
uporom. Na naši shemi vidite, da smo serijsko z 10 Ohmskim 
uporom priključili FET, preko katerega bomo vklapljali oziroma 
izklapljali osvetlitev ozadja.

Slika 14 - Vezava LCD-ja na mikrokontroler

Najlepše v Bascom-AVR programu je, da je enostaven za upora-
bo. To se najbolj vidi pri izpisu podatkov na LCD-ju. Program za 
izpis na LCD-ju vidimo na sliki 15.

Slika 15: Program za izpis podatkov na LCD-ju

Najprej je potrebno, kot smo že navajeni, defi nirati mikrokon-
troler. Nato defi niramo vrsto LCD-ja. Vrata, na katera priključi-
mo LCD, defi niramo kot izhodna in že lahko začnemo „pisati“ po 
LCD-ju.
Defi nicija vrat za priklop LCD-ja na sliki 14 bi izgledal takole:
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.0 , Db6 = Portd.1 , Db5 
= Portd.2 , Db4 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5

Osvetlitev pa vklapljamo oziroma izklapljamo s FETom na 
Portd.6.
Predlagam, da nekje na začetku programa z ukazom CLS (clear 
screen) pobrišete možni predhodni izpis na LCD-ju. Nadalje je 
priporočljivo, da kar se da natančno določite, kje naj se izpis 
nahaja na LCD-ju. To naredimo z več ukazi. Najbolj enostavna 
sta ukaza Upperline in Lowerline, ki določata vrstico, v kateri 
naj se izpisujejo znaki. Sintaksa za izpis je samo: 
LCD „ tekst“ ; spremenljivka

Kot vidite, je ukaz LCD enostaven, njemu sledi narekovaj zgoraj 
in nato tekst, ki ga želimo izpisati. V kolikor želimo izpisati vre-
dnost spremenljivke, jo samo navedemo poleg ukaza LCD, kot 
npr.: LCD A1. A1 je v tem primeru spremenljivka, ki se bo izpisa-
la na LCD-ju. Če bi želeli lepši izpis, bi naredili takole: 
LCD „Spremenljivka = „ ; A1. 

V kolikor izpisujemo več spremenljivk moramo paziti tudi na 
prazne prostore med njimi, da se ne bi spremenljivki (npr: A1= 
20, B1=12) z ukazom 
LCD A1, B1    izpisali takole: 2012.

Verjetno boste zadevo hitro osvojili, saj je izpis na LCD-ju res 
enostaven. Povejmo še, da lahko izpis lociramo zelo natančno. 
Z ukazom Locate x,y lahko določimo vrstico in mesto izpisa na 
LCD-ju. Pri tem x pomeni vrstico, y pa mesto, ki se šteje od leve. 

LCD designer
Bascom ima vgrajeno simpatično 
orodje, ki se imenuje LCD desi-
gner in ga najdemo v zavihku 
Tools. S pomočjo LCD designerja si 
bomo lahko napravili izpis po na-
ših željah in zahtevah. Izgled LCD 
designerja vidimo na sliki 16.

Slika 16 - Izgled LCD designerja
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Po tem, ko smo s klikanjem po poljih LCD designerja določili 
znak, ki naj bi se izpisal, kliknemo OK in v programu, kjer se 
nahaja kurzor se bo pojavila nova vrstica, ki bo za gornji znak 
izgledala takole:

Deflcdchar ?,10,4,14,17,16,17,14,32' replace ? with number (0-7)

Ukaz je dovolj intuitiven, dodan je tudi komentar, kjer piše, da 
znak ? zamenjamo s številko od 0 do 7. Recimo, da znak ? zame-
njamo s številko 1. V našem Bascom programu bomo znak  „č“ 
izpisovali z ukazom LCD Chr(1).

Za vajo naredimo zgled, kjer bomo izpisali „TŠCČ“ znake. Pro-
gram v Bascomu bi izgledal takole
....
LCD „T“ ; Chr(2) ; „C“ ; Chr(1)
....
Deflcdchar 1 , 10 , 4 , 14 , 17 , 16 , 17 , 14 , 32   ' č
Deflcdchar 2 , 10 , 4 , 14 , 17 , 12 , 2 , 17 , 14   ' š
.....

Opazili boste, da smo med ukazi za izpis posameznega znaka 
postavili podpičje. V kolikor potrebujete izpis praznega mesta, 
to naredite enostavno z izpisovanjem le-tega med dvema nare-
kovajema: „  “

Za malo bolj dodelane izpise lahko uporabimo ukaz:
                                                                                                                                                      
Shiftlcd Right  in  Shiftlcd Left.

Verjetno razlaga ukaza ni potrebna, saj z njim premikamo vsebi-
no na LCD-ju v levo ali v desno. Z ukazom:

 C URSOR ON / OFF BLINK / NOBLINK
pa določamo, ali bo kurzor prikazan ali ne, ter ali bo utripal ali 
ne. Skratka prikaz na LC D-j u je v Bascomu sila enostaven in pre-
cej dodelan. Izpisovati je možno tudi preko dveh vrstic s pomo-
čjo LCD designer orodja.

Zaključek

V tokratnem poglavju smo obdelali priklop enosmernega mo-
torja na mikrokontroler. Spoznali smo dva močnostna operacij-
ska ojačevalnika, ki zmoreta suvereno krmiliti motorje, pokazali 
smo tudi, kako krmiliti motorje z logičnimi signali tako, da se 
vrtijo v eno ali v drugo smer. Pri izpisu na LCD-ju smo pokazali 
tipično električno shemo, na kateri se nahaja mikrokontroler in 
LCD. Prikazali smo dele programov, s katerimi izpisujemo podat-
ke ali znake na alfanumeričnem LCD-ju. Upam, da vam je ta 
mini serija člankov vsaj malo odškrnila vrata v področje progra-
miranja mikrokontrolerjev. 
Če bo dovolj zanimanja lahko pripravim nadaljevanje, kjer 
bomo obdelali merjenje temperature z digitalnim senzorjem 
DS18S20, nadalje bi lahko osvojili prikaz podatkov na grafi č-
nem LCD prikazovalniku, ki bi ga nadgradili s folijo občutljivo na 
dotik in bi tako krmilili grafi čni LCD s »touch screen-om«. Mo-
ram vam povedati, da so udeleženci nadaljevalnega Bascom-
AVR tečaja bili navdušeni nad njim.

In ne pozabite, da se lahko prijavite na začetni tečaj Bascom-
AVR vsako drugo sredo v mesecu. Pošljite mi email za podrob-
nosti.  

Pred petindvajsetimi leti sem po naključju zastonj 
dobil star odslužen stolp, ki je nekoč nosil trans-
formator. Bil je ponujen našemu radioklubu, ker 

pa ga nismo potrebovali, sem ga vzel jaz. Bil je okoli 
osem metrov dolg, osnovna mera spodaj meter v kvad-
rat. Moja parcela ni ravno velika, meji na dve ulici in ob 
daljši stranici sem polegel stolp, katerega mi je pripeljal 
delavec z Elektra. 

Takoj sem odvil stran vse nepotrebne elemente, da je dobil pra-
vi izgled. Bil je seveda prekratek in takoj sem se lotil podaljševa-
nja. Kupil sem štiri šest metrov dolge kotne profi le, prvo manjšo 
dimenzijo od tiste, s katero se je končal original. Nažagal in po-
tem privaril sem prečne povezave po vzorcu, kot je bil stolp spo-
daj. Na vrhu se je končal s 30 x 30 centimetrov, ravno toliko, da 
je šel skozi odprtino skrajšani steber cestne razsvetljave, katere-
ga sem vgradil približno eno tretjino dolžine v stolp. Spodaj in 
zgoraj sem v steber zabil ležaje, ki sem jih našel na odpadu in 
potegnil skozi še pocinkano cev, katera je šla spodaj v rotator, na 
drugem koncu pa naj bi bile antene. Zgornji ležaj sem zaščitil z 
oljnim tesnilom, spodnji pa je bil itak v cevi, kjer voda ni mogla 
do njega.

Spodaj sem stolp podaljšal za dva metra, na enak način kot zgo-
raj, le da sem uporabil za eno dimenzijo močnejše kotno železo, 
kot je bil original. Izvrtal sem po dve luknji v vsako nogo z obeh 
strani in spojil z vijaki. Ta del sem potem odvil in ga natančno 
namestil v jamo, ki sem jo izkopal dva metra od hiše. To pa zato, 

STOLP IN STRELA
Avtor: Janez Močnik, S53MJ
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da je bil stolp na tretjini dolžine med dve-
ma drogovoma ulične razsvetljave in 
sem lahko napel žično anteno FD4. Jama 
je bila kocka s stranicami dveh metrov. 
Vse skupaj sem zalil z betonom in kamni 
tako, da so ušesa gledala dvajset centi-
metrov iz betonske plošče. 

Medtem, ko se je beton sušil, sem na me-
sto, kjer bo stal rotator, pričvrstil na 
ogrodje stolpa pločevinasto ploščo 30 x 
30 cm debeline 3 mm. Ploščo sem privil 
na stolp s štirimi nosilci motorja od fi čka, 
ki naj bi služili dušenju nihanja antene v 
vetru.  Cev sem spodaj takoj vpel v rota-
tor in stolp še prebarval. Pri postavljanju 
smo s pomočniki vsak pri svoji nogi z vija-
ki v rokah čakali, da ga je dvigalo dvignilo 
in postavilo točno v ležišče. Takoj smo 

vtaknili vsak svoj vijak skozi luknjo in pri-
vili matice, tako je bil stolp postavljen. 
Od daleč je izgledal prav elegantno, z op-
tično prevaro, kot da je vitek v pasu, če-
prav se v resnici le počasi oži proti vrhu.
 
Ko je stolp še ležal ob hiši na tleh, so me 
mimoidoči spraševali, kaj bo to? Seveda 
si nisem upal povedati, čemu mi bo, saj 
sem se bal, da potem iz tega ne bo nič. 
Nekateri so seveda uganili, a sem jih pro-
sil, naj bodo tiho. Najbolj mi je šel na živ-
ce spodnji sosed, stanujoč tri hiše nižje. 
Bil je brezposeln povratnik iz Nemčije in 
nadvse pameten. Vedno, ko je šel mimo, 
se je ustavil in gledal, kaj delam. Sam 
sem se delal, kot da ga ne vidim, a ker je 
kar naprej sitnaril, sem mu rekel, da bo to 
steber, ki bo nosil vrv za sušenje perila. 
Nič ni odgovoril, samo odšel je počasi 
proti bližnji gostilni. Kasneje, ko se je vra-
čal, mi je dejal, da to ne bo res, ker on ni 
tako neumen, da bi temu verjel. To pa 
zato, ker moja žena nikakor ne bo dose-
gla do vrvi, da bi obesila perilo. Mislil 
sem mu razložiti, da bo vrv pripeta nižje, 
pa je že odšel. Drugi se je ustavil in me 
vprašal, ali nisem opazil, da je v sredini 
ožji kot na vrhu in se bo tam gotovo pre-
lomil. Dal sem mu v roko meter in rekel, 
naj se sam prepriča, če misli, da je to res. 
Večkrat je vse premeril in rekel, da le tako 
izgleda, sicer je vse v redu. Nekateri so le 
odkimavali, a so bili vsaj tiho, ko so hodi-
li mimo.
 
Ko smo še gradili hiše v našem naselju, je 
strela tolkla po okolici, da je bilo veselje. 
Prvemu sosedu čez cesto je strela udarila 
v garažna vrata še nedograjene hiše in 
jih zažgala. V isti ulici štiri hiše nižje je 
strela udarila v lesen opaž v slemenu. Les 
ni zagorel, le razmetalo mu je vse dešči-
ce, da je moral narediti vse na novo. V 
ulici malo nižje, recimo sto metrov zrač-
ne linije od mene, je strela udarila v di-
mnik in ga podrla. Na drugo stran, pribli-
žno sto petdeset metrov od mene, je 
udarila v zračni elektro priključek, ožgala 
zid in v hiši prekurila nekaj bele tehnike. 
Spet naslednjemu sosedu je udarila v fi -
žolovko na vrtu. Možakar mi je sam po-
vedal, kako je bilo. Gledal je skozi okno, 
ko je treščilo, in ni mogel verjeti svojim 
očem. Ta hrib je bil pravi strelovod! Koli-
ko strel je udarilo izven naselja, pa ni nih-
če štel. Sedaj si predstavljajte moj stolp, 
ki je naravnost izzival nesrečo.
 
Ozemljitve nisem delal posebej, saj sem 
se priključil kar na obstoječo ozemljitev 

cestne razsvetljave. Valjanec sem priklju-
čil le na eno nogo stolpa,  saj se mi je ta-
krat preveč mudilo montirati antene, da 
bi čimprej začeti delati. Ozemljitev sem 
imel namen dokončati kasneje, na kar 
sem seveda zavestno pozabil. Tako smo 
vsi čakali, kdaj bo počilo, a do danes še 
ni. Stolp stoji že petindvajset let, a strela 
še ni udarila vanj in tudi ne v naš hrib ali 
katero od hiš v naselju. Tako so ljudje za-
čeli verjeti, da stolp strelo odganja in niso 
nergali zaradi sevanja, televizijskih mo-
tenj ali česa podobnega. Nekateri so me-
nili, da tri žice,  s katerimi je sidran stolp, 
ne bodo zdržale, ker niso razumeli, da so 
to žične antene, stolp pa je samonosen. 
Glede na svojo višino stolp ni posebej vi-
den, celo neopazen je med hišami. 

Poštarja sem vprašal, zakaj mi je zmečkal 
diplomo, saj je kuverto prepognil in zata-
knil za kljuko garažnih vrat. Zajedljivo me 
je vprašal, iz česa sem diplomiral. Razlo-
žil sem mu, da je to radioamaterska di-
ploma. Potem se je začudil, češ, vem kaj 
so radioamaterji, ampak oni imajo stolpe 
in velike antene. Pokazal sem mu na 
stolp, pod katerim je stal in začudeno je 
rekel, da ga ni opazil. Nekomu sem rekel, 
da me bo lahko našel, le gleda naj v zrak 
in bo videl anteno. Ni me našel, ker ni ni-
česar videl. Smešno mi je bilo, ko je elek-
tričar nekaj popravljal na cestni napeljavi 
in zagledal stolp. Vprašal me je, kateri 
bedak mi je postavil elektro stolp dva 
metra od hiše. Ko sem mu s smehom re-
kel, naj pogleda gor, ni mogel verjeti, ker 
da je v naši ulici že večkrat menjal žarni-
ce cestne razsvetljave, antene pa ni videl.

Pred leti je ena od sosed, ki je bila rahlo 
vraževerna, naročila na dom žensko z ba-
jalico, ker je verjela, da ji škodi sevanje 
moje antene. Ta je prišla, ji premerila vso 
hišo in ji svetovala, naj zamenja spalnico 
in položaj postelj ali se celo preseli dru-
gam, ker podzemni vodni tokovi tečejo 
prav obratno, kakor ima ona urejen dom. 
Tako sem bil čist tudi s tega vidika, sose-
da pa se je kasneje po čistem naključju  
odselila. 

Ne vem, kako bi šlo, če bi me kdo le prija-
vil inšpekciji. Upam, da se to ne bo zgodi-
lo. Upam pa tudi, da se me bo strela še 
nekaj časa izogibala, potem pa bo tako in 
tako vseeno. Zgodba je lahko tudi pouč-
na, saj bo gotovo pomagala tistim, ki so v 
dvomih glede postavitve stolpa v nase-
lju, če bo le kdo verjel njihovi trditvi, da 
stolp odganja strele.  
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V  mesecu juniju so se odvijala še zadnja 
pomembnejša tekmovanja spomladanskega 
dela ARG tekmovanj: državno tekmovanje 

za pionirje v Slovenj Gradcu, odprto UKV prven-
stvo radiokluba Ormož in KV državno prvenstvo v 
Kostanjevici.

Pionirji so se pomerili v dveh kategorijah in sicer kot Mladi teh-
niki ter v državnem prvenstvu ZRS. Tekmovanje se je odvijalo na 
gozdnatem terenu okoli letališča v Slovenj Gradcu. Sam teren 
okoli letališča je za naše najmlajše tekmovalce zelo primeren, 
saj na njem ni velikih višinskih razlik. Poleg tega je bila tudi po-
stavitev skritih oddajnikov primerna za omenjeno kategorijo. 
Večina je našla vse oddajnike, najhitrejši pa so  pritekli v cilj po 
slabih 50 minutah.
Zmagovalka letošnjega pionirskega državnega prvenstva ZRS je 
postala Maja Koštrun iz Sevnice. Najboljšim tekmovalcem so bili 
podeljene medalje, vsi pa so prejeli diplome in majice Zveze 
organizacij za tehnično kulturo Slovenije. Zaključna prireditev s 
podelitvijo  je potekala na letališču. Po končani razglasitvi rezul-
tatov je bila na letališču še zaključna prireditev, kjer so si obisko-
valci v zgodnjih popoldanskih urah ogledali  letalski miting, ki je 
popestril zaključek tekmovanja.
Drugo junijsko soboto je potekalo odprto UKV prvenstvo radio-
kluba  Ormož v kraju Podgorci. Tekmovanja so se udeležili tudi 
tekmovalci iz sosednjih Hrvaških radioklubov. Večja  konkuren-
ca in želja popraviti slabše uvrstitve s prejšnjega UKV tekmova-
nja je vzpodbudila tekmovalce k bolj temeljitem in hitrem  iska-
nju »lisic«. Največja motivacija zanje pa je bila želja po uvrstitvi 
v državno reprezentanco. Za pionirje je bilo to zadnje in odločil-
no tekmovanje, ki je prinašalo točke. Po tekmovanju je bila do-
ločena ekipa treh fantov in treh deklet. Ti se bodo udeležili 
evropskega mladinskega prvenstva na Češkem.
Državno prvenstvo za ostale člane je potekalo v soboto, 20. ju-
nija v Kostanjevici pod okriljem radiokluba Prekopa, S59DDT. 
Tekmovalci in organizatorji smo vse zgodnje jutro žalostno zrli v 
črno nebo, ki je dokončno popustilo tik pred tekmovanjem. K 
sreči nam je bilo zavetje nudeno v prostorih radiokluba. Tekmo-
valci so do odhoda na teren v miru poklepetali, potem pa… tek 
v dežju. Razmere so bile v času tekmovanja res težke. Kljub vse-
mu so tekmovalci pričeli prihajati  na cilj z najdenimi »lisicami«. 
Dve tretjini tekmovalcev je registrirala vse predpisane lisice, 
ostali pa so našli kakšno manj. Nekaterim je na žalost odpove-
dal poslušnost sprejemnik, tako da so prekoračili dovoljen ča-
sovni limit. Med tekmovalci sta bila tudi dva novinca v vrstah 
veteranov. Čestitke zanju, ker nista popustila pod težo razmer. 
Po tekmovanju se je vreme umirilo. Tako je podelitev medalj in 
diplom potekala kar se da slovesno.
S tem tekmovanjem smo tudi zaključili izbor tekmovalcev za 
državno člansko  reprezentanco ZRS, ki bo sodelovala na 17. 
evropskem prvenstvu v Bolgariji od 16.9. do 21.9.2009.

Rezultati tekmovanj:

PIONIRSKO DRŽAVNO ARG PRVENSTVO ZRS 2009
Slovenj Gradec, 06.06.2009

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
 1. Maja KOŠTRUN S59DHP 47:59 3 - 82 6 
 2. Bojan JELIČ S53JPQ 48:58 3 - 85 3 
 3. Urban BATIČ S53AAN 50:53 3 - 84 5 

  4. Ana ČUFER S53AAN 53:23 3 - 15 8 
  5. Luka STEGNE S59DHP 57:35 3 - 21 9 
  6. Blaž HRVATIN S53JPQ 57:37 3 - 12 7 
  7. Matic KUSELJ S59DHP 58:01 3 - 80 1 
  8. Armin ČRNIGOJ S53AAN 58:02 3 - 83 12 
  9. Tadej TIHOLE S59DHP 63:12 3 - 81 11 
10. Jure ZELIČ S59DHP 71:53 3 - 20 4 
11. Jerneja SAMEC S53AAN 89:55 3 - 14 16 
12. Danijel SEVER S53AAN 90:06 3 - 17 2 
13. Matic FUČKA S53AAN 95:36 3 - 16 10 
13. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 95:36 3 - 13 14 
15. Marko KUŽNER S59DPG 101:14 2 - 79 17 
16. Jurij RADI S59DHP 107:19 2 - 19 15 
17. Nik MASTNAK S59DHP 113:17 2 - 18 13 
Čas lova - 120 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA ORMOŽ
Ormož, 13.06.2009

GENERALNA RAZVRSTITEV:
Kategorija PIONIRJI 144 MHz
  1. Ana ČUFER S53AAN 51:52 3 - 7 6 
  2. Armin ČRNIGOJ S53AAN 64:43 3 - 95 15 
  3. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 89:02 3 - 18 12 
  4. Anja BAHUN 9A1CMS 109:15 3 - 3 10 
  5. Tadej TIHOLE S59DHP 88:22 2 - 103 8 
  6. Blaž VINTAR S59DHP 93:37 2 - 102 7 
  7. Bojan JELIČ S53JPQ 97:31 2 - 110 13 
  8. Matic KUSELJ S59DHP 114:50 2 - 106 5 
  9. Luka STEGNE S59DHP 120:48 2 - 104 11 
10. Jerneja SAMEC S53AAN 121:42 2 - 16 1 
11. Karlo ČANADI 9A1CMS 61:11 1 - 4 16 
12. Maja KOŠTRUN S59DHP 95:07 1 - 107 17 
13. Tina ŽERJAV 9A1CMS 125:49 1 - 5 3 
14. Marko KUŽNER S59DPG 129:27 1 - 8 4 
15. Jurij RADI S59DHP 139:23 1 - 2 2 

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
 1. Anita ŽERJAV 9A1CMS 113:48 4 - 99 13 
 2. Petra LEVIČAR S53JPQ 108:19 3 - 109 1 
 3. Nina RADI S59DHP 115:34 3 - 6 9 

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
 1. Deni SLAVIČEK 9A1CMS 78:08 4 - 96 5 
 2. David ČUFER S53AAN 98:59 4 - 94 2 
 3. Matic PETERKA S53CAB 99:43 4 - 17 4 
 4. Žiga BATIČ S53AAN 123:20 4 - 122 16 
 5. Niko HALOŽAN S59DIQ 101:47 3 - 100 11 
 6. Samo ŠALAMUN S59DIQ 106:27 3 - 97 3 
 7. Marino JELINEK S59DIQ 112:07 3 - 101 6 
 8. Jan HALOŽAN S59DPG 101:28 2 - 91 8 
 9. Urban SENICA S59DHP 130:13 2 - 105 12 
 Sebastijan KUŽNER S59DPG 181:24 3 - 92 15

Kategorija SENIORJI 144 MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 77:35 5 - 98 5 
 2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 79:59 5 - 121 11 
 3. Danilo KUNŠEK S59DHP 98:16 5 - 108 3 
 4. Zoran FURMAN S59DXU 101:07 5 - 13 7 
 5. Andrej TROJER S53CAB 121:13 5 - 124 13 
 6. Bruno HERENČIĆ 9A1EZA 133:54 5 - 90 17 

ARG TEKMOVANJA - JUNIJ 2009
 Ureja:  Franci ŽANKAR, S57CT



CQ ZRS

42

Letnik XX, 3/2009

ARG AKTIVNOSTI  JUNIJSKA TEKMOVANJA

  7. Stanko ŠMIGOC S59DIQ 134:59 5 - 115 1 
  8. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 129:39 4 - 88 14 
  9. Marko ROŠČIĆ 9A1EZA 139:23 4 - 89 10 
10. Peter OREŠNIK S53CAB 93:39 2 - 1 9 

Kategorija VETERANI 144 MHz
  1. Jože KOSI S59DIQ 72:12 4 - 114 17 
  2. Branimir VINKO 9A1CMS 87:33 4 - 113 6 
  3. Robert OREHOCI 9A1A 91:35 4 - 118 2 
  4. Ivan LAZAR S59DIQ 94:47 4 - 112 4 
  5. Darko KLARIĆ 9A1EZA 97:02 4 - 117 15 
  6. Dražen JANŽEK 9A1CMS 103:29 4 - 116 8 
  7. Jože ONIČ S59DXU 110:30 4 - 120 10 
  8. Stanko ČUFER S53AAN 111:16 4 - 93 14 
  9. Slavko SOPINA 9A1A 125:27 4 - 119 12 
10. Janko KUSELJ S53JPQ 114:43 3 - 111 7 
 Miroslav KUŽNER S59DPG 141:56 2 - 123 16
Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2009
Kostanjevica, 20.06.2009

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
 1. Adrijana MOŠKON S53JPQ 95:02 4 - 103 1 
 2. Petra LEVIČAR S53JPQ 98:58 4 - 105 10 
 3. Nina RADI S59DHP 102:02 4 - 9 6 
 4. Maja MARUŠIČ S53JPQ 117:47 4 - 104 15 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
 1. David ČUFER S53AAN 86:27 4 - 110 4 
 2. Matic PETERKA S53CAB 91:22 4 - 5 8 
 3. Niko HALOŽAN S59DIQ 108:57 4 - 98 6 

KV prvenstvo ZRS - Udeleženci prvenstva

P40 - Pionirsko KV ARG  prvenstvo ZRS
Samo URŠEJ S56VSU- podpredsednik ZRS, Bojan JELIČ, (S53JPQ), Maja 
KOŠTRUN, (S59DHP), Urban BATIČ, (S53AAN), Ana Čufer, (S53AAN), 
Luka STEGNE, (S59DHP), Franci ŽANKAR, S57CT- ARG manager ZRS

Pionirsko KV ARG  prvenstvo
Maja KOŠTRUN, (S59DHP)

KV prvenstvo ZRS - Ženske
Petra LEVIČAR, S58APL, Adrijana MOŠKON, S57ORA, Nina RADI, S57ONR, 
Maja MARUŠIČ, S58AJA

KV prvenstvo ZRS - Veterani
Ivo JEREB, S57AL, Stanko ČUFER, S57CD, Ivan LAZAR, S56TQL, Franc 
KOLAR, S52KH
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 4. Žiga BATIČ S53AAN 121:33 3 - 111 15 
 5. Jan HALOŽAN S59DPG 95:57 2 - 107 11 
 6. Matija ČUFER S53AAN 111:53 2 - 108 9 
 Marino JELINEK S59DIQ 150:43 3 - 99 13
 Sebastijan KUŽNER S59DPG 141:07 2 - 106 2
 Simon KOLMAN S59DHP 46:49 0 - 123 16

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
 1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 82:05 5 - 113 11 
 2. Peter OREŠNIK S53CAB 85:06 5 - 1 3 
 3. Niko GABERC S59DIQ 86:34 5 - 101 2 
 4. Danilo KUNŠEK S59DHP 98:39 5 - 124 9 
 5. Andrej TROJER S53CAB 100:41 5 - 120 12 
 6. Zoran FURMAN S59DXU 112:23 5 - 10 14 
 7. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 124:27 3 - 100 16 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
 1. Stanko ČUFER S53AAN 78:41 4 - 109 5 
 2. Ivo JEREB S59DRW 83:02 4 - 102 10 
 3. Ivan LAZAR S59DIQ 97:05 4 - 122 12 
 4. Jože ONIČ S59DXU 99:51 4 - 119 4 
 5. Franc KOLAR S59DPG 109:29 3 - 117 1 
 6. Janko KUSELJ S53JPQ 111:32 3 - 118 3 
 Miroslav KUŽNER S59DPG 211:52 2 - 116 14

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
 1. Adrijana MOŠKON S53JPQ 95:02 4 - 103 1 
 2. Petra LEVIČAR S53JPQ 98:58 4 - 105 10 
 3. Nina RADI S59DHP 102:02 4 - 9 6 
 4. Maja MARUŠIČ S53JPQ 117:47 4 - 104 15 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
 1. David ČUFER S53AAN 86:27 4 - 110 4 
 2. Matic PETERKA S53CAB 91:22 4 - 5 8 
 3. Niko HALOŽAN S59DIQ 108:57 4 - 98 6 
 4. Žiga BATIČ S53AAN 121:33 3 - 111 15 
 5. Jan HALOŽAN S59DPG 95:57 2 - 107 11 
 6. Matija ČUFER S53AAN 111:53 2 - 108 9 
 Marino JELINEK S59DIQ 150:43 3 - 99 13
 Sebastijan KUŽNER S59DPG 141:07 2 - 106 2
 Simon KOLMAN S59DHP 46:49 0 - 123 16

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
 1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 82:05 5 - 113 11 
 2. Peter OREŠNIK S53CAB 85:06 5 - 1 3 
 3. Niko GABERC S59DIQ 86:34 5 - 101 2 
 
  

'''4. Danilo KUNŠEK S59DHP 98:39 5 - 124 9 
  5. Andrej TROJER S53CAB 100:41 5 - 120 12 
  6. Zoran FURMAN S59DXU 112:23 5 - 10 14 
  7. Matevž ŠTOKELJ S53AAN 116:23 5 - 112 7 
  8. Bruno HERENČIĆ 9A1EZA 118:09 5 - 96 4 
  9. Davor MOŽIČ S59DHP 114:07 4 - 125 5 
10. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 124:27 3 - 100 16 
 Blaž VOLK S53AAN 176:56 2 - 114 13

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
 1. Stanko ČUFER S53AAN 78:41 4 - 109 5 
 2. Ivo JEREB S59DRW 83:02 4 - 102 10 
 3. Ivan LAZAR S59DIQ 97:05 4 - 122 12 
 4. Jože ONIČ S59DXU 99:51 4 - 119 4 
 5. Ivo KETE S53AAN 111:40 4 - 115 8 
 6. Franc KOLAR S59DPG 109:29 3 - 117 1 
 7. Janko KUSELJ S53JPQ 111:32 3 - 118 3 
 Miroslav KUŽNER S59DPG 211:52 2 - 116 14
 Miroljub STOŠIĆ YU1 25:35 0 - 121 7
Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, 
priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štart-
na številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.

MLADINSKA ARG REPREZENTANCA ZRS
Z doseženimi rezultati v spomladanskem delu tekmovanj so se 
v mladinsko ARG reprezentanco ZRS uvrstili :

Ime in priimek                                           Radioklub Kategorija
Ana ČUFER S53AAN W15
Maja KOŠTRUN S59DHP  W15
Jerneja SAMEC S53AAN  W15
Matic KUSELJ S59DHP M15
Luka STEGNE S59DHP M15
Bojan JELIČ S53JPQ M15

Omenjeno reprezentanco je na prvenstvo na Češkem odpeljal 
Jani Kuselj, S52CO. Prvenstvo je potekalo v kraju Telč od 30.6 
do 3.7.2009. Več o zelo dobrih uspehih v naslednji številki!

ČLANSKA ARG REPREZENTANCA ZRS

Z doseženimi rezultati v spomladanskem delu tekmovanj so se 
v člansko ARG reprezentanco ZRS uvrstili:

Ime in priimek                                          Radioklub Kategorija
Petra LEVIČAR, S58APL  S53JPQ W19
Maja MARUŠIČ, S58AJA  S53JPQ W21
Adrijana MOŠKON, S57ORA S53JPQ W21
Nina RADI, S57ONR  S59DHP W21
David ČUFER, S57DN  S53AAN M19
Matic PETERKA, S57OGC  S53CAB M19
Žiga BATIČ  S53AAN M19
Matjaž ŠTOKELJ  S53AAN M21
Niko GABERC, S56SON  S59DIQ M21
Danilo KUNŠEK  S59DHP M21
Ivo JEREB, S57AL  S59DRW M40
Stanko ČUFER, S57CD  S53AAN M50
Jože ONIČ, S51T  S59DXU M60
Ivan LAZAR, S56TQL  S59DIQ M60
Janko KUSELJ, S59D  S53JPQ M60
Franci ŽANKAR, S57CT                          Vodja reprezentance     

 ARG manager ZRS:  
 Franci ŽANKAR, S57CT

K48 - KV prvenstvo ZRS - Seniorji
Mojmir PUSTOSLEMŠEK, S56EPG-župan občine Kostanjevica, Peter 
OREŠNIK, S52AA, Matjaž ŠTOKELJ, (S53AAN), Niko GABERC, S56SON
Danilo KUNŠEK, (S59DHP), Andrej TROJER, S50TA, Franci ŽANKAR, 
S57CT- ARG manager ZRS
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Splošne in DX-informacije

Ureja: Kristjan Kodermac, S50XX

1./2. avgust 2009
European HF Championship 1200-2359z CW/SSB
http://lea.hamradio.si/scc/euhf/euhfcrules.htm
TARA Grid Dip Shindig 0000-2400z RTTY/PSK31
http://www.n2ty.org/seasons/tara_grid_rules.html
North American QSO Party, CW 1800-0600z  CW
http://www.ncjweb.com/naqprules.php

8./9. avgust
WAE DX Contest, CW 0000-2359z  CW
http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm

15./16. avgust
SARTG WW RTTY Contest 0000-0800z  RTTY
 1600-2400z  RTTY
 0800-1600z  RTTY
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm
North American QSO Party, SSB 1800-0600z  SSB
http://www.ncjweb.com/naqprules.php

29./30. avgust
SCC RTTY Championship 1200-1159z  RTTY
http://lea.hamradio.si/scc/rtty/htmlrules.htm
YO DX HF Contest 1200-1200z  CW/SSB
http://www.hamradio.ro/contests/yodx_eng.pdf

5./6. september
All Asian DX Contest, Phone 0000-2400z  SSB
http://www.jarl.or.jp/English/4_Library/A-4-3_
Contests/2009AA_Rule.htm
IARU Region 1 Fieldday 1300-1259z  SSB
http://www.darc.de/referate/dx/xedcfr.htm

12./13. september
WAE DX Contest, SSB 0000-2359z  SSB
http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm

Če se odpravljate na Korziko – TK, je dobro 
vedeti, da na otoku ni dovoljena uporaba 6m 
področja, kot zaenkrat tudi še ni dovoljena 
uporaba razširjenega 40m področja [7100-
7200kHz].

Od 10. junija imajo tudi južnoafriški radio-
amaterji popoln dostop do 40m področja 
[7000-7200kHz], ZR licence pa lahko up-
orabljajo tudi segment 14225-14350kHz.

Strokovnjaki pravijo, da bo maksimum 
24. sončnega ciklusa nekje v maju 2013. 
Mogoče jim je verjeti, čeprav ni so bili ravno 
točni z napovedmi v zadnjih par letih. 

http://www.spaceweather.com/headlines/
y2009/08may_noaaprediction.htm?PHPSESSI
D=9c1qmjl4b4mfl0v00d2pvm1od5

  Novosti na Portugalskem
Anacom (portugalski regulator telekomu-
nikacij, tudi radioamaterstva) je določil 
nova pravila za portugalske radioamaterje, 
ki so začeli veljati s 1. junijem 2009. Poleg 
sprememb okoli licenc se je največ spreme-
nilo pri dodelitvi prefiksov za posamezna 
geografska področja portugalske države. 

Po novem so znaki razdeljeni takole:

Portugalska:
Blok 1: CT1, CT2, CT4, CT5
Blok 2: CR7, CS7, CT7
Blok 3: CQ0, CS5
Blok 4: CQ7, CR5, CR6, CS2

Madeira:
Blok 1: CT3
Blok 2: CR9, CS9, CT9

Blok 3: CQ2, CS3
Blok 4: CQ3, CQ9, CR3

Azorsko otočje:
Blok 1: CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6, 
CU7, CU8, CU9, CU0
Blok 2: CR8, CS8, CT8
Blok 3: CQ1, CS4
Blok 4: CQ8, CR1, CR2

Klicnih znakov iz prvega bloka ne bodo 
več izdajali, obstoječi radioamaterji lahko 
obdržijo sedanje znake ali zaprosijo za 
novo licenco z znakom iz drugega bloka. 
Novi amaterji bodo pridobili znak iz dru-
gega bloka. Tretji blok predstavljajo klubski 
znaki, četrti blok znakov pa so namenjeni 
občasnim posebnim postajam in kontest 
znakom.

Tuji radioamaterji, ki bodo delali na ozem-
lju Portugalske pod pogoji CEPT licence, 
morajo uporabljati prefikse CT7 v kolikor 
so na celinskem delu Portugalske, CT8 na 
Azorih in CT9 na Madeiri. CEPT »Novice« 
licence pa CS7, CS8 in CS9 v istem vrstnem 
redu.

Za zbiratelje prefiksov in kontesterje spre-
membe pomenijo bistveno zmanjšanje pre-
fiksov za DXCC Portugalsko, en nov prefiks 
za DXCC Madeiro (CQ2) in  nove prefikse 
za DXCC Azorsko otočje (CR8, CS8, CT8, 
CQ1, CS4, CQ8, CR1, CR2). Več o tem na 
naslovu: http://www.anacom.pt/render.
jsp?contentId=931324

  DX INFO:
V času poletja, sonca, morja in dopustov je 
malo napovedanih neotoških aktivacij, zato 
je večina »DX Info« z IOTA predznakom:

AS-031
Makoto [JI5RPT, JD1BLY] in Yoshihi [JO1VLZ, 
JD1BNF] med 9. in 14. avgustom načrtujeta ak-
tiviranje otoka ChiChijima, v otočju Ogasawara.
JD1BLY: http://www.ji5rpt.co m/jd1/
JD1BNF: http://www.hattsan.com/

EU-001
Pandelis [SV5AZP], Stathis [SV5DKL], Dionisis 
[SV5FRD], Panagiotis [SV5AZK] in Yiannis [SV-
5FRI] bodo med 31. julijem in 3. avgustom ak-
tivni iz otoka Symi, kot SX5SYMI, delali pa bodo 
SSB/CW/RTTY na področjih 160-6m. QSL direct 
SV5FRI
http://sx5symi.symiakos.gr
Za informacije o diplomi grških otokov (GIOTA) pa:
http://www.5-9report.gr/giota/index.htm

EU-002
Jukka [OH6LI] in Kim [OH6KZP] načrtujeta ak-
tivnost iz Geta kot OH0V, IOTA RSGB kontest, MS. 
QSL OH6LI

EU-002
Manuel [CT1BWW] bo med 26. julijem in 7. av-
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gustom delal kot OH0/CT1BWW, 80-10m, CW/
SSB/RTTY. Manuel bo mogoče aktiven kot OJ0/
CT1BWW iz Market Reefa, ampak samo 1. av-
gusta. QSL HC
http://www.geocities.com/oh0ct1bww

EU-014
Laurent [F8BBL] bo na počitnicah med 1. in 15. 
avgustom na Korziki (DIFM TK-001, MIA MCO-
001, WLOTA 1390), njegov QTH bo pri mestu 
Olmeto, JN41KQ. Delal bo kot TK/F8BBL/QRP. 8. 
avgusta bo odšel na hrib Punta di Buturetu (SOTA 
TK/TK112, 870m ASL, JN41KR). Načrtuje, da bo 
aktiven okoli poldneva. QSL HC

EU-015
Ron [WB2GAI] praznuje svoj zlati jubilej v radio-
amaterstvu in bo med 21. avgustom in 5. okto-
brom aktiven iz Krete. 80-17m samo CW, SV9/
WB2CAI/p. QSL HC

EU-018
Janusz [OY/SP6IXF] in Mek [OY/SP7VC] bos-
ta med 10. in 16. avgustom na Ferskih otokih. 
Načrtujeta aktivnost 160-6m in tudi 2m MS 
(144355kHz, random, FSK441), iz lokatorja IP61. 
Med potovanjem na otoke bo SP7VC/mm akti-
viral morske kvadrate JO37, JO27, JO17, JO18, 
JO19, JO09, IP80, IP81 in IP71. QSL HC

EU-021
Po obisku Ferskih otokov Maurizio [IW4BLZ] 
odhaja na Islandijo. Delal bo kot TF/IW4BLZ med 
31. julijem in 11. avgustom. QSL HC

EU-024
Flaviano [I2MOV] odhaja na Sardinijo 20. julija 
in bo aktiven predvidoma dva meseca kot IS0/
I2MOV, iz kraja Dolianova, kakšnih 20km južno 
od Cagliarija, JM49OJ. Aktiven bo predvsem CW, 
40-10m. QSL HC
http://i2mov.too.it
http://www.webalice.it/flav_i2mo

EU-067
Nick [SV1CEI] bo aktiven kot SV1CEI/8 iz otoka 
Kea do 25. avgusta. Delal bo 40-10m SSB in CW. 
Načrtuje delo iz nekaj svetilnikov.

EU-170
Zrinko (Zik) [VE3ZIK, DO7ZZ] bo do 3. avgusta v 
Bilicah, v IOTA kontestu pa na omenjeni referenci. 
QSL DO7ZZ.

EU-175
Jan [DL7JAN] in Egon [DL2IX] se bosta med 21. in 
31. avgustom mudila na Azorskem otočju, načrt 
je aktivirati otok Faial. Področja 80-6m, SSB/CW/
RTTY, znak bo CT8/(domači znak), QSL HC

NA-016
Dave [W9CGI] bo delal kot ZF2GC z otoka Grand 
Cayman (WLOTA 1042) med 29. julijem in 10. 
avgustom. Delal bo predvsem na 17m in 12m, 
SSB in PSK31. QSL HC, najraje eQSL. Žal ne upo-
rablja LoTW.

NA-083
Člani »QCWA Chapter 119« bodo med IOTA tek-
movanjem proslavili še 30-letnico svojega de-
lovanja in delali kot W4T iz otoka Tangier, VA. 
Operaterji Quint [K4CQW], Stu [K4MIL], Butch 
[KE4AZL], Terry [KI4RXC], Talley [W4TVG], Vic 
[W4VIC], Barry [K5VIP] in Ron [W8RJL] bodo 
aktivirali tri postaje, CW/SSB/RTTY. QSL K5VIP. 
eQSL in LoTW OK.

NA-185
Mike [K9AJ] in Bruce [KD6WW] bosta med 31. 
julijem in 3. avgustom aktivirala otok Thom-
son (CISA New One!), kot (domači znak)/
VY0. Pričakujemo jih lahko na običajnih IOTA 
frekvencah. QSL HC

SA-048
Člani skupine 4M5DX bodo nekje v juliju aktivni 
iz otoka Patos kot YW5P. Točnih datumov o tem 
ni, več pa najdemo na: 
http://www.yw5p.4m5dx.info

3DA0 – SWAZILAND
David [GI4FUM, EI4DJ, 3DA0DJ], Tony [G4LDL], 
Gerry [M0MVV], Michael [NC4MM] in Yuri 
[UT5EL] bodo med 31. julijem in 11. avgustom v 
mednarodnem skavtskem kampu v bližini mesta 
Manzini. Poleg znaka 3DA0SS bodo imeli tudi 
vsak svojega. V drugem tednu aktivnosti se jim 
bo pridružil John [9M6XRO]. Več detajlov:
http://www.hawane.co.sz, 
http://www.africandxsafari.com
Slike iz prej šnjih ekspedicij na isti lokaciji:
http://good-times.webshots.com/

7P - LESOTHO
Venezuelska 4M5DX ekipa pripravlja skupaj z 
African DX Safari aktiviranje te afriške države. 
Kot operaterji so omenjeni Pista [HA5AO], Alex 
[YV5SSB], Frosty [7P8CF], Ben [DJ0YI], John 
[9M6XRO] in Laurent [W0MM]. Datumov razen 
napovedi za julij še ni zaslediti, delali pa naj bi z 
znakom 7P8YV. QSL IT9DAA. Googlanje 7P8YN 
bo načeloma pomagalo.

C2 – NAURU
Ekspedicijo, ki je bila najavljena za sredino junija, 
so prestavili na poznejši datum. Dani [EA4ATI, 
9M2TI] je trenutno v Pakistanu in načrtuje odhod 
na otok za 16. avgust. C21TI bo predvidoma ak-
tiven od 17. do 23. avgusta. 
http://c21ti.madrono.net/index.html

FR/G - GLORIOSO ISLANDS (AF-011)
Že večkrat prestavljena ekspedicija naj bi zgleda 
končno ugledala luč. Po sedanjih informacijah 
naj bi sedem operaterjev delalo s klicnim znakom 
FT5GA nekje konec avgusta ali septembra. Ak-
tivnost naj bi potekala na vseh področjih, s solid-
nimi antenami in ojačevalci. Več o tem:
http://glorieuses2008.free.fr/
Nekaj QSL kartic: http://lesnouvellesdx.fr/galerie/
galerie2.php?page =topten&pfx=FRG

SU8 – EGYPT
Said [SU1SK] in številni drugi SU operaterji bodo 

aktivni kot SU8LH za prvo Lighthouse ekspedicijo 
v Egiptu. Nahajali se bodo na otoku Ras El-Bar v se-
vernem Egiptu med 1. in 9. avgustom. QSL SU1SK
http://www.qsl.net/su1sk/Links.html

UR – UKRAINE
Posebni klicni znak EM15DIG je aktiviran do kon-
ca julija ob 15-letnici ukrajinskega dela skupine 
DIG. QSL UY5AA. Informacije o diplomi:
http://arc.sumy.net/taxonomy_menu/1/32

V6 – MICRONESIA
Yuki [JH1NBN, V63AQ] je v Mikroneziji na po-
slovnem potovanju. V prostem času ga lahko 
najdemo na 80-6m, po naslednjem itinerarju:
13-21. julij    V6T Kosrae (OC-059)
21-25. julij    V6P Pohnpei (OC-010)
Ob vračanju domov se bo lahko oglasil tudi iz 
Guama (OC-026) kot KH2/K3ZB. QSL JH1NBN

VK9N - NORFOLK ISLANDS (OC-005)
Operaterji VK2FPGR, VK2GR, VK2IR, VK2RF, VK-
3FGRC, VK3FT, VK3FY, VK3TZ in VK5MAV bodo 
med 22. in 29. julijem delali z otoka (???otočja) 
kot VK9NI. Področja 160-6m, CW/SSB/RTTY. 
QSL W3HNK http://www.vk9ni.com/

VR2009 - HONG KONG 
Člani Hong Kong Amateur Radio DX Association 
(HARDXA) bodo med 1. julijem in 31. decembrom 
2009 uporabljali posebni klicni znak VR2009E-
AG za promoviranje vzhodnoazijskih iger [East 
Asia Games]. Aktivnost bo potekala predvsem 
na področjih 40-6m, SSB/RTTY/PSK31 in SSTV. 
Pravijo, da ne bo ne e-QSL ne LoTW. QSL VR2XMT 
http://www.qrz.com/vr2009eag

EU-052
Gabi [HA1YA] načrtuje aktivnost do 21. julija iz 
otoka Zakhyntos, od 25. avgusta do 8. septembra 
pa na Thassosu (EU-174). Znak bo J48YA. Poleg 
6/4/2m bo tudi na KV. QSL HC

3B7 - ST. BRANDON
Rachid [3B8FQ] je dobil potrdilo, da lahko v av-
gustu ponovno aktivira otok kot 3B7FQ. Verjetno 
je to Rachidovo zadnje potovanje na ta otok za 
naslednjih pet let. Kot prejšnja potovanja je tudi 
to primarno službene narave, poleg vzdrževanja 
meteorološke opreme bo čas tudi za radijsko pos-
tajo. Predviden odhod je 10. avgust, prihod nazaj 
na Mauritius pa 30. avgusta. Delal bo CW/SSB, 
40-10m. QSL K5XK

4W - EAST TIMOR
Chris [VK4FR] je do oktobra v Diliju na Vzhodnem 
Timorju. V prostem času je aktiven kot 4W6FR na 
SSB in digitalnih načinih. QSL VK4FW.

YL - LATVIA
Posebni klicni znak YL90AIR bomo lahko sre čali do 
31. decembra ob 90. obletnici la t vij s kih zračnih sil. 

QSL biro ali eQSL.cc   
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UKV AKTIVNOSTI in REPETITORJI

UKV ureja: Sine Mermal, S53RM

Koledar VHF/UHF/SHF tekmovanj za avgust 2009
DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

1.8.2009 Low Power Contest 14:00-20:00 144 MHz RSGB
1.8.2009 Estonian open VHF/UHF/SHF fi eldday 04:00-10:00 1.3 GHz ES
1.8.2009 Estonian open VHF/UHF/SHF fi eldday 16:00-22:00 144 MHz ES

1.8.2009 UKW Fieldday 07:00-09:30 1.3 GHz DL

1.8.2009 UKW Fieldday 09:30-12:30 2.3-5.7 GHz DL

1/2.8.2009 Nacional 14:00-14:00 144 MHz & up EA

1/2.8.2009 Concours d'ete 14:00-14:00 144 MHz & up F

1/2.8.2009 PZK summer contest 14:00-14:00 144 MHz & up SP

1/2.8.2009 Zagreb FM contest – 5. per 14:00-14:00 144 MHz 9A

2.8.2009 Low Power Contest 08:00-12:00 432 MHz RSGB

2.8.2009 Estonian open VHF/UHF/SHF fi eldday 05:00-09:00 50 MHz ES

2.8.2009 Estonian open VHF/UHF/SHF fi eldday 05:00-09:00 2.3 & up ES

2.8.2009 UKW Fieldday 07:00-09:30 432 MHz DL

2.8.2009 UKW Fieldday 09:30-12:00 144 MHz DL

2.8.2009 Estonian open VHF/UHF/SHF fi eldday 06:00-10:00 50 MHz & SHF ES

2.8.2009 ALPE - ADRIA VHF 07:00-15:00 144 MHz I/OE/9A/S5

2.8.2009 VHF QRP contest 07:00-13:00 144 MHz OK

2.8.2009 Cumulatives 18:00-20:30 144 MHz F

4.8.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

4.8.2009 VRZA Regio contest 18:00-21:00 50 MHz & up PA

11.8.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

13.8.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

15.8.2009 Field day (S.O.T.A.) 07:00-15:00 144 MHz I

16.8.2009 ZRS Maraton - open activity VI 07:00-12:00 50/144/432 ZRS

16.8.2009 9A Activity Contest - 8. period 07:00-12:00 144 MHz 9A

16.8.2009 Lipik 2006 07:00-12:00 144 MHz 9A

16.8.2009 LY V/U/SHF Contest 18:00-24:00 144/432/1296 LY

16.8.2009 Trophy F8TD 04:00-11:00 1.3 GHz & up F

16.8.2009 OK Activity 08:00-11:00 144 MHz & up OK

16.8.2009 70 MHz Trophy 19:00-21:30 70 MHz RSGB

18.8.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM/LY

20.8.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

23.8.2009 Fieldday Sicilia 07:00-16:00 144 MHz I

25.8.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 2..3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY

30.8.2009 Trofei ARI 50 MHz – Fieldday Sicilia 07:00-17:00 50 MHz I

Po nekaj letih spet ES v EA8 na 144 MHz v Sloveniji
V nedeljo, 21. junija 2009 je bil soliden sporadik v smeri EA. Z Matijo sva imela srečo, ker 
sva se odločila ta dan vkopati cev za kable na Menini planini in sem ga zato ujel iz naše 
tekmovalne lokacije. Začel se je ob cca. 8:00 UTC s CN8LI, sledilo je nekaj EA5 in EA7 
postaj.  Ker je vse kazalo na to, da bi bilo možno narediti tudi zvezo s Kanarskimi otoki, 
sem obrnil anteno v smeri EA8, se postavil na mirno frekvenco 144.260 MHz in poklical 
CQ. Že po nekaj klicih se je oglasil EA8TX, ki je izgleda klical CQ na isti frekvenci. Signal 
je bil sprva šibak, kasneje pa malo močnejši, tako da sva si uspešno izmenjala raporte in 
lokatorje.

S to zvezo smo izboljšali stari ODX iz 80-ih let (EA8AK - IL18 – 3356 km) na 3383 km in 
povečali število delanih lokatorjev.

21 Jun 2009  0848    EA8TX   144260.0    S50C    IL18GI <ES> JN76JG

73 Boris – S53CC

Novičke s področja
govornih repetitorjev

Avtor: Tilen Cestnik, S56CT

Poletje in čas dopustov sta zopet pred 
nami. Sysopi repetitorjev tudi to pole-
tje svojih prostih dni ne bomo porabili 
le za potovanja in poležavanje na plaži, 
ampak bomo tako kot vsako leto izkori-
stili lepo in toplo vreme za preglede, 
popravila, posodobitve in montaže no-
vih repetitorjev.
 
Že v začetku meseca junija smo s sku-
pnimi močmi na Krvavcu postavili nov 
UHF repetitor, ki je z odličnim pokriva-
njem presegel naša pričakovanja. V 
planu je tudi postavitev UHF repetitorja 
na Vojskem nad Idrijo in njegova vklju-
čitev v repetitorsko omrežje Echolink. 

Nov UHF repetitor na Krvavcu

Od 8. junija dalje je po zaslugi Mirka 
Nagliča, S51KM, Marka Grebenca, 
S56LGM in Franca Končarja, S57SK, v 
etru nov UHF repetitor S55UKR na Kr-
vavcu. 
Novi S55UKR je sestavljen iz dveh Mo-
torolinih postaj (GM350 in GM950), 
katere je doniral Ivan, S53SI. RRC-4 kr-
milnik, ki bo v kratkem zaradi tehnič-
nih težav zamenjan z drugim ter klasič-
ni usmernik je prispeval Tilen - S56CT, 
ki je pri podjetju IT-100 iz Brezovice pri 
Ljubljani sponzorsko dobil tudi dipol 
anteno in duplekser priznanega proi-
zvajalca Sinclair. Koaksialni kabel 
H-500 in profesionalne konektorje zanj 
nam je podarilo podjetje Elektronika 
Naglič d.o.o. iz Goričice pri Ihanu, ki je 
tudi poskrbelo za montažo repetitorja 
v njihovo omarico na Krvavcu.              
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Generalni rezultati ZRS Marčevskega tekmovanja za leto 2009
Več operatorjev 

Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S57C 645474 104324 159930 127320 56540 17680 56360 106820 16500

2 S59P 258278 93103 125805 10870 7660 4500 1340 15000

3 S57O 164338 164338

4 S50G 119915 48265 71650

5 S59R 98094 96234 1620 240

6 Skupina RM 59344 3149 46535 9660

7 S55SR 57953 57953

8 S50W 21119 21119

9 S59DME 4058 4058

10 S59DZT 3693 3408 285

11 S59ABL 3358 3358

En operator

Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S51ZO 253615 128765 30590 17780 11800 23700 40980

2 S53MM 113314 12084 48080 53150

3 S57M 95470 95470

4 S53O 68266 36991 31275

5 S57LM 51168 23843 27325

6 S58RU 44291 6306 21525 16460

7 S51GF 40229 25884 14345

8 S53SL 36255 36255

9 S51JN/P 35000 25750 9250

10 S51WC 30428 24943 5485

11 S51SL 25778 25778

12 S51WX 24605 24605

13 S56OA 12000 12000

14 S53XX/P 11442 11442

15 S57UMP 10690 1670 2180 2180 4660

16 S56HCE 7603 5263 2340

17 S56JAZ 7215 5915 1300

18 S52Q 5834 5834

19 S57S 4850 4850

20 S55SL 4422 4422

21 S57GM 4342 4342

22 S54AO 4020 4020

23 S52IT 3548 3548

24 S54O 2726 876 1850

25 S56P 1583 1583

PWR: 7W
Občutljivost RX: 0,15 uV (-123 
dBm) prek duplekserja
Lokator: JN76GH
ASL: 1853 m    

Za repetitor je predvidena tudi 
povezava v omrežje Echolink na 
URSZR, za kar se S5 RPT manager 
že dogovarja s pristojnimi.

Nov 6m RPT v OE (Schöckl) 

Naslednja novica se ne nanaša 
na repetitorje v Sloveniji, ampak 
bo za nekatere verjetno kljub 
temu zanimiva. V bližini avstrij-
skega Gradca od 12. junija 2009 
dalje obratuje nov FM repetitor 
za 6m obseg.

V nadaljevanju je prevod sporoči-
la katerega je S5 RPT managerju 
posredoval Joerg, OE6VHF, av-
strijski manager za repetitorje:

»Včeraj smo na lokatorju JN77RE 
vklopili novi 6m FM repetitor. 
Deluje na frekvencah 51.270 
MHz RX in 51.870 MHz TX s sub-
tonsko zaporo šuma 123.0 Hz. 
Mogoče ga bo katera izmed S5 
postaj želela preizkusiti. 

Repetitor je postavljen na 50 m 
visokem stolpu na Schöcklu 
(1460m). Antena repetitorja je 
vojaška GP antena Kathrein, ki je 
na repetitor povezana s kablom 
7/8'' RFS Cellfl ex. 
Oddajnik repetitorja je vojaški 
Rohde&Schwarz, na katerega je 
priključen ojačevalnik stare ana-
logne TV Plisch moči do 100W. 
Sprejemnik je prav tako predelan 
vojaški radio proizvajalca Harris/
Stratex. Šumna zapora spreje-
mnika se aktivira pri -123 dBm z 
0.2 kHz deviacijo. Pri 20dB Sinad 
je dosežena občutljivost –110 
dBm. Računalniški izračun pokri-
tosti mi pravi, da bi se moralo 
dati repetitor uporabljati vse do 
Banja Luke, tako, da mi mogoče 
uspe na njem uloviti tudi kakšno 
S5 postajo.«

S55VBO - Kobla začasno 
izklopljen

Damjan, S53GA, sporoča, da so 
repetitor RV51, S55VBO na Kobli 
zaradi okvare začasno izklopili. 

Na Koblo ga bodo vrnili takoj, ko 
bo mogoče.  

...nadaljevanje s prejšnje strani.

Pri izpeljavi projekta so sodelovali še Beno, 
S56KZ, ki je povezal postaji na krmilnik, San-
di, S54S, ki je sestavil nov krmilnik, s katerim 
bomo v kratkem nadomestili RRC-4, ter Bra-
ne, S57C in Andi, S50AL, ki sta poskrbela za 
logistiko. 

Tehnični podatki:
Kanal: R71 (S5RPT manager je uporabo ka-
nala uskladil z OE RPT managerjem)
TX: 438.675 MHz + CTCSS (123.0 Hz)
RX: 431.075 MHz + CTCSS (123.0 Hz)
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RADIOAMATERSKE DIPLOME  

Ureja: Miloš Oblak, S53EO

ILLW LIGHTS HUNTER AWARD 2009 GERMANY
Diplomo izdaja Bavarian Radio Friends Club iz Nemčije za zveze 
z različnimi svetilniki v času mednarodnega vikenda aktivnosti 
svetilnikov - ILLW (International Lighthouse and Lightship Wee-
kend).  Letos poteka 15. in 16. avgusta. Vsako leto je aktivno 
preko 300 različnih postaj, ki oddajajo s svetilnikov na kopnem 
in ladij - svetilnikov. Aktivne postaje bodo oddajale mednaro-
dno ILLW kodo svetilnika (npr. svetilnik Piran-Punta = SI0001, 
svetilnik Savudrija = HR0001). Več informacij o ILLW 2009 lahko 
dobite na spletni strani:  http://illw.net. Za diplomo je potrebno 
vsaj 10 različnih svetilnikov. SWL OK. Veljajo samo zveze v času 
ILLW aktivnosti.  Diploma ima vsako leto drugačen izgled, na 
sliki je diploma za 2008. Zvez ni potrebno imeti potrjenih, po-
šljite izpisek iz dnevnika, kjer bo poleg rednih podatkov o zvezi 
tudi koda svetilnika. Rok za oddajo zahtevka je 30. september 
2009.
Izpisek iz dnevnika + 5 EURO  ali  8 USD
Hans-Juergen Schmelzer DE3EAR,  P.O.Box 1204,
D-95634 TIRSCHENREUTH,  Germany

ON8SUB AWARD BELGIUM                   
Diplomo izdaja Belgian Maritime Amateur Radio Society 
(BMARS) za eno zvezo s postajo ON8SUB, ki se nahaja na pod-
mornici BM-003 belgijske vojne mornarice. Ni datumskih ome-
jitev, veljajo vsi bandi in načini dela. Pošljite izpisek iz dnevnika 
+ 5 EUR ali 6 USD. Denar lahko vplačate tudi preko banke s sle-
dečimi podatki:
IBAN:  BE61 8334 6922 3117, BIC:  GKCCBEBB
FV RNARS Belgium
Award Manager ON4UK,  P.O.Box 1006,
B-8300 KNOKKE-HEIST,  Belgium
e-mail: on4uk@uba.be, web: www.bmars.uba.be/on8sub.html

WORKED ALL OKAYAMA WARDS AWARD  JAPAN                         
Diploma se izdaja za  zveze s 4 različnimi postajami iz japonske-
ga mesta Okayama (JA4) + eno zvezo s članom grupe Japan 
Awards Group (JAG). Če je tudi član grupe JAG  iz mesta Okaya-
ma, so potrebne samo 4 zveze. Veljajo zveze po 1. aprilu 2009. 
Diploma je lahko posebej označena, da so bile vse zveze na 
enem bandu ali enem načinu dela. Zvez ni potrebno imeti potr-
jenih. Organizator diplome priporoča, da uporabite originalen 
zahtevek za diplomo, ki ga dobite na njegovi spletni strani ali 
pri S53EO. Zahtevek naj potrdita dva licencirana radioamaterja 
ali radioklub.
Spisek +  2 USD  ali  2 IRC
Ms. Kurosaki Yuriko JR4IKP.  12-6, Handa-cho,  Kita-ku

Okayama City,  700-0003 Japan
Internet:  http://oag.rakurakuhp.net/i-541445.htm

60 PARALLEL NORTH AWARD PORTUGAL
Diploma se izdaja za potrjene zveze z 10 različnimi postajami, ki 
so locirane severno od 60. severnega vzporednika. Vključene 
morajo biti zveze iz najmanj 5 različnih DXCC držav, 3 postaje iz 
Skandinavije in ena postaja, ki je delala z otoka. Veljajo vsi ban-
di in načini dela. SWL OK. Diploma je lahko posebej označena, 
da so vse zveze bile na enem načinu dela ali enem bandu. 
Veljavne DXCC države, področja in otoki:
  1. North Sea: LA, SM
  2. Baltic Sea: OH0, OH (Finland Gulf, Kotlin Russia UA1)
  3. Okhotsk Sea: UA
  4. Bering Sea: UA0
  5. Kamchatka Peninsula: Russia UA0
  6. Alaska: KL, Alaska Gulf, Cook River Nunivak Island
  7. Alaska: KL Alaska Gulf, Kayak Island
  8. Canada: VE, Yukon, Hudson Bay, Quebec, Terra Nova,   
       Labrador, Western Territories, Nunavut
  9. Labrador Sea: VE2 Labrador Province
10. Greenland: OX, Greenland Island
11. Atlantic Ocean: GM Shetland Islands, Scotland
GCR  5 EUR  ali  6 IRC
Manuel Alberto C. Marques CT1BWW, P.O.Box 41,
2780-901 OEIRAS, Portugal
Internet:  http://www.qsl.net/ct1bww/awards.htm

WORKED ALL REPUBLIC OF BELARUS AWARD BELARUS
Diploma se izdaja za potrjene zveze z 2 različnimi postajami iz 6 
regionov Belorusije in glavnega mesta Minsk (skupaj 14 zvez). Ve-
ljajo zveze po 1. januarju 1994. SWL OK. Veljajo vsi bandi in načini 
dela. 
Regioni so: EU1(EV1, EW1) = mesto Minsk, EU2 = Minsk region, 
EU3 = Brest, EU4 = Grodno, EU6 = Vitebsk, EU7 = Mogilev, EU8 = 
Gomel. Postaje s prefi ksi EU5, EU9, EU0, EV5, EV9, EV0 in EW5, 
EW9, EW0 ne veljajo za diplomo. GCR  5 EUR  ali 7 IRC
Alexander Savushkin EW2AA,  P.O.Box 72,
Minsk 220050, Republic of Belarus - e-mail: ew2aa@bfrr.net

DANUBE RIVER AWARD AUSTRIA        
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz držav, skozi 
katere teče reka Donava. Na HF področjih je potrebno imeti 15 
zvez z različnimi postajami iz DL, 7 iz OE (najmanj 1 zveza z 
OE1), 2 OM, 5 HA, 3 YU, 3 YO, 2 LZ, 1 ER, 1 UR, 1 9A (skupaj 40 
zvez). Na VHF/UHF področjih pa so dovolj zveze iz 4 od naštetih 
držav, iz vsake od teh držav pa s štirimi (4) različnimi prefi ksi 
(skupaj 16 zvez). Ni datumskih omejitev. SWL OK.
GCR   5 EUR  ali  7 USD  ali  5 IRC
OVSV Landesverband Wien,  Diplomreferat,
Eisvogelgasse 4/3,  1060 WIEN,  Austria  

RADIOAMATERSKE DIPLOME
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SOTA SLOVENIJA  Obletnica SOTA Slovenija

S u m m i t s  O n  T h e  A i r
Vrhovi na radijskih valovih

Ureja: Rado Križanec, S58R

1. OBLETNICA SOTA V SLOVENIJI

Datum: Poz. znak: SOTA: Vrh: Operaterji:

13.6.2009 S58SOTA S5/BI-080 Tratna S58R

13.6.2009 S53SOTA S5/KA-025 Petelinjek S57XX

13.6.2009 S54SOTA S5/JA-062 Veliki Bogatin S53X

13.6.2009 S57SOTA S5/TK-017 Vrhovec S50NV,S51GF,S57X,S59Z

13.6.2009 S58SOTA S5/CP-011 Pasja raven S57OPZ

14.6.2009 S57SOTA S5/CP-003 Blegoš S57X

14.6.2009 S58SOTA S5/CP-002 Porezen S57OPZ

14.6.2009 S52SOTA S5/KS-029 Kranjska Reber S53MN

15.6.2009 S57SOTA S5/TK-022 Sivka S57X

15.6.2009 S52SOTA S5/PK-039 Kjumberk S52FT

18.6.2009 S57SOTA S5/TK-019 Špik S57X

18.6.2009 S58SOTA S5/PK-002 Velik Kopa S57D

19.6.2009 S54SOTA S5/TK-025 Sveti Trije Kralji S50NV,S57X, S57XX

19.6.2009 S52SOTA S5/PK-003 Mulejev vrh S52FT

19.6.2009 S58SOTA S5/PK-003 Mulejev vrh S58R

21.6.2009 S52SOTA S5/PK-029 Vinska gora S52FT

21.6.2009 S53SOTA S5/CP-024 Polhograjska gora S57BNX

21.6.2009 S54SOTA S5/TK-025 Sveti Trije Kralji S57OPZ

21.6.2009 S57SOTA S5/TK-026 Kobalove planine S57X

22.6.2009 S53SOTA S5/TK-035 Jelenk S57X

24.6.2009 S57SOTA S5/TK-024 Marutnik S57X

25.6.2009 S52SOTA S5/CP-022 Osolnik S53MN

25.6.2009 S58SOTA S5/BI-057 Rifnik S58R

26.6.2009 S53SOTA S5/TK-022 Sivka S57X

26.6.2009 S52SOTA S5/RG-038 Sveti Ahac S51ZJ

27.6.2009 S53SOTA S5/TK-016 Špičasti Vrh S57X

27.6.2009 S52SOTA S5/RG-010 Krim S51ZJ

27.6.2009 S58SOTA S5/BI-053 Col S58R

Svoje prvo leto uspešnega dela (v katerem je bilo izvedenih preko 1100 aktivacij z več kot 250 različnih vrhov), 
je SOTA Slovenija obeležila z aktivacijo posebnih pozivnih znakov v obdobju dnevov poletnih aktivacij SOTA 
Slovenija.

Dnevi poletnih DDDDDnnnneeeevvvviiiii ppppppoooollllleeeetttttnnnniiiiihhhhh 
aktivacijaaaakkkkktttttiiiiivvvvaaaacccciiiiijjjjjjj

13. - 27. junij 20091133. - 2277. jjuunniijj 22000099

Summer Activity WeekendSummer Activity Weekend
1313thth - 27 - 27thth June, 2009 June, 2009

S52SOTA       S58SOTAS52SOTA       S58SOTA

S52SOTAS52SOTA

S53SOTA       S57SOTAS53SOTA       S57SOTA

1. obletnica 1. obletnica 
SOTA SlovenijaSOTA Slovenija

V preteklem letu je bilo kar nekaj izredno dejavnih aktivatorjev. 
Omenim naj Borisa, S54Q, ki s svojimi zahtevnimi turami aktivi-
ra predvsem visokogorje, med drugim tudi naš najvišji vrh Tri-
glav, pa ekipo S57BNX Sabino, S58OPZ Zvoneta in S57D Miloša, 
ki družno obiskujejo vrhove in jih aktivirajo na vseh področjih, 
od KV pa vse do UHF frekvenc. Še posebno priznanje Sabini, ki 
kljub izredno slabemu vidu uspešno aktivira vrhove s pomočjo 
družine in prijateljev! Tu je tudi ekipa veteranov z Jurijem S57X 
na čelu, ki o aktivacijah napiše tudi izredno doživete reportaže, 
ki človeka kar vlečejo, da bi se tudi sam odpravil v hribe. 
Jasno, še množica drugih je, pa ne morem vseh omeniti. 

Nikakor pa ne smem pozabiti našega najaktivnejšega aktivatorja 
Miloša S53X (dosegel 500 točk v preko 100 aktivacijah), ki je slo-
vensko SOTA ponesel v svet s svojimi aktivacijami posnetimi na 
video in si jih lahko cel svet ogleduje tudi na YOUTUBE video por-
talu. Izredno lepo posneti kadri in montaže pričarajo vso težav-
nost njegovih večinoma kolesarskih vzponov, lepoto gora, obe-
nem pa ne pozabi niti na dokumentarne fi lmske vložke, s katerimi 
oriše zgodovinski pomen določenega okolja, predvsem pa velika 
grozodejstva in nesmisel kakršnih koli vojaških spopadov.
Vsem SOTA aktivatorjem in lovcem ob obletnici želim še veliko 
zvez, lepega vremena in dobre volje!      
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SOTA SLOVENIJA  Aktivacija Velika Kopa S5/PK-002

S5/PK-002 Velika Kopa, 18. 6. 2009

Kot vsako leto smo tudi letos dočakali dan, ko uslužbenci Ministrstva 
za obrambo zapustimo svoje vsakodnevno delovno okolje in gremo 
na obrambni dan, katerega cilji so spoznavanje slovenske vojaške 

zgodovine, opreme in nabiranje telesne kondicije. Letos smo odšli na ogled 
prenovljene Kadetnice v Maribor.

Kadetnica ima zelo burno zgodovino. Od nje-
ne ustanovitve do danes je v poslopju delova-
lo več ustanov:

 kadetnica (»Kadetteninstitut«) (1856-
1870)

 vojašnica (1870-1878)
 rezervna vojaška bolnišnica (1878)
 vojašnica (1878-1894)
 kadetnica (1894-1913)
 realka (1913-1921) 
 tehnična častniška šola, inženirska podča-

stniška šola (1921-1937)
 šola za rezervne pehotne častnike in ča-

stniški klub (1937-1941) 
 podčastniška šola 18. vojaškega okrožja 

Wehrmachta (1941-1945) 
 vojašnica JLA (1945-1991) 

Po odhodu JLA je bilo poslopje popolnoma 
uničeno in neprimerno za uporabo. Leta 
2000 sta Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije in Slovenska vojska pričeli z obnovo 
poslopja; končali so oktobra 2008. Januarja 
2009 so se v poslopje vselili:

 Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževa-
nje in usposabljanje

 Center za doktrino in razvoj 
 Šola za častnike 
 Poveljniško-štabna šola
 Knjižnično-informacijski center 
 Vojaški muzej 
(Zgodovina Kadetnice povzeta po http://sl.wi-
kipedia.org)

V sklopu ogleda Kadetnice so nam predstavili 
tudi mobilno vojaško bolnišnico ROLE 2. ROLE 
2 je modularna šotorsko-kontejnerska vojaška 
urgentna bolnišnica, ki jo sestavljajo po na-
membnosti različni sklopi (administracija, tri-
aža, lekarna, laboratorij, operacijska soba, in-
tenzivni oddelek, ...).

Po spoznavanju slovenske vojaške zgodovine 
in opreme je sledilo nabiranje telesne kondici-
je v obliki pohoda in razgibavanja v adrenalin-

skem parku pod Pohorjem. Ker imam razume-
vajoče šefe, sem si lahko izbral nekoliko 
drugačno nabiranje telesne kondicije in dvi-
govanje adrenalina: SOTA aktivacijo 1541m 
visoke Velike Kope s SOTA referenčno oznako 
S5/PK-002. Velika Kopa je najvišji vrh smuči-
šča Kope. Po višini le za en meter zaostaja za 
Črnim vrhom S5/PK-001, najvišjim vrhom Po-
horja. Z neporaščenega vrha je lep razgled na 
Uršljo goro in Črni vrh. Za Uršljo goro se lepo 
vidijo Savinjske Alpe. Veliki Kopi dela družbo 
bližnja Mala Kopa, ki je za nekaj metrov nižja 
in na kateri je tekmovalna lokacija Radiokluba 
Laško, S59R.

Dostop do izhodišča
Zapeljemo se proti Slovenj Gradcu in malo 
pred njim zavijemo desno ter sledimo ozna-
kam za smučišče Kope. Parkiramo na parkiri-
šču ob Grmovškovem domu.

Opis poti
S parkirišča se usmerimo do smučarske proge 
in se usmerimo levo na označeno pot, ki se 
začne vzpenjati po smučišču navzgor. Med 
obratovanjem smučišča moramo hoditi ob 
smučarski progi. Pot se zmerno vzpenja po 

smučarski progi in nas na polovici vzpona pri-
pelje do umetnega jezera, ki je namenjeno 
zasneževanju smučišča. Le ta je dve minuti 
hoje s poti proti desni. Ko nas pot pripelje na 
vrh smučarske proge, se usmerimo rahlo levo 
in po nekaj korakih dosežemo vrh razgledne 
Velike Kope. (opis povzet po www.hribi.net)

Ker teh krajev ne poznam ravno najbolje, sem 
si tudi jaz za izhodišče izbral Grmovškov dom 
pod Veliko Kopo. Od tu je še 1 kilometer poti 
in 172 metrov višinske razlike do vrha, ki sem 
ga dosegel kar po trasi smučarske vlečnice. 
Ker sem bil otovorjen z več kot 20 kilogrami 
opreme, se mi je pot do vrha zdela neprimer-
no daljša in še strmejša. Po 30 minutah pošte-
ne in naporne hoje sem ugledal vrh. Ja, tako-
le je: jaz sem ugledal vrh in muhe so ugledale 
mene! Pravzaprav si me je nadležni mrčes 
ogledoval že na poti navzgor, na vrhu so se 
muhe le zbrale v roj in sklenile zagreniti mojo 
SOTA aktivacijo. Prav lepo bi bilo dobiti ka-
kšno bonus točko na račun nadležnega mrče-
sa in pripekajočega sonca. Vrh je prostran in 
razgleden, tako s postavitvijo kakršnihkoli an-
ten, tudi največjih, ni težav.

Sledilo je postavljanje anten ter ostale opre-
me in SOTA aktivacija Velike Kope se je lahko 
pričela. Tokrat sem delal s posebnim poziv-
nim znakom S58SOTA/P v čast prvi obletnici 
SOTA v Sloveniji. Najprej naredim zveze s pri-
jatelji, ki so me že pričakali na frekvenci. Po 
spotu, ki mi ga da Zvone S57OPZ na SOTA-
watch in DXcluster, doživim na 7MHz pravi 
naval klicočih postaj. Pogoji dela na radioa-
materskih frekvencah so bili dokaj slabi, zato 
je tudi skupno število zvez in delanih držav 
manjše od pričakovanega. Kljub vsemu sem 
na 50MHz med drugimi naredil tudi dve zani-

mivejši zvezi, in sicer z 
EN500I ter T77C.

Aktivacija Velike Kope, 
S5/PK-002, v številkah:
 skupno število zvez:  
    73 QSO
 7MHz: 35 QSO
 14MHz: 13 QSO
 28MHz: 1 QSO
 50MHz: 12 QSO
 144MHz: 11 QSO
 433MHz: 1 QSO
  delane države: 21 
DXCC (S5, ON, DL, HB9, 
HA, F, IZ, SP, OK, G, SM, 
EI, GW, OE, OH, GM, 
OM, RU, EN, LZ, T7)

Na žalost na 70MHz ni 
šlo, kljub velikemu pri-

za devanju Janeza S51ZG (hvala, Janez!),kajti 
na vrhu je bila prisotna radiodifuzijska mo-
tnja. Moten je tudi  signal GSM telefona, tako 
da je potrebno poiskati mikrolokacijo za pri-
klop na GSM omrežje. Slišala sva se samo to-
liko, da sva zaznala signale, vendar ne tako 
dobro, da bi lahko naredila veljavno zvezo. 
Konec koncev sem z aktivacijo kljub vsemu 
zadovoljen. To je bila tudi moja prva HF akti-
vacija na kateri sem bil sam, torej prepuščen 
sam sebi - in muham. Hvala vsem za spote na 
SOTAwatch in DXclustru.  

Avtor: Miloš Dermota, S57D



CQ ZRS

51

Letnik XX, 3/2009

ZRS INFO  Oglasno sporočilo

Menina planina - Svet v malem

inin

Zveza radioamaterjev SlovenijeZveza radioamaterjev Slovenije

 organizirata organizirata
  

Radioamaterski tabor Radioamaterski tabor 
»Menina planina – svet v malem«»Menina planina – svet v malem«

Info:Info:
menina@hamradio.simenina@hamradio.si
irena.lipar@zotks.siirena.lipar@zotks.si

Na radioamaterskem taboru bodo mladi od 10. do 16. Na radioamaterskem taboru bodo mladi od 10. do 16. 
leta spoznali:leta spoznali:

Radiotehniko za začetnike, spajkanje, osnovni in nada-Radiotehniko za začetnike, spajkanje, osnovni in nada-
ljevalni tečaj s praktičnim delom in izdelki, ki jih odne-ljevalni tečaj s praktičnim delom in izdelki, ki jih odne-
sete domov. Sestavljanke za najmlajše, gradnje za sete domov. Sestavljanke za najmlajše, gradnje za 
srednješolce, antene za WiFi …srednješolce, antene za WiFi …

Vzpostavitev zvez z radijskimi postajami po celem svetu.Vzpostavitev zvez z radijskimi postajami po celem svetu.
Pod nadzorom mentorjev bomo vzpostavljali zveze na Pod nadzorom mentorjev bomo vzpostavljali zveze na 
KV in UKV področju, preko sodobnih ECHO linkov, KV in UKV področju, preko sodobnih ECHO linkov, 
digitalnih komunikacij PSK31 …digitalnih komunikacij PSK31 …

Odkrivanje skritih oddajnikov - Amatersko Radio Gonio-Odkrivanje skritih oddajnikov - Amatersko Radio Gonio-
metriranje - ARG ... in še mnogo drugega...metriranje - ARG ... in še mnogo drugega...

Tabor se odvija od 16. 8. do 21. 8. 2009Tabor se odvija od 16. 8. do 21. 8. 2009



Sveža ponudba merilnih inštrumentov za vsak žep! 
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 
 

Najnovejši ro ni merilniki proizvajalca Agilent Technologies 
 
       
 

Ro ni digitalni 'true RMS' multimetri*        

U1241A (osnovni): 189 EUR 

U1242A (tudi meritve temperature!): 209 EUR 

U1251A (s števcem): 379 EUR 

U1252A (s števcem in generatorjem): 409 EUR 

U1253A  (z OLED zaslonom): 419 EUR  

 
 
 
 

Ro ni multifunkcijski kalibrator/multimeter* 
 
U1401A kalibrator/multimeter: 689 EUR 

 kalibrator: ± 1,5 V, ± 15 V, ± 25 mA; 

pravokotni signali do 4800 Hz, ± 12 V 

 DMM: AC in DC tok in napetost, temperatura, upornost, 

test diod in stikov, števec frekvenc 
 
 

Ro ni merilniki kapacitivnosti in LCR metri* 
 

U1701A, merilnik kapacitivnosti: 109 EUR 

 4½-mestni prikaz, dvojni prikazovalnik 

 merilno obmo je 0.1 pF–199,99 mF, možna povezljivost z ra unalnikom 

U1731A, LCR meter: 199 EUR 

 4¾-mestni prikaz, dvojni prikazovalnik 

 testni frekvenci 120Hz/1kHz 

U1732A, LCR meter: 239 EUR 

 4¾-mestni prikaz, dvojni prikazovalnik 

 testne frekvence 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 

 

* vse navedene cene ne vsebujejo DDV in veljajo do konca avgusta 2009 
 

 

 
Ve funkcijski ro ni RF analizator 
 

FieldFox N9912A: 

 4 ali 6 GHz-ni analizator kablov in anten, 

analizator spektra, merilnik mo i, 

vektorski analizator vezij  
 avtonomija ve  kot 4 ure 
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