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KAZALO
SREČANJE Old Timerjev ZRSSREČANJE Old Timerjev ZRS
Spoštovani člani s 25 ali več let članstva v ZRS, 

Vabimo vas na srečanje Old Timerjev (OT) ZRS.

KDAJ:  19. 09. 2009
KJE:  Restavracija HARFA, Ljubljana
  Koprska cesta 98

DNEVNI RED: 9.30 - 11.00  Zbiranje
 11.00-13.00 Ogled botaničnega vrta
 13.00-14.00 Predstavitev expedicije 
  PALAGRUŽA
 od 14.00  naprej kosilo (cena predlaga-
  nih menijev 17.50 € neobve-
  zno ), podelitev značk  Zlatim 
  in Srebrnim OT in družabno 
  srečanje
 Po družabnem srečanju vrnitev domov.

Novi oldtimerji 25 let članstva ZRS v letu 2009:
S51AG S51M S51OG S51XP S52FT S52GB
S52GI S52KT S53DX S53MN S53MS S55BR
S55PY S56AMO S56BTV S56GCK S56UPK S56UPN
S56USR S57ARF S57BWK S57HKS S57MMH S57MZB
S57T S58DR S58M S58S S58SA

Letos se nam bodo pridružili še
Oldtimerji 50 let članstva ZRS in več v letu 2009 
(po abecednem vrstnem redu)
S50NV S51AA S51AE S51AP S51AQ S51CD
S51CL S51CM S51DO S51DQ S51DR S51EC
S51EM S51EP S51FU S51FZ S51GF S51GW
S51IB S51JN S51KV S51ME S51NF S51NM
S51NO S51NP S51NR S51NY S51OS S51PA
S51RD S51RF S51RM S51SX S51SY S51VO
S51WO S51ZC S52SN S53BH S53ND S53PO
S55SL S55ZZ S57AC S57AY S57KV S58AA
S59AA S59AR S59DU S59M

Kontaktna številka za potrditev udeležbe  in informacije:
051) 632 210 Igor S51IK

VABILO na JESENSKI HAMSEJEMVABILO na JESENSKI HAMSEJEM
Tradicionalni jesenski sejem v organizaciji RK Triglav bo v dvorani 
zadružnega doma, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana 
- Zadvor (ČS Sostro) dne 17. oktober 2009 s pričetkom ob 8:00!

PROGRAM SEJMA:
08.00 - 13.00 Sejem radioamaterske opreme, predstavitev SOTA, Sestanek v sejni 
 sobi
09.00 - 13.00 Pregled kartic za DXCC diplome CHECK POINT Mark 9A8A (če bo 
 dovolj interesentov! - prijave do 5. oktobra na e-mail: s53apr@
 hamradio.si)
14.00 - 15.00 Zbiranje, otvoritev in prijave na štart ARG tekme
15.00 - 17.00 ARG kibic tekma*
17.00 - 19.00 Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad druženje ter zaključek
*Kategorije: Kibic kategorija
 Profi  kategorija (vsi nekdanji in sedanji tekmovalci v državnem ARG  
 pokalu)

Sponzor praktičnih nagrad za ARG tekmo je USCOM d.o.o. iz Ljubljane. 
Morebitne spremembe bodo objavljene na www.hamradio.si!
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IMPRESSUM  UVODNIK

Spoštovani,

Mesec je kar prehitro okoli, poletje se je nenadoma prevesilo v jesen in pred 
nami so spet aktivnosti, ki pritičejo letnemu času... Srečanja, seminarji, 
sejmi in druge prireditve. Pred nami je srečanje Old timerjev ZRS, hamov, ki 
so že preko 25, nekateri celo preko 50 let člani te naše radioamaterske orga-
nizacije o kateri se na veliko krešejo mnenja. Nekateri bi jo radi preobliko-
vali, drugi modernizirali, tretji pa kar ukinili. Kljub vsemu, iskrene čestitke 
vsem oldtimerjem!

Minilo je tudi že preko 30 let od mojih prvih korakov v radioamaterstvu, 
pa se še vedno ne počutim kot old timer, hi. Nekako se mi zdi, da lahko za 
radioamatersko gibanje še marsikaj naredim, marsikaj pa se lahko še tudi 
naučim in izpopolnim... Pravzaprav se učimo celo življenje in nabiramo 
izkušnje. In prav OT-ji ZRS imajo znanja in izkušenj še ogromno in nujno 
bi bilo, da še naprej sodelujejo pri izobraževanju in prenašajo znanje na 
mlade rodove.

Sicer pa tudi med počitnicami nismo samo zabušavali. ZRS je v sodelovanju 
z ZOTKS organizirala mladinski radioamaterski tabor na Menini plani-
ni imenovan »Menina - Svet v malem«, ki je izredno dobro uspel, saj je na 
koncu kar 15 udeležencev tabora opravilo tudi radioamaterski izpit. Vse 
pohvale si zaslužijo organizatorji, tu pa naj pohvalim predvsem predsedni-
ka ZRS, Gorana Krajcarja S52P za ogromen trud pri organizaciji in vode-
nju tabora ter vse mentorje, ki so pripravili delavnice in nesebično pomagali 
mladim spoznavati čarobni svet elektronike in radijskih komunikacij! 
Takšen način izobraževanja je za mlade privlačen in samo želimo si lahko, 
da ga bo podprla tudi družba, ki potrebuje strokovnjake naravoslovnih 
poklicov. To pa je prva mala šola in usmerjanje v prav te deficitarne poklice. 
In prosim, ne jezite se, ker smo ravno temu dogodku posvetili precejšen del 
revije! Naj služi kot primer in vzpodbuda za naslednja leta...

V klube je bil dan tudi osnutek novega Zakona o radioamaterski dejavnosti 
- ZRDej. V mesecih javne obravnave se bodo posamezni členi še dodatno iz-
kristalizirali, vsebina uskladila in upam, da bo na redni konferenci osnutek 
tudi potrjen in dan v parlamentarno obravnavo.

Dragan Selan, S55Z
glavni urednik  
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Radioamaterski tabor 2009Radioamaterski tabor 2009
»Menina - svet v malem«»Menina - svet v malem«

Pripravil: Goran Krajcar, S52P

L eto je mimo in Zveza radioamaterjev Slovenije je skupaj z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije izvedla 
drugo tovrstno prireditev Radioamaterski tabor v naravi, z nazivom »Menina planina – svet v malem«, ki 
se je odvijal na Menini planini od nedelje, 16. 08. 2009 od 14. ure do petka, 21. 08. 2009 do 16. ure.

Osnovni namen tabora je bilo seznanjanje najmlajših 
s tehničnim znanjem in s tem olajšati odločitev za 
na daljnje šolanje, posreden namen pa pridobiti v naše 
vrste mlade začetnike.
Letošnji program tabora smo nekoliko spremenili in 
več poudarka namenili delu z radijskimi postajami in 
radijskemu prometu ter dodali spoznavanje multi-
medijskega dela.

Tabora se je udeležilo 23 otrok različne starostne 
skupine, starosti med 10 in 15 let. Dva lanskoletna 
udeleženca tabora, Luka Mustafa – S56MC in Gregor  

Kočar – S53SL, pa sta se nam pridružila kot mentorja 
in se jima še enkrat zahvaljujemo za ves trud vložen 
pri izvedbi tabora.

Prihod na tabor je potekal v lepem toplem vremenu 
in do večera smo bili zbrani vsi. Pri sami postavitvi 
tabora so sodelovali tudi straši in otroci, ki so pri-
hajali že v dopoldanskem času. Sledil je uvod o delu, 
vedenju in razumevanju na taboru, nakar smo imeli 
že v nedeljo seznanjanje z modelarsko tehniko. Brane 
Godnik - S56UGB je predstavil nekaj modelov in 
razložil način delovanja, ter praktične rešitve. Dan 
smo zaključili z večerjo in razporejanjem po sobah 
planinskega doma.

Ponedeljek:

Ponedeljek jutro smo posvetili prvemu seznanjanju z 
operatersko tehniko, z radioamaterstvom kot deja-
vnostjo, nadaljevanje pa je bilo v tehnično – športnem 
stilu. Janko Kuselj – S59D je vodil osnovno usposa-
bljanje v radioamaterski disciplini ARG:

“Poleg teorije o ARG smo udeležencem prenesli prak tične 
izkušnje preko razgovora z reprezentantko Petro Levičar 
– S58APL. Sledil je poskusni tek in razgovo ri, ter pri-
prava na prvo tekmo, ki je bila predvidena po kosilu. 
Sodelovalo je 25 udeležencev, od tega kar 8 deklet. Vsi 
udeleženci in udeleženke so solidno prestali prvi ARG 
(krst) – iskanje lisice signala »FARA« z ARG sprejem-
nikom z zavezanimi očmi.
Po kosilu je bilo kar razburljivo čakanje na prvi start 
prve skupine udeležencev. Vsi so predhodno oddali 
sprejemnike in čakali, da S59D pokliče prvo skupino na 
start, njim še dodatno pojasni tek po koridorju in kako Brane – S56UGB pri razlagi modelarske tehnike
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se odločajo iskanja »Lisic« kje je cilj in koliko časa ima-
jo na voljo za iskanje. Sama proga je bila zelo kratka, 
postavljene so bile 3 Lisice 2, 1, 3 in Cilj.  Rezultati so 
sledeči:

  1. mesto Mitrovič .S. Matevž,   
  2. mesto Markež Miha,
  3. mesto si delijo:
  Prosenak Neli, Markež Ana, Hrovat 
  Žan in Krajcar Tomaž,
  4. mesto si delijo:
  Bončina Patrik, Prosenak Lavra, 
  Milič Peter in Kokalj Anja,
  5. mesto   Hočevar Jan,
  6. mesto   Kantužar Maja,
  7. mesto   Kantužar Žiga,
  8. mesto si delita: Miščič Andrej in Kregar Vito,
  9. mesto si delita:  Šircelj Nejc in Steblovnik 
   Tomaž,
10. mesto si delita: Bučer Maja in Padežnik Nejc,
11. mesto Bučer Živa,
12. mesto  Pfeifer Jurij, 
13. mesto  Črep Aneja.

Vsi udeleženci so našli vse 3 “lisice”, le podatkov za 3 
udeležence nimamo, ker so si verjetno kartočke vzeli za 
spomin.” 

Janez Kuselj, S59D

Popoldne smo pričeli s temo radiotehnika za začetnike. 
Darko Volk – S57UUD je ponovno vzel vajeti v svoje 
roke. 

Že v pripravi na tabor smo se srečali z dilemo kakšno 
gradnjo letos narediti. Darko je posebej za tabor raz-
vil gradnjo, ki deluje z Atmelovim procesorjem AT-
mega8 in omogoča štiri režime dela:

  v prvem režim deluje kot merilec svetlobe in LED 
diode svetijo glede na jakost osvetlitve, za indika-
tor se koristi kar prva navadna LE dioda.

  drugi režim deluje kot VU meter signala z vg-
rajenim mikrofonom in LE diode svetijo v ritmu 
govora ali glasbe iz okolice

  v tretjem režimu gradnja deluje kot merilec polja 
za frekvence 2m področja,

  četrti režim je svetlobni generator in LED diode 
svetijo po prednastavljenem programu.

Do večera smo prispajkali upore, LE diode in nekaj 
ostalih elementov, ki jih je predavatelj dajal po vrst-
nem redu, da ne pride do nenamerne izgube le tega.

Torek:

Verjetno najbolj naporen dan za udeležence, sedenje, 
sedenje in delo …. Mentorji Darko –S57UUD, Mirko 
– S51KM, Luka-S56MC, Grega -S53SL in Brane – 
S56UGB so imeli polne roke dela.

Mentorja Darko - S57UUD in Mirko – S51KM  sta 
bila ponovno ključ do uspeha in res majhni elementi 
počasi dobivajo svoje mesto na ploščici. Preseneča, 
kako najmlajši z lahkoto obvladajo spajkanje SMD 
tehnike, ki se jo načeloma starejši radioamaterji neko-
liko izogibamo.

Po celodnevnem spajkanja smo večer popestrili z no-
gometno tekmo, preizkušanjem delovanja izdelkov, 

Slika 3 - Pred startom popoldanske tekme, na levi 
Petra Levičar – S58APL, desno udeleženci tabora, 

spredaj Gregor Kočar – S53SL

Darko Volk – S57UUD z udeleženci pri prvem spajka-
nju uporov in LE diod

Luka pri delu s Patrikom in Petrom
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Darko pa je pozno v noč še malo popravil program 
delovanja, ki smo ga naslednji dan prenesli v izdelke. 
Vse izdelke so udeleženci odnesli domov.

Izdelek bo objavljen na portalu www.elektronik.si.

Sreda:

Naše delo je bilo usmerjeno v operatersko delo, grad-
njo anten, razumevanju radijskih komunikacij, …

Po jutranji teoriji in preizkusu zvez z ročnimi radijs-
kimi postajami smo se lotili izdelave anten za 3,5 in 
7 MHz.

Po uspešni postavitvi anten smo se razdelili v tri sku-
pine in odpravili na bližnje vrhove od koder so vsi 
udeleženci med seboj samostojno vzpostavljali zveze.

Po kosilu in oddihu smo imeli predavanje o multi-
mediji. Klemen Pečnik iz Fakultete za elektrotehniko 

Mirko – S51KM pri delu z dvema Majama Odmerjanje žice za dipole

Delo je potekalo v senci pod šotori Postavitev žičnih anten

Esther Aneja Črep pri preizkusu kamere

Slika končanega izdelka
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v Ljubljani, je po teoretični predstavitvi, pokazal ne-
kaj multimedijskih naprav, nato pa smo praktično 
posneli izjave naših udeležencev, preizkusili delovanje 
kamere, Aneja pa nam je zapela tudi pesmico.

Po večerji smo večer popestrili z vzpostavo radijskih 
zvez pod nadzorom mentorjev. Najprej smo se oglasi-
li na skedu RK Mozirje, nato pa preko repetitorske-
ga omrežja ZRS. Navdušenje je bilo popolno, samo 
spomnimo se svoje prve zveze. Mladi nadobudneži 
so nato še v sobe odnesli 10 priročnikov in se učili za 
izpit.

Hvala vsem staršem in ostalim slovenskim radioama-
terjem za javljanje in podporo.

Četrtek:

Prvo uro smo ponovno obnavljali osnove dela z radi-
jskimi postajami, nakar smo pričakali mentorje iz 
Maribora.

Sledila je predstavitev RDS gradnje “Gradnja pro-
gramsko definiranega radijskega sprejemnika za ra-
dioamaterska frekvenčna pasova 3.5 MHz in 7 MHz”
Več o sami gradnji s tiskaninami in izvedbo lahko pre-
berete na spletni strani radiokluba Študent – S59DXX 

iz Maribora: http://s59dxx.uni-mb.si/index.php/
izobrazevanje/?id=4.

Miha Zatler - S50RM in Marjan Težak Jan – S59DX 
sta razložila teorijo in predstavila praktično delovanje 
gradnje, nakar smo prišli v neprijetno pozicijo, kajti 
pričakovali smo, da bo gradnjo želelo spajkati 5 – 7 
otrok, zainteresiranih pa je bilo 21.
Otrokom smo prepustili odločitev, da v skupinah 
delajo gradnjo po dva skupaj in se dogovorijo, kdo 
gradnjo vzame domov. Seveda se nam je porušil drugi 
del plana, za drugo skupino, a vnema je bila preve-
lika, tako da smo sprejeli izziv in se skupinsko lotili 
gradnje.

Poseben poudarek smo namenili prikazu in spozna-
vanju ATV (amaterska televizija). Pod vodstvom men-
torja Vojka Ostrožnika – S52E smo postavili dve post-
aji, eno na lokaciji usposabljanja, drugo na izdvo jeni 
lokaciji in na veliko veselje udeležencev poleg govora 
prenašali tudi sliko.

Pod nadzorstvom mentorjev so mladi vzpostavljali 
svoje prve zveze z radioamaterji iz Slovenije

Zagnanost, če ni prostora za sedenje se udeleženci 
pridružijo tudi stoje

Marjan Težak Jan – S59DX, Miha Zatler – S50RM in 
Grega Kočar – S53SL pri zasluženi večerji (tisto v 

sredini je mlečni riž)

Druženje ob tabornem ognju

Miha Zatler - S50RM daje napotke za delo
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Pred večerjo smo se pognali v hrib in nabrali nekaj 
suhljadi za naš večerni kres. Po večerji pa je sledilo 
predavanje in praktično delo na odkrivanju predme-
tov skritih v zemlji. V času, ko je mentor Aleš Hlačer 
– S56SHA z udeleženci iskal skrite predmete, smo os-
tali pripravili kres. Zaradi slabih vremenskih razmer 
smo teleskop za gledanje zvezd samo postavili, samo 
opazovanje pa je odpadlo.

Petek:

“Mine leto, mine dan. Na tak način tudi naši najmlajši 
postajajo samo še mlajši in to ne karkoli, temveč mlajši 
radioamaterji, iz katerih se bo razvil, po inštruktorjih 
sodeč,  perspektiven kader.
Od nedelje do petka so se družili, spoznavali in zaba-
vali, na taboru radioamaterjev na Menini planini.

V petek pa je bil planiran dan, ko so udeležencem pred-
stavili vzgojo, delo in igro z reševalnim psom. Kajpak, 
zanimivo poglavje. S tem razlogom smo se Dominik, 
Urška in Tina predstavili vsem udeležencem že z jutran-
jo telovadbo, motivacijo, predavanjem ter praktičnim 
prikazom dela z reševalnimi kužki.

In, da so bili brez poležavanja pred šotorom, smo na-
pra vili še praktični prikaz veščin, ki se jih mora pes na-
vaditi. Sem sodi tudi premagovanje ovir, ki smo jih s 
skupnimi močmi seveda improvizirali. Za piko na i, pa 
je sledilo še poglavje o prikazu iskanja pogrešane osebe. 

Seveda je zgledalo sila enostavno, pa saj je res, ker vse 
temelji na igri. In skozi to igro smo se nato skupaj z 
otroci še poigrali, da so dobili zaupanje, da je pes lahko 
človekov najboljši prijatelj.
Predvsem bi se zahvalila vsem za povabilo in otrokom, 
ki so pridno poslušali in sodelovali pri prikazu dela 
reševalnega psa!”

Tina Kasestnik

Ob 10 uri dopoldne je bilo s pomočjo neumorne-
ga Francija Žankarja – S57CT in njegove ekipe vse 
pripravljeno za start tekme v ARG. Lepo sončno 
vreme in prihod staršev je dvignil moralo nekaterim 
omahujočim, da so se pojavili na štartu. Več o sami 
tekmi v rubriki ARG.

Pod vodstvom Tine Kasestnik smo se malo razgibali

Ob neljubi poškodbi našega udeleženca Petra Megliča 
– 12 let, smo mu nudili prvo pomoč in reševalci so ga 
s helikopterjem odpeljali v Klinični center Ljubljana

Dominik s tremi udeleženci tabora ki so se skrili, is-
kanje reševalnega psa je bilo uspešno. V ozadju Tina.

Veselje ob uspehu
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Po kosilu je sledila razglasitev rezultatov, kjer so sode-
lovali tudi predstavniki ZOTKS, podelitev praktičnih 
nagrad in prijava za radioamaterske izpite.

Na izpite se je prijavilo 13 udeležencev tabora in dva 
prijavljena na izredni rok ZRS.
Izpit ni bil obvezen zaključek tabora in udeležence 
smo celotni tabor na to tudi opozarjali. Neobveznih 
stvari se lažje lotimo in s številom prijavljenih smo 
bili kar malo presenečeni (pričakovali smo 6 prijav).
12 kandidatov je opravilo izpit N razreda, 5 kandi-
datov pa A. Od 5 prijavljenih za A izpit so trije pol-
agali telegrafijo. Pod budno spremljavo člana izpitne 
komisije Darka Ivančeviča – S58Q, so navkljub malo 
treme zadovoljivo opravili tudi telegrafski del preiz-
kusa.

Na koncu naj se zahvalim otrokom za sodelovanje, 
sponzorjem Občini Celje, USCOM d.o.o. in Sloven-
ski vojski za pomoč, radioklubu Domžale za pred-
stavitev tekmovalne lokacije, radiokluboma iz 
Ce lja za vsestransko pomoč, predvsem pa vsem 
mentorjem, za veliko vloženega truda ter vsem os-
talim, ki so prispevali k izvedbi tabora.   Kandidati za N razred med opravljanjem izpita

Nov slovenski rekord S50HQNov slovenski rekord S50HQ
Pripravil: Rajko Vavdi, S54X

T udi letos mi je uspelo »nažicati« zveste prijatelje in celo aktivirati nekaj novih za HQ kategorijo.  V 
glavnem sem lobiral pri lanskih rekorderjih in ker je večina bila za akcijo, nisem imel več veliko dela, da 
popolnim ekipe, razen za 10m CW, kjer sem na koncu vskočil sam.

Za to sem si prislužil pohvalo S51FB, da kot organizator tudi 
sodelujem in da je »lahko biti Prekmurec v Ljubljani«. Tudi jaz ga 
moram  pohvaliti - izredno se je potrudil pri poskusu vzpostavi-
tve skupnega HQ  medmrežja, vendar za to ni bilo možnosti na 
vseh lokacijah, nekje pa tudi ne časa in volje zato se je ta projekt 
uresničil le delno. Je pa dobra osnova za strategijo in taktiko za 
HQ 2010. Lepo bi se zahvalil še Danilu, S50U za reklamo, ter 
sprotno obdelavo in pošiljanje naših dnevnikov ter lepe statisti-
ke in primerjave, ki so sedaj po treh malo bolj resnih sezonah že 
možne. Zahvala velja tudi Tomažu, S57RTH , ki je s pomočjo  
donatorja AKRAPOVIČ d.d. poskrbel za tisk in lepe majice za tek-
movalce. Pa da ne pozabim še »letečega« reporterja Kristija-
na S50XX, ki je poskrbel za odlično slikovno gradivo iz skoraj 
vseh lokacij. Hvala ti za trud!

Spodnje komentarje sem pustil  v originalni obliki, saj najlepše 
opisujejo lepoto in muke tega skupnega HQ projekta.

160 m CW – Ljubo, S53O
Priprave za 160 m CW so potekale po planu. Že pred tekmova-
njem sem potegnil dve beverage antene za smer USA in JA, 
zjutraj v soboto pa še VK in SA. Potestiral sem motnje za pove-
zavo WiFi in vse je bilo OK.
Začel sem pobirat na 15m Frediju, za kakšno urico me pokliče 
naj prevzamem, ker mu je odpovedal QRO. V cca 1 uri je s52ez 
odpravil napako. Na 160 m sem začel nekaj pred mrakom - ni 
bilo kaj dosti postaj na bandu. Že v začetku dela na 160 m mi 
začne nekaj čudno smrdeti po zažganem, ovohavam postajo, 
QRO, nič ... Seveda, smrdelo je iz prenosnika, mrežna kartica je 
odhajala v večna lovišča. V dobri nameri sem ozemljil parabolo 
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iz zemlje drugega stolpa in mi je VF prihajal nazaj. Se pač vedno 
učimo. Naslednji dan pač nisem mogel pobirat na 15m SSB. 
Drugič bo boljše.

73 -S53O Ljubo

160m SSB – Boštjan S56P, Bojan S57M
Na 160m SSB je pač še večja žalost, kot je bila predvidena za 
10m, kjer pa je band presenetil! Letos nekaj zvez in množiteljev 
več kot lani ter 5% višji score od lani. Rezultat je 310 QSO, 24 
HQ in 7 Z. Samo 3 (TRI) zveze izven Evrope - dva UA9 in 5B! 
Npr. en LA, dva SM, saj potem ne more biti bolje... Ni prave-
ga interesa po Evropi, zunaj pa še manj. Statika je v tem času 
tako stalnica na tem obsegu, kar še otežuje rezultat in se ga 
verjetno zato tudi vsi izogibajo. Slišal pa sem prvič v življenju CX 
v CW, kar pomeni, da pogoji niso bili ravno slabi.

Lepo je, da smo večinoma vsi napraskali več kot lani in da bo 
dober razlog za veselje.

73, S56P in S57M

80m CW  - Tine, S50A , Igor S57W
Kratek info z 80m CW. Od 12UTC do 18 UTC op. S57W, naprej 
S50A. Skupaj 1112 QSOs, 24 Z, 40 HQ in (nisem čisto prepričan 
v točno številko) 2517 točk.

Najboljše ure 19z-112 qso, 20z-106 in 21z-120 qsos. 915 EU 
zvez in 134 NA. Dnevnik moram še pogledati in ga čimprej po-
sredujem šefu.

73, Tine S50A

80m SSB & 15m SSB – Renato S57UN, Fredi S52ZW, 
Evgen S52EZ, Franc S57O

Pozdrav še od zadnjega reporta S50HQ teama. Kaj reči ob začet-
ku? Že pred nekaj  tedni smo z S51FB, S55HH, S52ZW in jaz - 
S57UN pripravljali internetno povezavo našega dela S50HQ te-
ama, ampak samo pogojno, saj nihče drug ni kazal dovolj 
zanimanja za tako povezavo. Kaj reči? Zadeva je delovala per-
fektno, dnevnik se je polnil z neverjetno hitrostjo, žal nismo 
mogli dovolj pobirat za ostale bande, saj smo takoj po začetku 
ostali brez enega linearja. Smo pa prav zaradi te povezave pre-
usmerili 21 MHz na S53O lokacijo, dokler nismo popravili okva-
re na glavni postaji. Vedno smo videli frekvence ostalih postaj, 
zanimive postaje smo pošiljali po bandih, od vseh že delanih 
postaj smo videli že sprejeto zono ali HQ. Torej v tem tekmova-
nju same prednosti.. v razmislek ostalim. Ker smo v letošnjem 
letu lokacijo preuredili za M2 delo, smo letos oddelali dva ban-
da. S pomočjo odličnih S58A fi ltrov in velikega truda S52EZ gle-
de povezav sprejemnih in oddajnih anten je letošnji rezultat 
soliden, čeprav imamo mešane občutke glede DX postaj (upam 
da so krivi pogoji). Rezultati so naslednji:
 3,7 SSB (885 QSO, 47mult, 1499 točk) 
 21 SSB (972 QSO, 72 mult, 2498 točk)  
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Pogoji izredno slabi za DX postaje na obeh bandih, razen svetle 
izjeme, ko se je okrog 1h pa do 2h ponoči 21MHz ponovno od-
prl, naredili smo kar nekaj zvez od tega kar 13 USA.

Oprema je bila sledeča:
3,7 SSB  (vertikalka + beverages 2x + fl ag antena + Kenwood 
 TS-850S + linear) 
21 SSB  (6 el beam + 3 el beam + Kenwood TS-950SDX + linear)

Na koncu smo veseli da je celotna ekipa: S52ZW, S52EZ, S54W, 
S57O, S57UN ter foto del S50XX prispevala delček v mozaiku 
slovenskega HQ rekorda,  seveda v upanju, da bo prihodnjem 
letu manj okvar, večji rezultat, večje zanimanje S5 postaj za po-
vezavo med sabo, saj je le tu razlika do najboljših rezultatov. 
Čestitke vsem, skoraj 20 milijonov ni mačji kašelj....

Renato-S57UN

40m CW – Karl S52AW, Vinko S53F, Igor S57Z
40m CW, lokacija S52AW, operaterji S52AW, S53F, S57Z. Na 
forumu sem objavil rezultat, pa še enkrat pošljem vsem kratko 
poročilo. Letos smo za razliko od lani pokrivali dve smeri in to se 
tudi pozna na rezultatu. Imeli smo 4L quad + 3L beam z možno-
stjo preklapljanja obe skupaj ali vsaka posamezno,  seveda obe 
na rotariju. Sedaj vidim, da je za konkurenčen rezultat treba 
pokrivati dve smeri hkrati. Amerika je šla zelo lepo do poznih 
jutranjih ur. Ko sem mislil, da je že konec z množilci, me je lepo
presenetil VK7WI ob pol devetih zjutraj po našem času in to je 
bil tudi zadnji množilec v logu. V logu je tudi 200 Američanov 
več kot lani. Skratka bili smo zadovoljni z rezultatom, saj nam je 
bil cilj, da presežemo 2000 QSO. 

V prilogi pa tudi nekaj statistike. Po hitrih izračunih imamo letos 
skupaj nekje 2000 QSO več kot lani, kar kaže na nov S5 rekord. 
Drugo leto pa mogoče še kakšna dodatna mpl postaja in popra-
vljamo nov letošnji rekord.
Score: 2036 QSO, 5848 pts in 89 mpl.

73 de Vinko S53F
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40m SSB  - Jože, S51ZO, Miha S51FB, Peter S54W, Jani 
S55HH, Boris S58A

 Živjo, pred kakšno uro nazaj v Ljubljani. Na 7 MHz SSB smo 
končali z 1717 QSO, 3683 pt in 79 multi. Seveda dnevnik potre-
buje temeljit pregled. Za primerjavo, lani je bilo baje 1417 QSO 
in 67 množiteljev.
Sicer ponoči nisem bil ves čas za postajo, vendar, takrat ko sem 
bil, so bili K in VE zelo redki, pa še slabo so se slišali. Bilo je dosti 
klicanja v prazno in še dobro, da obstaja F1. Pred tekmovanjem 
smo pomisli na vse, le na to ne, ali dela povezava do DVK. Zara-
di tega sem se moral zelo dolgo časa sam dreti CQ. Šele v začet-
ku noči se je  pokazala priložnost, v kateri sem lahko poštimal 
»avtomat«. Pa da ne bi mislili, da sem bil sam na Vaneči. Bilo 
nas je veliko.

Kaj naj napišem za Vanečo: 
  nisem zadovoljen z doseženim na 7 MHz SSB, kljub temu, 

da je v logu 20% več zvez kot lani (lani smo 1 uro ostali 
brez elektrike)

  splačalo se je postavit vertikalko, na koncu je bilo vseh 
anten za 7 Mhz kar nekaj in vsaka se je vsaj enkrat izkazala 
kot boljša od ostalih 

  nimam pojma, zakaj ponoči niso šli USAti, kljub temu, da 
sem več kot od enega dobil potrdilo, da je moj QRG OK

  bili smo odlična ekipa, eni so delali, drugi pa so zabavali 
obiskovalca(e)

  Pred 12 meseci sem bentil, da si želim postajo, ki bo pobi-
rala, pa na koncu to ni uspelo zaradi tehničnih težav

  preizkušeno omrežje dela odlično, seveda ob pogoju, da 
tehnika dela in imajo operaterji vsaj 30 minut izkušenj.

V čast mi je bilo sodelovati v S50HQ ekipi, ki je dokazala, da 
zmore malo več kot ekipe v prejšnjih letih. Glede na do sedaj 
videno in prebrano pa menim, da je še kar nekaj rezerve. Seve-
da pa je ta rezerva v angažiranju dodatnih lokacij in dodatnih 
operaterjev na teh lokacijah.

S spoštovanjem  Miha/S51FB

P.S.: Me prav zanima, kakšne zgodbe bodo nastale po »krat-
kem« Kristjanovem fotografskem postanku. Se pa opravičujem, 
če koga iz S5 nisem slišal. Baje so morali nekateri urgirati tudi s 
pomočjo drugih komunikacijskih sredstev. Je hecno, vendar se 
pri vseh razpoložljivih antenah tudi to zgodi.

20m CW – Slavc S57DX
Naredil sem precej povprečen rezultat zaradi težav s tehniko. Že 
takoj na začetku je odpovedala poslušnost druga antena (napa-
janje), tako da sem celotno tekmovanje oddelal z eno anteno 
(eno smerjo). Temu primeren je tudi rezultat:
1980 QSO, 6611 pts, 99 MPL.
Za primerjavo lani:
1943 QSO, 6115 pts, 88 MPL.

Zaradi drugega sistema sem verjetno precej izgubljal, po dol-
gem času sem delal klasično, en sistem, ena smer... Lani so na 
začetku bili dobri pile-upi, no letos je bilo vse skupaj malo slab-
še. Pobral sem vse MPL, za katere vem, da so bili na CW. Mogo-
če mi je ušla kakšna zona, za ostale MPL pa mislim da ne. Čestit-
ke Marku za izjemen rezultat! Jaz s polovično tehniko žal nisem 
mogel narediti kaj več.

HQ klofarije sem se že vnaprej veselil, saj ponavadi prinaša lepe 
pile upe in dosti užitkov. No, letos žal ni bilo tako. Že pred začet-
kom sem ugotovil, da ne dela antena za drugo smer. Pojavila se 
je napaka na kablu, katere žal ni bilo možno na hitro odpraviti. 
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Zanimivo je, da se je to zgodilo ravno sedaj, čeprav je še pred 
dnevi vse delalo brez napak. Murphy si me je tokrat očitno vzel 
za tarčo!

Tako sem celotno tekmovanje pač bil prisiljen delati z eno ante-
no in eno smerjo. Začelo se je še kar vzpodbudno, čeprav so bili 
pile-upi precej manjši kot lani. Prvi dve uri med 140-150 zvez, 
kasneje pa malo manj. Popoldan sem divje rotiral anteno med 
vzhodom in zahodom. Kasneje so lepo šli Amerikanci. Band je 
bil odprt cel čas tekmovanja, malo je vse skupaj pojenjalo proti 
jutru. V nedeljo dopoldan je šlo precej slabo, tako da je bil čas 
za pobiranje množilcev, pa tudi ostalih »navadnih« zvez. Par 
minut pred koncem sem pobral še CX1AA in končal pri 1983 
zvezah, od katerih so štiri dvojne. Skupaj se je nabralo 99 MPL. 
N1MM žal ne vodi posebej evidence za zone, tako da ne vem, 
koliko je bilo zon in HQ. Pohvalno je, da je bilo letos kar nekaj AC 
in R1, R3 množiteljev.
Vreme je tokrat bilo v redu in ni bilo preveč vroče. Lani je bilo 
grozovito vroče in prostora ni bilo mogoče ohladiti. Tudi nevih-
te so lani povzročile precej težav, za razliko od letos.
Rezultat je hudo povprečen, čeprav je še vedno boljši od lanske-
ga. Žal so bile tehnične težave, ki so odnesle nekaj sto zvez. Pa 
drugo leto bolje!

Slavko, S57DX

20m SSB - Marko S50K, Boštjan S55O
Poleg informacije na forum/hamradio.si, tukaj še malo več:
S50HQ, 2009: 20 SSB, 2646 QSO, 10032 PTS, 49 ZN, 64 HQ,
lani:
S50HQ, 2008: 20 SSB, 2119 QSO, 6590 PTS, 42 ZN, 58 HQ.

Začelo se je s prvo uro dokaj počasi, slabše od lani, potem pa je 
nekako kar kapalo, pogoji so bili na nek način podobni tistim v 

WPX CW, torej JA in USA hkrati ter oboje tudi skoraj preko cele-
ga dneva. 

Ob začetku ene tri ure v glavnem CQ, potem pobiranje naokrog, 
tudi HQ postaj, drugi dan pobiranje kar vseh postaj. Proti večeru 
več USA, Boštjan se je pridružil v poznih večernih urah, takrat je 
bil pile-up z vseh strani sveta hkrati. Opravil je dobro delo z 
USA-ti do ene 03:00 local, ko se je pričelo malo zmanjševati. Eni 
dve piškavi uri proti jutru. Sledila je borba z DA0HQ, ki so lezli 
po frekvenci gor proti nama in naju stiskali proti SSTV. Na ta 
račun je bilo najbrž izgubljenih nekaj zvez, saj so bili večino časa 
najmočnejši na bandu. Pametnejši odneha in zadnjih par ur z 
dobrim rate, sicer EU na drugi frekvenci. Razliko napram lani so 
naredili DX-i, v glavnem USA zveze, tudi veliko JA in omembe 
vredno stevilo VK, eden tudi /m. Zaradi več DX je points kar 50% 
več glede na lani. Par nedelanih HQ, npr BV0HQ, 9Y4HQ, kar bi 
bilo mogoče narediti z mult postajo.
Zdi se, da bi se v takih pogojih in z mult postajo bilo mogoče 
približati 3k QSO. Bomo videli, do kod so prišli ostali HQ.
Tehnika b.p.!

73s de Marko, S50K

15m CW – Danilo, S50U
Lokacija: Gorski Vrh, 950m ASL, JN66wd - Ant: 6 el. mono yagi 
@ 21m - TRX: FT1000MP + LIN 1,5kW - SW: Writelog
Klasična tekmovalna postavitev z enim operatorjem, enim radi-
jem, eno anteno, enim koaxom, enim rotor kablom, enim pre-
nosnikom, enim keyerjem .... celo sendvič je čez ctest padel 
samo eden ;-) Očitno je bil center IARU HF 2009 dogajanja en 
band nižje. Na 21mc se nismo ravno naklofali, to je bilo jasno že 
pred tekmovanjem glede na še vedno blank sonce. Sicer za sko-
raj 40% boljši rezultat kot 2008, vendar mi je lani strela odnesla 
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nedeljsko dopoldne in so vskočili 160 m CW OP'si, tako, da pri-
merjava številk ni ravno na mestu. Lanska nerodnost pri zbira-
nju MTPL mi je letos uspela boljše, časa za pobiranje je bilo več 
kot dovolj. Številke :
(2008) 1082 QSO - 27 ITU - 34 HQ - 3068 PT = 187.148 točk
(2009) 1205 QSO - 33 ITU - 48 HQ - 3185 PT = 257.985 točk
Američani letos niso prijeli, lani jih je bilo le 193, letos še manj 
- 62. Najboljše so prve tri ure 1200Z-114, 1300Z-126, 1400Z-
90 in QSO EU=966, NA=74, AS=136 ... itd. Hvala vsem 49 S5 
postajam za klice, bila je še kar težavna propagacija za lokal S5 
in okolico, zato se opravičujem vsem tistim, ki ste morali nenor-
malno ponavljati in vsem, katere sploh nisem slišal ! Najlepše 
presenečenje je bil W1AW/KL7, ki ga je kar od nekje prineslo 
skupaj še s par W6/W7. :-) Konec koncev posamične band števil-
ke so le za statistiko, šteje skupen score in verjamem, da smo 
IARU 2009 oddelali zadovoljivo. 

Danilo, S50U

10m CW  - Rajko, S54X
Pri razporedu dela posameznih ekip sem se včasih kar malo za-
pletel, saj sem nekaterim dal na izbiro dva banda in dva moda 
in sem imel nekje po dva kandidata, drugod nobenega. Usoda 
je hotela , da se za 10m CW ni javil nihče, zato sem potem v 
zadnjem trenutku to področje prevzel nase s pomočjo RK Mari-
bor, S59ABC. Vse skupaj je šlo kot po maslu, skoraj bi lahko re-
kel: norci imajo srečo. Nisem navajen hoditi na tekmovanja, kjer 
je popolnoma vse že pripravljeno, le roštilj še ni vroč…HI (TNX 
S51IV & S57VG). Ponavadi se še v zadnjem trenutku kaj prireja, 
popravlja, izboljšuje, itd… Tukaj pa nič,  se vsedem, »ušaltam« 
in delam. Le za Writelog si vzamem pol ure in ga še pred tekmo-
vanjem naštudiram. Poslušam band, niti ene postaje ne slišim, 
butnem CQ, pa še eden in še eden, pride nazaj EA3… Rahlo se 
mi orosi čelo, no ja, saj bo, vsake 5 minut ena zveza, to bo to, ni 
pogojev, kaj češ, to je 28 MHz… Antena je  6 el. KLM, postaja FT 
2k, ALPHA bruha dober kW… lepo, nobenih motenj.

Ko se začne tekmovanje, se slika obrne. Čelo je zopet rosno, a 
ne od obupa, ampak od postaj, ki se vsipajo na CQ. Je to mogo-
če? Saj je vseeno, če so sami Evropejci in Rusi, glavno, da gre. 
Zvečer se že približam cifri 400 zvez in si oddahnem… jutri 
imam še eno celo dopoldne. Pomirjen grem »na obisk« po osta-
lih HQ postajah, da vidim, kako kaj gre in jih v eni uri najdem 
vseh enajst. Dobro je, vsi smo »on the air«. S55O ima na 20m 
SSB tak pile up, da čakam cca 20 minut, da pridem na vrsto med 
W, PY in JA, ki ga kličejo vsi naenkrat. Počakam še do 01:00, če 
bi se kaj odprlo in zaspim do 04:30. Vstanem, pogledam na 
band, še ničesar, pogledam v omaro in najdem zavojček Barcaf-

fe-ja ter kuhalnik. Kakšno razkošje… kava bo. Band se odpre 
nekje ob 06:00 in pade prva zveza B7HQ in tako vse do 12:00, 
ko zaključim z rezultatom 800 zvez, 14 zon, 36 HQ ter skupni 
rezultat nekaj čez 100k točk. Od DX nekaj južne Amerike, sever-
ne popolnoma nič, cca 20 JA in nekaj daljne Azije.

Pa še opravičilo vsem S5 postajam, ki me niso doklicale. Večino 
časa sem bil obrnjen proti vzhodu, saj je »šlo« predvsem tja, kar 
pa seveda pomeni, da S5 zahodno in JZ od MB nisem slišal.  Pač 
šola za drugo leto in sicer obvezni dve smeri s preklapljanjem.
Iskrena hvala RK Maribor S59ABC za odstopljeno lokacijo in teh-
niko, posebej Velku S57VG ter Zorku S51IV za pomoč in »aco-
modation«. Tudi S59O me je obiskal v nedeljo dopoldne in kako 
uro užival v silnem pile-upu.

Rajko, S54X

10m SSB -  Slavko S53XX, Uroš S50WA
Gledano generalno je bil verjetno en najslabših, če že ne naj-
slabši contest v moji radioamaterski zgodovini. Slabo vreme mi 
cel teden ne pusti postaviti 2 x 3el. quad, zato sem v soboto 
zjutraj postavil samo enega. Čas je že priganjal, zato sva ga z 
Urošem-S50WA spravila samo na kakih 6m višine. Ob pričetku 
kontesta takoj crkne preklop za mtpl postajo in s tem tudi za li-
near - zamuda že na začetku. V nadaljevanju pa živa morija: 
band je bil bolj ali manj prazen, nekaj odpiranj proti EA in F, pa 
nekaj zvečer proti SA. 
Zopet so prišli do izraza lokalni pogoji, saj sem poslušal Italija-
na, kakih 100 km stran, ki »klofa kot po tekočem traku«, pri 
nama pa nič, le tu in tam kakšen. Drugi dan je bilo veliko bolje, 
band je končno malo bolj zaživel, vendar ravno takrat ko je šlo 
najbolje, crkne kompjuter in to v nulo!!! Še dobro, da je bil v 
mreži, da sva prišla vsaj do zvez na drugem računalniku in tako 
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po kaki uri pavze zopet nadaljevala. Na koncu cca. 400 zvez, kar 
je veliko manj kot lansko leto, za točke še ne vem. Druga antena 
se je obnesla več kot odlično, še kakšen vatek tudi ne bi bil od-
več. Mpl. postaje sploh nisva uporabljala.

Oprema: TS-2000, 600W, KT-34XA, 3el.QUAD
OPs: S50WA, S53XX

Slavc, S53XX

V nadaljevanju pa še malo statistike , urejene s strani S50U, tole 
je prijavljeni rezultat:

Contest:    IARU HF World Championships
Callsign:    S50HQ
Mode:    MIXED
Category:  Multi Operator - Multi  Transmitter (MM)
Overlay:    Headquarters
Band(s):  All bands (AB)
Class:  High Power (HP)
Zone/State/...: ZRS
Operating time: 24h00

BAND SSB CW ITU HQ POINTS AVG
160 310 456 14 34 1300 1.70
80 886 1113 26 44 4021 2.01
40 1718 2038 41 59 9428 2.51
20 2648 1980 52 71 15513 3.35
15 973 1205 37 60 5670 2.60
10 396 799 16 42 2959 2.48
TOTAL   6931 7591 186 310 38891 2.68
TOTAL SCORE: 19.289.936

Operators:
S50A, S50K, S50U, S50WA, S51FB, S51ZO, S52AW, S52EZ, 
S52ZW, S53F, S53O, S53XX, S54W, S54X, S55HH, S55O, 
S56P, S57DX, S57M, S57O, S57UN, S57W, S57Z, S58A

Trenutni razpored  56 HQ postaj po prijavljenih in še neprever-
jenih rezultatih za 2009 je takle:

No, upajmo na najboljše. Vsem udeležencem – tekmovalcem 
hvala za trud, računam na vas tudi naslednje leto, če bomo še 
za to,  hvala tudi vam,  ki ste nas po klicali, zahvalne diplomce 
za 6 in več zvez so že v tisku in jih dobite domov.                                

AO8HQ 26223684
DA0HQ 26052796
SN0HQ 24143906
OL9HQ 23852530
GB7HQ 23351040
TM0HQ 23150490
9A0HQ 21571760
S50HQ 19289936
E7HQ 18859120
LY0HQ 18260264
YT0HQ 18228672
YR0HQ 17342594
PA6HQ 17173885
YL4HQ  16091205
OE1A 15896160
LX0HQ  15034935
CR5HQ  14490040
EM5HQ  14201523
H2Q  13889344

OH2HQ  13851440
LZ7HQ  11371532
SK9HQ  9530640
ZW5HQ  8135152
SX0HQ  7450896
OP0HQ  6975700
OZ1HQ  6811588
NU1AW/KH 6532665
R0HQ  6487680
W1AW/KL7 5871679
HB9HQ  5028030
EI0HQ  4407304
A71A  4041730
9K9HQ  3905440
CX1AA  3065049
LN2HQ  2968765
P40HQ  2218400
LZ9W  2199225
5N0HQ  1550138

TC7HQ  1274320
LR4D  966038
AT1HQ  963664
ZF1A  896880
VR2HK  571950
VK7WI  529584
CO2WF  478977
T40C  478977
BV0HQ  398712
ZL6HQ  275348
XE1LM  117476
DX1HQ  61268
BX5AA  19013
Z30HQ  7409
HG0HQ  0
EK0HQ  0
ER7HQ  0
YR6M  0
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ZRS POZIVA postaje radioklubov članov ZRS, da sodelujejo v akciji ARON (Splošna simulacija de-
lovanja v nesrečah in katastrofah), ki bo v soboto , 08.11.2009 v času od 04:00 do 08:00 UTC (ozi-
roma od 05:00 do 09:00 po lokalnem času).

V vaji se uporabljajo frekvence v bližini osrednjih frekvenc za nesreče in katastrofe (CoA - Centre of 
Activi ty) na radioamaterskih obsegih 80, 40, 20, 17 in 15 metrov (±QRM) ter 2m in 70cm.

Z vajo se želijo doseči naslednji cilji:

1. Povečati skupni  interes za radioamaterske komunikacije v nesrečah in katastrofah.
2. Preizkusiti  uporabnost CoA  frekvenc. 
3. Izdelava procedur za ARON in  mednarodne radioamaterske komunikacije  v nesrečah in katastrofah. 
4. Vaja prenosa sporočil ob uporabi vseh vrst dela.

Prosimo, ne pozabite, da to ni radioamatersko tekmovanje, temveč, da gre za vajo oziroma preizkus ra-
dioamaterskih zvez za primer nesreč in katastrof.

V nadaljevanju so na voljo navodila/priporočila in protokoli za delovanje v nesrečah in katastrofah ...

ARON ZRS INFO PREVERJANJE DELOVANJA

Po priporočilih s konference GAREC (Global Amateur Ra-
dio Emergency Communi-cations) radioamaterske po-
staje, ki sodelujejo v vaji, uporabljajo svoj klicni znak z 
dodatkom /D (D= distress/disaster), če to dovoljuje lo-
kalna administracija.

HQ postaja bo QRV istočasno na vseh CoA frekvencah, 
kot je predlagano v tabeli :
   
3760 7060 14300 18160 21360 145000   432000

Radioamaterske postaje, ki nameravajo sodelovati v vaji, 
morajo pred vajo na naslov zrs-hq@hamradio.si poslati 
klicni znak, s katerim se bodo javljale. Radijske postaje se 
bodo prijavile na naslov zrs-hq@hamradio.si. To je po-
trebno, da bi se HQ postaje regij lahko pripravile za delo 
v vaji. Seznam radioamaterskih postaj, ki bodo sodelova-
le v vaji, bo objavljen na Internetu na strani www.ha-
mradio.si.

Zaradi usposabljanja v pošiljanju sporočil lahko vsak 
udeleženec pošlje regionalni postaji le šest (6) sporočil in 
to tri v prvih dveh urah vaje, tri pa v drugih dveh urah 
vaje.

Ko so odposlali svoja sporočila, udeleženci začnejo s po-
sredovanjem sporočil drugih radijskih postaj. Ko se spo-
ročilo posreduje dvakrat, se mora posredovati naprej HQ 
postaji ZRS. Zaželeno je, da sporočila »skačejo« med regi-
jami.

Udeleženci vaje v vaji pozivajo: »CQ ARON« in svoj klicni 
znak. 

Sporočila naj vsebujejo naslednje podatke:
• čas pošiljanja sporočila v UTC
• klicni znak postaje, ki pošilja sporočilo
• zaporedna številka sporočila (1, 2 in 3 v prvi polovi-

ci ter 4, 5, in 6 v drugi polovici vaje)
• radioamaterski obseg, ki se uporablja (v valovni 

dolžini,  NE frekvenci)
• število radioamaterjev, ki sodelujejo v vaji na tej ra-

dioamaterski postaji
• rezervno napajanje:  

• 1=brez, 
• 2=akumulatorji/baterija, 
• 3=elektroagregat, 
• 4=baterija in elektroagregat

• naziv organizacije (ARON) ali nacionalna zveza (ZRS)
• pri posredovanju sporočil naj dodajajo via ... via...  

zaradi prikaza, katere postaje so sodelovale pri pre-
nosu tega sporočila.

Zaradi lažjega prepoznavanja delov sporočila naj pred 
vsakim delom sporočila uporabljajo prefiks velikosti ene-
ga znaka. 
Tako se uporablja:
- M(ike)  Zaporedna številka sporočila
       Message number
- B(ravo)  Radioamaterski obseg                   
  Band available
- O(scar) Število radioamaterjev, ki delajo     
  Operators na tej radijski postaji
- P(apa)  Rezervno napajanje                    
  Power available
Ko udeleženec prejme sporočilo, ga mora posredovati že-
leni destinaciji z uporabo kateregakoli načina dela.

Navodila, priporočila in protokoli za delovanje v nesrečah in katastrofah

Splošna simulacija delovanja ARON v nesrečah
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Avtor:
Janez Močnik, S53MJ

Primer:
Sporočilo od S51IK iz Postojne za HQ postajo ZRS je lahko 
najprej posredovano S59DEM na 2 metrih, ki ga posreduje 
HQ radijski postaji ZRS  na 80 metrih.

1. S51IK pošilje sporočilo številka 1 ob 0430UTC na 
2m, v vaji uporabljani radioamaterski obsegi, 1 ope-
rater, brez rezervnega napajanja, je član RK PROTE-
US. 

0430 S51IK M1 B2 O1 P1 PROTEUS 

2. S59DEM/P pošilja sporočilo številka 4 ob 0700UTC, 
v vaji uporablja 80, 40, 2m in 70cm radioamaterske 
obsege, 2 operatorja, uporabljata akumulatorje in 
elektroagregat. Sta člana RK PROTEUS. 

0700 S59DEM/P M4  B80 B40 B20 B2 B0,7 O2 P4 PROTEUS 

Regionalne postaje, ki ne pošiljajo sporočil  HQ posta-
jam, se naproša, da kličejo in izmenjujejo sporočila v ko-
rakih po 5 kHz od CoA.
Da bi vaja bila čimbolj podobna resničnim razmeram, se 
priporoča omejitev izhodne moči na 100W (KV) oziroma 
5W (UKV). Posebej se bo cenilo delo v mobilu ali porta-
blu z uporabo baterij in (ali) elektroagregata.

Podatkovni načini dela
Udeleženci morajo uporabljati enak format  sporočil kot 
pri SSB. Za ta način dela ne bo HQ postaje, a morajo  
udeleženci uporabljati frekvence, ki so v nacionalnih 
band planih določene za posamezne načine dela. Zaradi 
prepoznavanja udeležencev v vaji (glede na ostale radio-
amaterske postaje) je posebej pomembno, da se pri po-
datkovnih načinih dela uporablja poziv »CQ ARON« in 
da se udeleženci predhodno prijavijo za sodelovanje v 
vaji.

Strukturirani načini dela, kot WinLink, ALE, PSKmail:  
Sporočila lahko pošiljejo direktno na naslov zrs-hq@ha-
mradio.si. Udeleženci, ki uporabljajo ostale načine dela, 
morajo pred pošiljanjem na zrs-hq@hamradio.si (zaradi 
analize) poskušati poslati sporočila preko drugih dveh 
postaj.

CW način dela
Telegrafija je v to vajo vključena zaradi povečanja verje-
tnosti, da udeleženci vzpostavijo zveze v oteženih pogo-
jih dela.  Uporablja se, ko se zveza ne more vzpostaviti z 
uporabo SSB ali podatkovnega načina dela. HQ postaj za 
telegrafijo ne bo; CW postaje morajo delati v bližini CoA 
frekvenc, ko se SSB postaje ne slišijo.

CW postaje morajo uporabljati enak format sporočila, 
kot se uporablja v SSB. Oddaja ne sme biti hitrejša od 75 
znakov v minuti (15 wpm). CW sporočila se pred poši-
ljanjem na zrs-hq@hamradio.si (zaradi analize) prav 
tako posredujejo preko drugih dveh postaj.

ZAKLJUČEK:
Prosim udeležence vaje, da 
svoje LOGe s komentarji, sli-
kami in predlogi za prihodnje 
vaje pošljejo na zrs-hq@ha-
mradio.si. Kratko poročilo o 
vaji je potrebno za prvo sejo 
UO ZRS,  končno poročilo pa 
bo pripravljeno za naslednjo 
skupščino  ZRS. Vaje Aron 
bomo poskušali usklajevati z GLOBALSET-om.

Zahvaljujemo se za vašo podporo komunikacijam za 
krizne razmere. 

Igor Kafol, S51IK
Sekretar ZRS   

Kdo je pravi radioamater

Sprašujem se ali mora biti ra-
dio amater res pripadnik so-

rodne ga poklica, da bi bil “pravi” 
radio amater. V dolgih letih, sem 
skozi ra z ne debate in prebiranju  
radio ama terskih forumov, prišel 
do za ključka, da se radioamater-
ji razlikujejo med seboj že po tej 
pripadnosti. Pravi radioamater 
naj bi bil le, če je tudi strokovn-
jak v tem poklicu, kar pa je skre-
gano z logiko, saj beseda amater 
pomeni ravno obratno. 

Morda zato mišljenje nekaterih, da 
zna samo “pravi” radioamater ne-

kaj zlotati, narediti izračun antene 
ali dati pameten odgovor, glede 
na stavitev neke radijske postaje. 
Odtod  najbrž tudi mišljenje, da se 
bodo za radioamaterstvo odločali 
le mladi podobnih študijev, saj sicer  
kandidati pridobivajo svoja znanja 
elektrotehnike le v radioklubih, pri 
pripravah na izpit.

Vsi začetniki, ki opravijo izpit so 
enako nebogljeni za radijsko post-
ajo, ne glede na sorodnost stroke. 
Marsikateri se potem sploh ne 
odločijo za operatorje, ampak de-
lajo na povsem drugih področjih 

radioamaterstva. Drugi spet, se 
ni koli ne lotijo ničesar in brez vo-
l je odnehajo, temu je morda kriva 
tudi premajhna aktivnost v klu-
bih, saj so po izpitu večinoma 
prepuščeni samemu sebi.

Začetnik pa, ki ga vse zanima 
kar je povezano s tem hobijem, še 
posebej, če mu je edina podlaga le 
radioamaterski tečaj, raziskuje in 
dela v okviru svojega dojemanja, 
pridobiva znanje in izkušnje, tako 
se znajde kmalu v središču doga-
janja. Postane uspešen na vseh 
področjih radioamaterstva in to 
morda pri nekaterih vzbuja zavist, 
sicer ne bi imeli pomislekov,  kdo je 
in kdo ni, pravi radioamater.     
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Japonska - Zgodba o prijateljstvu  MIRKOVE ZGODBE

JAPONSKA
Zgodba o prijateljstvu, IV

Avtor:
Mirko Šibilja, S57AD

Srečanje z odtujeno, plehko, vesternizirano, oziroma - bolje re-
čeno: amerikanizirano Japonsko me je šokiralo. Ponudba tiste 
deklice je seveda laskala moji moški nečimrnosti, in, če sem is-

kren, me je tisti zelo mladi košček mesa v srednješolski uniformi kar 
pošteno zamikal. Obenem pa se mi je takšna bežna sprostitev brez 
kakršnihkoli čustev upirala. Za dekličino ponudbo se je nekje globoko 
v ozadju skrivalo hrepenenje za ljubeznijo, razumevanjem, hrepene-
nje nekomu nekaj pomeniti, hrepenenje za nečim, kar dekletce še ni 
doživelo.  Kar videl sem starše, ki delajo po ves dan, da bi odplačeva-
li račune in kredite, zvečer pa utrujeni in razdraženi nimajo časa za 
pogovor. Dekletovih vprašanj, skrbi, potrebe za pogovorom in nežno-
stjo se rešijo z nekaj tisočaki, da gre v disko ali si kaj kupi, oni pa 
se lahko naspijo in spočijejo za naslednji delovni dan.  Kar zgrozil 
sem se! Nisem pobegnil pred tistim, kar mi je ponujala, ampak pred 
tistim, česar ji nisem mogel dati…

Ne Ferjani Nábil, ne Kenan Konnolu me naslednje jutro, na avtobusu proti Hi-
roshimi, nista vprašala, kam sem izginil prejšnji večer, pa saj verjetno nista niti 
opazila. O Hiroshimi je bilo napisano že toliko knjig in posneto toliko filmov, da bi 
le stežka povedal karkoli novega.  Muzej atomske bombe z grozljivimi eksponati in 
fotografskimi posnetki pove, da je Japonska plačala strahovito ceno za udeležbo v 
vojni.  Naj se, kot piše ob vhodu v muzej, kaj takega nikoli več ne ponovi.  A kaj, ko 
še vedno obstajajo puhle glave, ki rožljajo z orožjem in svetu vsiljujejo svoj prav in 
svoje videnje pravičnosti, v resnici pa le ščitijo svoje interese…  V Parku miru me je 
pretresel pogled na tisoče in tisoče senbazuru origamijev, ki jih Japonci  podarjajo 
bolnim ali z njimi, podobno kot mi s cvetjem, krasijo grobove. Senbazuru je tisoč iz 
papirja zloženih likov žerjavov, medsebojno povezanih v niz - simbolično bolnemu 
prinesejo zdravje, umrlemu pa mir v onostranstvu. Japonci cvetja, ki ga upora-
bijo v ikebani, ne zmečejo v smeti kot pri nas, temveč ga ali vržejo v potok in tako 
simbolično vrnejo naravi, ali pa sežgejo. Ravno tako sežgejo (kot daritev nebu) tudi 
senbazuru, ko ti začnejo razpadati zaradi vlage ali sončnih žarkov.  Razveseljevalo 
nas je, ker pravijo, da zasluži spoštovanje in ne metanje na kup smeti.  Pa saj še 
kmet,  ko vpreže konja, tega potreplja »Gomen ne!«,
(»Oprosti, ker te mučim, a potrebujem tvoje delo!«)…   

Popoldne smo se odpeljali proti Miyajimi, enemu od treh najlepših pejsažev na Japon-
skem. Otok ima obliko speče ženske, krasi pa ga čudovit šintoistični hram s torii 
(simboličnim vhodom v svetišče), ki kot da plava na vodi. Namestili so nas v ryókan 
(hotel v japonskem stilu) in kot je običaj v  takšnih hotelih, smo se najprej skopali v 
ofuró (klasični japonski kopeli) ter preoblekli v udobno yukato (kimono).  Tradicija 
kopanja, oziroma relaksacije v zelo vroči vodi – telo pred tem temeljito umiješ in 
zdrgneš ter v vročo vodo zlezeš povsem čist – izvira morda iz starega običaja ko-
panja v onsen (vročih izvirih). Japonska je vulkanskega izvora in kot taka polna 
vročih vrelcev. Tudi večerja je bila čisto japonska in strežba po japonskih običajih.   

Dnevi po povratku z izleta so minili v trenutku in le bežno se jih spominjam (obisk 
kabuki gledališča, obisk tokijske borze, tečaj ikebane itd) - še dobro se nisem za-
vedel, že je tu bila poslovilna zabava.  V dveh tednih so se med nami, udeleženci 
potovanja po Japonski, stkale marsikatere prijateljske vezi in slovo je bilo kar gan-

ljivo. Vsakdo je v slovo povedal nekaj 
besed, dekleta iz Koreje so, oblečena v 
hanbok-e, zapela znano korejsko pesem 
Arirang. V zadregi, kaj naj jaz povem 
v slovo, sem se spomnil kasete z ljuds-
kimi pesmimi, ki sem jo hranil za Ku-
miko. Na njej je bila posneta tudi znana 
zágorska pesem »Fala« (»Hvala«). 
Opravičil sem se, da s svojim krakan-
jem ne želim kvariti pesmi ter pred 
predvajanjem povedal prevod besedila.  
Izmenjava naslovov, solze, obljube, da 
si bomo pisali, da bomo ostali v stiku… 

Zvečer, še pred poslovilno zabavo, me 
je poklicala po telefonu gospa Suzuki, 
JH7GPT. Zanimalo jo je, kakšne načrte 
imam za naslednje dni, oziroma, za 
kateri dan načrtujem obisk v Hara-
machiju. »Hm, potovanje proti severu, 
do Kóriyame, obisk pri JA7IKQ, nato 
naprej do Sendaja in do Matsushime ter 
nato Haramachi« sem ji razložil svoj 
potovalni načrt.  »Boljši predlog imam, 
JA7IKQ se strinja z njim. Jutri ob 11. 
uri bodi pripravljen v avli Instituta, pa 
boš izvedel podrobnosti.« mi je naročila 
in odložila slušalko.  

Naslednjega dne se je v avli pojavila ele-
gantno oblečena gospa približno mojih 
let, se predstavila kot prijateljica gospe 
Toshie Suzuki ter povedala, da jo je gos-
pa Suzuki prosila, naj poskrbi zame, da 
varno pridem na vlak. Hrabro je zgra-
bila večjo od obeh potovalk, ki sem ju 
imel pripravljeni, ter skoraj padla.  Po-
tovalka, polna knjig, je tehtala skorajda 
toliko kot ona!  No, pa saj tudi druga 
potovalka ni bila skoraj nič lažja…  Na 
železniški postaji Ueno, od kjer odha-
jajo vlaki proti severu, sva potovalki 
shranila v garderobno omarico.  »Poj-
dimo nekaj pojesti. Do odhoda vlaka je 
še dobri dve uri« je predlagala. Ko sem 
v restavraciji hotel plačati račun ter 
ji povrniti denar za vozovnico, ki mi 
jo je po kosilu potisnila v roke, je de-
nar vljudno, a odločno zavrnila: »Vse 
je že urejeno z gospo Suzuki!«, ter me 
pospremila do vlaka.  

Z JH7GPT sem se spoznal le nekaj me-
secev prej, v eni od tistih redkih zvez, ko 
s korespodentom že po nekaj minutah 
klepetaš kot s starim znancem.  Toshie-
san je zelo aktivna v mari time-netu na 
21.430, aktivno spremlja potovanja 
posameznih jaht preko Pacifika in nje-
na družina je gostila že prenekaterega 
pomorščaka. Tudi ko sem prišel, sta v 
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hiši že bili dve gostji iz Nove Zelandije 
– Alison ter Paula Zoro, ki kar ni mogla 
skriti svojih dalmatinskih korenin (njen 
oče je namreč izhajal s Korčule), obe pa 
sta na Japonskem delali kot profesorici 
angleščine.  Kmalu se je hiša napolnila 
z lokalnimi DX-arji ter člani maritime 
neta in iz večerje je kmalu nastal pravi 
pravcati hamfest.
Seveda sem previdno molčal o tem, 
da sem contester – Toshie-san mi je v 
enem od pisem zaupala, da nas člani 
maritime netov ne marajo preveč 
zaradi ogromnega QRM, ki da ga bo-
jda povzročamo.  Naj tu omenim, da 
ves čas bivanja na Japonskem nisem 
imel nobenih resnejših težav pri spora-
zumevanju. Res, da se japonski zelo ra-
zlikuje od indoevropskih jezikov, ni pa 
prav nič težji od, recimo, italijanščine, 
bogat z vokali in zelo prijeten za uše-
sa. Največjo težavo predstavlja veliko 
število istopomenk, (ki omogočajo 
duhovite besedne igre) ter zelo pestra 
uporaba onomatopej.  Celo haiku 
 

Asagao no
Hana ni hana kamu
Musume kana

(V cvet slaka  
briše nos
mala deklica)

skriva v sebi onomatopejo za smrkanje: 
asagao hana hana kamu kana… 
 
Še največ težav sem imel, kadar je ka-
teri od Japoncev skušal govoriti v 
angleščini - tedaj sem se največkrat 
iz govoril, da angleščino ne obvladam 
do bro (kar se jim je, prepričanim, da 
vsi belci govorimo angleški, zdelo ne-
ver jetno) ter jih prosil, naj raje govo ri jo 
japonsko.

Alison se je zjutraj morala žal poslovi-
ti, tudi obe domači hčerki sta morali v 
šolo, JH7GPT, gospod Suzuki, JA7PNQ, 
Paula Zoro in jaz pa smo se odpeljali 
proti Sendaiu in naprej proti Matsu-
shimi, naslednjemu od treh najlepših 
pejsažev na Japonskem, proti kraju, ki 
ga je Matsuo Bashó, eden od največjih, 
če ne največji japonski haiku pesnik v 
svoji potopisni knjigi Oku no hosomichi 
(Ozka steza proti severu), opisal:

Matsushima ya
Aa Matsushima ya
Matsushima ya

(Matsushima!
Ah, Matsushima,
Matsushima!)

Mi bi rekli, da je obnemel ob lepoti ti-
so čerih otočkov najrazličnejših oblik, 
poraščenih z borovci, ki kraju dajejo 
ime:  matsu – bor, shima – otok ali 
oto ki  (japonski jezik nima slovnične 
množine). Tvegal bom malo literarno 
digresijo: medtem, ko pesniki na Za-
hodu opevajo skoraj ezoterične, ne-
dosegljive ideale Lepote, Ljubezni, Sreče 
itd,  pesnik na Vzhodu lepoto doživi in 
najde v drobnih, vsakdanjih stvareh, ki 
ga obkrožajo: v cvetu ob plotu, žabi, ki 
je skočila v ribnik, šumu vetra v boro-
vcih - zunanjih »okraskov« ne potrebu-
je. Motijo ga, tako kot težka pozlata 
okvirja odvrača pozornost in skriva 
bistvo slike, ki jo uokvirja.  Tako v waki 

Miwataseba
hana mo momiji mo
nakarikeri
ura no tomaya no
aki no yugure

Kamorkoli pogledaš
Ni ne (češnjevega) cvetja ne 
(škrlatnega) javorovega listja
V ribiški vasici
Tega jesenskega večera.

Ni ne češnjevega cvetja ne javorovega 
lis tja (dveh japonskih simbolov lepote), 
le zgoščena lepota jesenskega večera v 
ribiški vasici.  

Naslednje jutro nas je čakala precej 
dolga pot proti jezeru Inawashiro, kjer 
smo imeli dogovorjeno srečanje z JA7I-
KQ.  Spotoma smo se v bližini Fuku-
shime ustavili ob Agronomski fa kulteti, 
ki je praznovala neko svojo obletnico 
ter občudovali tekmovanje drvarjev, 
ki so brez kakršnihkoli varovalnih 
pripomočkov, oblečeni le v kratke hlače 
in z lisičjemu repu podobno žago med 
zobmi plezali na skoraj 30m visok bor, 
kjer je vsak moral odrezati po eno vejo 
ter se varno spustiti nazaj na zemljo. 

JA7IKQ nas je že čakal z motornim 
čolnom in nas odpeljal preko jezera, po 
velikosti podobnega Bodenskemu, na 
nasprotno stran, kjer je imel zasidran 
svoj ponos, 12 metrsko Elanovo jadr-
nico. Kratek piknik na krovu jadrnice in 
ganljivo slovo od družine Suzuki, ki so 
insistirali, naj pred po vratkom v Jugo-

slavijo vsaj še za ka k šen dan pridem v 
Haramachi. Z JA7IKQ sva krenila proti 
Aizu Wakamatsu na ogled atraktivnega 
mestnega muzeja, nato pa proti domu 
v Kóriyami, mestu, velikemu približno 
kot naša Ljubljana, kakšnih 300 km 
severno od Tokija.  Ravno tistega dne 
je v Koriyami bil lokalni šintoistični 
praznik in živahne ulice so bile polne 
ljudi, stojnic s spominki in osvežilnimi 
pijačami. Posebno atraktiven je bil 
po gled na omikoshi, prenosne lesene 
šintoistične tempeljčke na nekaj metrov 
dolgih »ročkah«, bolje rečeno tra movih, 
ki so jih, poplesavaje in ob vzklikih 
wasshoi, wasshoi prenašale le v »gate« 
(kakršne vidimo na sumó rokoborcih) 
oblečene skupine mladcev.  Zadeva 
mora biti presneto težka, saj je znoj kar 
lil od njih.  V mestu smo se srečali tudi 
z nekaj lokalnimi hami in z nekateri-
mi, recimo JR7BEX, ki se ga je zaradi 
telesne višine (185 cm ali nekaj takega) 
prijel vzdevek Kirin (»Žirafa«) smo se 
dogovorili za obisk na domu naslednje-
ga dne. Pri Suzukijevih v Haramachiju ni 
bilo priložnosti sesti za postajo, JA7IKQ 
pa je po večerji vključil postajo in TL-
922 ter ponudil, da napravim nekaj 
zvez. Kmalu sem na 14.185 našel neki 
YU »gastarbeiterski« net z nekaj posta-
jami iz YU, DL, SM7LPJ in starim pri-
jateljem Đoko iz Gevgelije (sedaj Z35A). 
Verjetno jim je bila atrakcija slišati 
postajo iz JA, ki govori v srbohrvaščini, 
kot je bila mojem gostitelju in njegovi 
XYL JA7KLM eksotika poslušati tuj 
jezik, ki ni angleščina.
Đoko je o »atrakciji« odhitel poročat na 
80m, žal pa je Janko, YU3RW (sedaj 
S59D) prišel na 20m prepozno, ko smo 
postajo že izključili in klepetali o drugih 
stvareh. Naslednje jutro smo obiskali 
hama (znak sem žal že pozabil), ki je 
delal le z 10W in dipolom za 15m obseg 
le četrt metra nad ograjo okrog hiše.  
Ponosno je pokazal kartico od YU1EXY 
in še nekaj YU hamov, potem pa je iz-
pisal »2nd QSL« za kakšen ducat YU 
postaj, ki zveze z njim še niso potrdile.  
Seveda sem jih po povratku poslal di-
rektno na domače naslove in od večine 
tudi dobil odgovor. Pri JR7BEX me je 
impresioniral 30 m »crank-up« stolp s 
6 el tribanderjem in 2 el »shorty forty« 
plus »shunt fed« za delo na 80 in 160m 
obsegih. Še bolj pa me je »Kirin« prese-
netil s ponudbo zaposlitve. Ima konce-
sijo za obnavljanje (barvanje) oznak na 
cestiščih in ulicah  skoraj po celi prefek-
turi Fukushima, ponujena plača pa je 
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bila (nevarnost zaradi prometa ter škodljivost zdravju zaradi 
vdihavanja izpušnih plinov) zelo visoka celo za japonske po-
jme – 5000$ mesečno plus brezplačno bivanje v samskem 
domu njegove firme. Pogodba z Japonsko Fondacijo me je ob-
vezovala, da potovanja na Japonsko ne izkoristim, da bi ostal 
tam, pa sem ponudbo težkega srca odklonil. Po kosilu sta me 
JA7IKQ in JR7BEX odpeljala dobršen kos poti do Tokya, spo-
toma pa smo obiskali kraj Nikko z grobom shoguna Tokugawa 
Ieyasuja (v nadaljevanki Shogun imenovan Toranaga), ki je 
zaradi vpletanja cerkve v lokalne politične raz mere na Japon-
skem prepovedal krščanstvo. Državo je za naslednjih 500 let 
hermetično zaprl pred vsemi tujimi vplivi ter, da bi preprečil 
krvave medklanovske vojne, sistematično zmanjševal eko-
nomsko moč samurajske kaste, posredno pa s tem krepil 
položaj trgovcev in nastajajočega meščanskega razreda. 

Po prihodu v Tokyo sem po telefonu JR9CIS potrdil že prej do-
govorjeni prihod ter se dogovoril, da se naslednje jutro dobiva 
na železniški postaji v Nagoyi. Po obisku pri njemu naj bi skupaj 
obiskala še tretjega od treh najbolj znanih japonskih pejsažev, 
namreč Amanohashidate (»Nebeški most«) v prefekturi Kyoto. 
Zavaroval sem si mesto v shinkansenu, potovalko s knjigami, 
ki mi je ves čas povzročala preglavice, pa sem nekoliko nepre-
vidno (kot se je izkazalo kasneje) zaupal garderobni omarici 
na glavni železniški postaji. V Nagoyi me je zgodaj nasled-
nje jutro čakalo neprijetno presenečenje – nihče me ni čakal. 
Kakšno uro sem se sprehajal med izhodom z železniške postaje 
in parkingom ob postaji,  potem pa sem se ojunačil in pokli-
cal po telefonu. Slušalko je dvignila žena ter se  z objoka nim 
glasom opravičevala, da je JR9CIS prejšnji večer umrl bližnji 
sorodnik, zato je moral nujno odpotovati v Tokyo. Seveda mi 
je bilo hudo zaradi nesreče, ki je doletela dobrega prijatelja in 
sem izrekel moje globoko sožalje. Ne vedoč, kaj naj storim, sem 
poklical v Osako in Kumiko povedal, da se mi je potovalni načrt 
sesul. Na Japonskem se vse stvari dogovarjajo vnaprej (celo v 
hotelu boš le stežka dobil sobo brez poprejšnje rezervacije) in 
seveda nisem mogel kar sesti na vlak, pri nekom pozvoniti in 
reči »Evo mene. Sem prišel par dni prej!«  Kumiko je brez raz-
mišljevanja rekla »Pridi!« ter omenila, da bo zaradi kontrole 
pri zdravniku doma šele po 12. uri, tj. ne more me počakati na 
železniški postaji. Razložila je še, da moram v Osaki z glavne 
železniške postaje do postaje Umeda, s katere vozijo lokalni 
potniški vlaki proti Toyonaki in ostalim mestom. V Osaki sem 
enega od mimoidočih vprašal za pot proti postaji Umeda in ko 
se je mladenič »saa…« popraskal za ušesom, sem takoj uganil, 
da ne ve.  Skoraj v istem trenutku pa se za mojim hrbtom 
oglasi prijazna, že sivolasa gospa: »V isto smer grem. Kar za 
menoj!«  Smehljala se je, ko sem ji povedal, da grem obiskati 
svojo dolgoletno prijateljico, ob avtomatih za nakup vozovnic 
rekla »Chotto omachi kudasai!«  (»Samo trenutek, prosim!«), mi 
potisnila vozovnico v roke, me pospremila do perona, s kat-
erega so odhajali vlaki proti severu, pokazala, v kateri vlak naj 
vstopim,  povedala, da izstopim na četrti postaji, se priklonila 
v pozdrav, počakala, da vstopim ter se, ko so se vrata vagona 
zapirala, nasmehnila, pomahala z roko in odšla.  

In, končno je nastopil trenutek, o katerem sem tolikokrat 
sanjal – srečanje s prijateljico, s katero sva se dopisovala že 
leta in leta, delila podobne sanje in podobne poglede na svet, s 
katero sva se razumela skoraj kot brat in sestra, ki je postala 
kar del mojega življenja. Tudi njene hčerkice Akie sem bil ve-

sel, šele dober mesec starega bitjeca. Prav nič ni zajokala, ko 
sem jo vzel v naročje in tudi potem ne, ko sem ji s svojim 
medvedjim glasom zabrundal uspavanko kar v slovenščini, 
ampak je mirno zaspala. Kmalu sva s Kumiko klepetala ob 
ogledu slik, ki sem jih posnel na potepu po Japonski, nekaj ur 
trajajoč ogled kaset z njene poroke, pozno kosilo, ko se je njen 
mož vrnil iz službe (prepričal sem se, da drži tista krilatica, da 
v Osaki radi dobro jedo), pa poslušanje Kumikinega igranja na 
klavir (zelo rada ima Brahmsa in Liszta) po večerji.  Nekoliko 
neprijetno sem se počutil le, ker smo se ponoči stiskali  trije 
odrasli v stanovanju, ne večjem od manjše garsonjere (celo 
moja soba v Institutu je bila večja), pa sem sklenil, da gos-
toljubja ne izkoriščam predolgo, čeprav sta me Kumi in njen 
mož prepričevala, naj ostanem kolikor dolgo želim. Naslednji 
dan je sledil ogled Osake ter srečanja z JA3TYB in še nekate-
rimi radioamaterji, pa obisk Kumikinih staršev. Na srečo je 
pet let kasneje, ko je privekal na svet Akiin bratec, stanovanje 
postalo pretesno in se je družinica še pravočasno preselila h 
Kumikinim staršem,  kajti v katastrofalnem potresu v Kobéju 
in Osaki leta 1995 se je zgradba, v kateri je bilo stanovanje, 
kar sesula in med stanovalci skoraj ni bilo preživelih. 

Kasno popoldne tretjega dne sem se vrnil v Tokyo, kljub prigo-
varjanju, naj ostanem še kakšen dan.  Moja beograjska lek-
torica Arakawa Midori se je vrnila na Japonsko in vztrajala, 
naj bom nekaj dni njen gost. V Beogradu so sicer pričakovali, 
da ostane še eno leto, vznemirjala pa jo je naraščajoča 
politična napetost. »V manj kot letu dni bo v Jugoslaviji zelo, 
zelo vroče!« je zaskrbljeno govorila ter me spraševala o mojih 
načrtih, ko sva se sprehajala po Asakusi v Tokyu ali potepala 
po mondeni Kamakuri.  »Vrag ni tako črn, kot ga slikajo!« 
sem jo tolažil ter omenil, da je situacija v Sloveniji veliko bolj 
mirna, da se v najslabšem primeru pač vrnem domov.  »Če bo 
stanje nevzdržno, pridi na Japonsko. Obljubi mi!«  

Denarja mi je začelo počasi primanjkovati. Ko sem se vrnil iz 
Osake in hotel vzeti shranjeno potovalko s knjigami iz garde-
robne omarice, sem z grozo ugotovil, da je ključ ne odpira. 
Oglasil sem se v uradu, ki je nadzoroval in vzdrževal omarice, 
tam pa izvedel, da je uporaba omaric omejena na 48 ur. Po 
tem roku se vsebina omaric deponira v skladišču, ob pre-
vzemu pa plača ležarina v desetkratnem znesku najema za 
vsak dan zamude.  To me je stalo deset tisoč jenov (slabih 100 
US$)!  3000 jenov sem potreboval za letališko takso, drugih 
3000 za vlak do letališča, v žepu sem imel le še bankovec za 
10000 jenov ter nekaj drobiža, profesorici pa tudi nisem želel 
obležati na grbi… In tedaj, dan pred odhodom, ko sem že 
potrdil rezervacijo za polet proti Evropi, me je dosegel klic iz 
Osake.  Na Kumikin naslov je prišlo zame priporočeno pismo 
iz  Oite na Kyúshúju. »Odpri ga in povej, kaj piše!« sem jo 
prosil. »Letalska karta Osaka – Oita!« sem zaslišal čez ne-
kaj trenutkov… Gospodu Binu, JH6JTE sem pred odhodom 
proti severu kot kontaktni naslov sporočil naslov iz Osake in 
povedal, da bom v Osaki okrog 10. oktobra, iz malomarnosti 
pa se mu kasneje tudi nisem več oglasil.
Zelo mučno mi je bilo JH6JTE razložiti, da že potrjene rezer-
vacije za povratek domov najverjetneje ne morem stornirati, 
da se moram vrniti na delo in da na Japonskem ne morem 
ostati dlje kot mi dovoljuje pogodba z Japonsko Fondacijo.  

(Konec prihodnjič)  
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Avtor: Darko Volk, S57UUD

Laboratorijski napajalnik I. delLaboratorijski napajalnik I. del

Pričujoči članek je sestavljen iz dveh delov 
in bo objavljen v dveh nadaljevanjih. V 
prvem delu je nekdo rekel, da je teorija, 

vendar to odločno zanikam. To je zgolj nekaj idej 
in razmišljanj, kako se napajalnika lotiti. Ne bom 
vas torej obremenjeval z matematiko, želim le 
podati fizikalno sliko dogajanja v taki napravi. 
V drugem delu bodo na račun prišli vsi, ki žele 
napravo narediti.

Napajalnik

Pod tem izrazom običajno mislimo na napravo, ki nam iz omrež-
ja (230V) da ustrezno enosmerno napetost z želeno tokovno 
zalogo. V zadnjem času se vse bolj uveljavljajo tako imenovani 
stikalni napajalniki. To so napajalniki, ki imajo nekoliko druga-
čen način delovanja od klasičnih. Za razumevanje njihovega 
delovanja je nujno potrebno najprej razumeti nekaj osnov kla-
sičnih napajalnikov.
Običajen načrt napajalnika je sestavljen iz mrežnega transfor-
matorja, usmerjanja, glajenja enosmerne napetosti ter stabili-
zacije izhodne napetosti.

Slika 1

V posebnih primerih je posamezne dele mogoče izpustiti, le 
usmerniški del vedno ostane. To je tudi razlog, da se je tovr-
stnih naprav prijelo ime »usmernik«. Če izpustimo transforma-
tor, potem je napetost takega napajalnika direktno odvisna od 
napetosti omrežja. To je lahko sicer povsem zadovoljivo, a mo-
ramo vedeti, da je takšen napajalnik lahko nevaren, saj na svo-
jih sponkah ponudi tudi neželene potenciale proti zemlji. Mno-
gokrat to sploh ni problematično in je tak način konstrukcije 
napajalnika povsem upravičen. Lep primer je svetlobni regula-
tor, objavljen v tej številki revije.
Prav tako imamo pri nekaterih cenejših polnilcih akumulatorjev 
primer, ko fi ltra, ki ga predstavljajo kondenzatorji za glajenje, 
preprosto ni. Primerov, ko napajalnik nima stabilizatorja, pa na-
ravnost mrgoli. Vse tiste črne škatlice, ki jih dandanes vtikamo 
direktno v omrežne priključke, so običajno narejene na tak na-
čin. Izjema so stikalni napajalniki, ki pa se od prejšnjih razlikuje-
jo predvsem po tem, da so bistveno lažji, saj je njihov transfor-
mator mnogo manjši.

Takšni napajalniki niso primerni za napajanje elektronike, ki 
nima vgrajene dodatne stabilizacije. 

Transformatorji

Kot bomo videli tudi kasneje, je izbira transformatorja kar zah-
tevno opravilo. Problema se lahko lotimo na dva načina. Dobi-

mo nek transformator in potem ugotavljamo, če bo ustrezal 
našim namenom. Precej bolj pametno pa je postaviti zahteve in 
ustrezen transformator naročiti. Sicer tudi pri slednjem ne gre 
brez težav, a vseeno. No, ne glede na vse to pa moramo celoten 
napajalnik (in s tem tudi transformator) varovati z varovalko. Pri 
izvedbi mrežnega priključka 
bi priporočil EURO konektor za 
mrežno napetost in to takšnega, 
ki ima že vgrajeno varovalko, saj 
si s tem prihranimo vrtanje še 
ene luknje. Primer ta k šnega ko-
nektorja je na sliki 2.

Slika 2

Če je napajalnik v stalnem obratovanju, zna biti taka zaščita 
običajnega transformatorja precej nadležna, še posebej na po-
dročju, kjer je mnogo atmosferskih praznjenj. Vsaka atmosfer-
ska inducirana napetost bi nam jedro takšnega transformatorja 
zelo hitro pognala v zasičenje. Posledica tega je seveda skurje-
na varovalka. Če torej naročamo transformator za takšne name-
ne, se je s proizvajalcem dobro dogovoriti, da transformator 
navije za manjšo magnetno gostoto. Dobro je, če je pod 1 T. 

No, mnogokrat tak zahtevek ne da rezultatov, ker se pametnja-
kovičev, ki izdelujejo transformatorje, ne da prepričati, da želi-
mo nekaj drugega, kot izdelujejo običajno. V tem primeru naro-
čimo transformator, ki se bo  priključeval na 380 V, za želeno 
sekundarno napetost pa rečemo, da je 1.7 x večja, kot jo v re-
snici potrebujemo. 

Takšen transformator v resnici priključimo na 220/230V omrež-
je. Bo sicer nekaj večji, tako po obliki, teži in ceni, a se bomo 
znebili kupa neprijetnosti, še posebej pri stalnih in neprekinje-
nih obratovanjih napajalnika.

Usmerniki

Usmerniki so vezja, s pomočjo katerih iz izmenične napetosti 
do bimo pulzno enosmerno napetost. Poznamo kar nekaj različ-
nih usmerniških vezij. V glavnem jih delimo na pol in polnoval-
na usmerniška vezja. Polvalna imajo precej slabih lastnosti in za 
resno uporabo v napajalnikih skoraj ne pridejo v poštev. Upora-
blja se jih v glavnem tam, kjer valovitost ni pomembna, ali pa 
pri visokih napetostih in majhnih tokovih.
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Slika 3

Nekaj več bom povedal o dveh tipih polnovalnih usmerniških 
vezjih. Najprej je na vrsti klasičen Graetzov mostiček. To je prav-
zaprav spoj štirih diod v vezje, kot je prikazano na sliki.

Slika 4 - Načrt napajalnika z transformatorjem in Graetzo-
vim mostičkom

Delovanje je povsem preprosto. Na sledečih dveh slikah je s 
puščicami narisano, kako vezje prevaja v primeru, ko se na 
sponki A pojavi pozitivna polperioda, in kako prevaja, ko se na 
sponki A pojavi negativna polperioda sinusnega signala. Opazi-
li bomo, da tok vedno teče preko najmanj dveh diod. Na obeh 
diodah se ustvarja za ti diodi karakterističen padec napetosti, ki 
ob danem toku predstavlja izgube usmernika. Če je želena 
usmerjena napetost majhna (reda nekaj V) predstavljajo te iz-
gube, gledano v  procentih, kar veliko vrednost. Pri velikih toko-
vih so to tudi nominalno velike izgube, ki povzročajo gretje mo-
stička, to toploto pa je potrebno primerno odvajati.

Naslednje vezje, ki je vredno našega ogleda, je usmernik s sre-
dnjim odcepom. Za izvedbo takega usmernika potrebujemo 
transformator, ki ima navitje s srednjim odcepom, ali še bolje, 
transformator, ki ima dva čim bolj enaka navitja.

Sliki 5 in 6 - Prikaz prevajanja diod pri Graetzovem mostič-
ku v obeh polperiodah

Iz načrta samega se takoj vidi, da tak usmernik potrebuje manj 
diod. V vsaki polperiodi teče tok le čez eno samo diodo, to pa 

pomeni, da je tudi izgub manj. Ker pa sta obe vezji približno 
enako aktualni v današnji elektroniki, se moramo upravičeno 
vprašati tudi o slabosti tega načina, saj bi ga v nasprotnem kori-
stili vsi. Slabost je v tem, da potrebujemo dve navitji na trans-
formatorju. Res je sicer, da je žica obeh navitij nekoliko tanjša, a 
je še vedno potrebno narediti več izvodov in poskrbeti za doda-
tno izolacijo, še posebej, če so napetosti visoke.

Nekaj logičnega razmišljanja nas pripelje namreč do tega, da je 
napetost takšnega usmernika med točkama A in C še enkrat 
višja, kot pa je napetost med A in B pri usmerniku z mostičem.
Kasneje bomo to dejstvo s pridom izkoristili.

Filter

Napetost, ki jo dobimo iz usmernika, še vedno ni enosmerna, 
temveč je pulzna. Vsebuje sicer veliko enosmerne komponente, 
a na žalost so tu prisotne tudi izmenične komponente in to v kar 
precejšnji meri. Ker teh ne želimo, moramo narediti fi lter. Zelo 
učinkovito fi ltriranje je s pomočjo dušilke in elektrolitskega kon-
denzatorja, žal pa postanejo dušilke pri večjih tokovih enormno 
velike. Naprava postane torej velika in kar je še huje - zelo težka. 
Razen na teži se takšna rešitev pozna tudi pri ceni. To je glavni 
razlog, da se tak način fi ltriranje opušča.

Filtriramo lahko tudi samo s kondenzatorjem. Kako to vpliva na 
usmernik in njegove elemente, si bomo ogledali malo podrob-
neje. Slika 7 nam o dogajanju pove veliko. S temno modro je 
narisana enosmerna pulzirajoča napetost, ko jo s kondenzator-
jem gladimo in dobimo napetost, ki po obliki ustreza zeleni in 
rdeči skupaj. Zelena barva predstavlja čas, ko se kondenzator 
prazni, rdeča pa čas, ko se polni kondenzator. Če zmanjšamo 
upornost bremena, bo seveda tekel večji tok in bo hitreje pra-
znil kondenzator. Rumena točka A se bo torej spustila precej 
bolj levo in navzdol, s tem se bo povečala izmenična kompo-
nenta. Ta signal imenujemo tudi »ripple«.  Ker želimo nivo tega 
izmeničnega signala obdržati v razumnih mejah, moramo po-
večati kondenzator.

V praksi pridemo do zaključka, da je povsem dovolj le konden-
zator kapacitete med 2000 in 4000 uF za 1A željenega toka. 
Slika 7 pa nam pove še precej več; oglejmo si jo malo pozorne-
je. Zaradi napetostnih razmer so diode odprte le v času med 
točko A in točko B. 

Zelena površina označuje čas, ko se kondenzator prazni, rdeča 
pa čas, ko se polni.

Ker »perpetuum mobile« ne obstaja, je povsem jasno, da sta 
prejeta in oddana energija enaki. Izhodni tok je venomer enak, 
napetostni potek pa je viden na sliki. Zaključek je seveda ta, da 
so tokovne špice (spodnji del slike 7) zelo velike. Krepko večje, 

Slika 7
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konstantnem toku napajalnika in služi le prikazu razporeditve 
moči na regulacijski element in porabnik, prikazuje pa tudi de-
lovanje stabilizacijskega vezja. Črna črta, ki prikazuje izhodno 
napetost, je namenoma nekoliko odebeljeno narisana, saj neka 
minimalna nihanja napetosti še vedno ostanejo. 

Pri laboratorijskem napajalniku imamo v idealnem slučaju pov-
sem podobno situacijo kot tule. Ko je željena napetost zelo 
majhna, nastane precej neugodna situacija - večino moči se 
sprošča na regulacijskem elementu. Situacijo ponazarja slika na 
desni strani. Pri majhni napetosti in velikem toku laboratorijske-
ga napajalnika bo torej regulacijski element zelo trpel.
Ideja, kako se izogniti takšni situaciji, je preprosta. S stikalom 
(relejem) preklapljamo med odcepi transformatorja. S tem do-
sežemo, da je vhodna napetost v stabilizator ustrezno nižja. 
Porabljena energija na kontrolnem elementu je zato manjša in 
s tem se zmanjša tudi potreba po velikih hladilnih telesih. Neka-
teri cenejši modeli, predvsem kitajskega porekla, imajo vgraje-
no povsem enako rešitev, ki pa žal ni ravno najbolje izvede-
na???; kontakti releja ob preklopu na višjo napetost precej trpe, 
ker takrat steče zelo velik polnilni tok kondenzatorja. Tak rele 
sčasoma odpove zaradi uničenih kontaktov. 

Pri tem vezju je še en pomislek. Če bi s takšno vezavo hoteli iz-
koristiti celotno moč transformatorja (glede na presek jedra), bi 
morala biti žica spodnjega dela navitja debelejša. To seveda po-
meni uporabo nestandardnega transformatorja, kar prav goto-
vo precej vpliva na ceno.

Slika 11 - Preklapljanje med usmernikom z graetzovim mo-
stičem in usmernikom s srednjim odcepom

Drugačna in seveda boljša rešitev je prikazana na sliki 11. Tu ne 
gre za preklapljanje med različnimi napetostmi na sekundarju 
transformatorja, temveč za preklapljanje med dvema različni-
ma topologijama usmernika. Rezultat je podoben. Na izhodu 
dobimo v primeru usmernika s srednjim odcepom (slika11b) za 

kot je izhodni tok napajalnika, saj je čas trajanja polnjenja mno-
go manjši od časa praznjenja.

Kaj se zgodi, če (v želji čim bolje zgladiti napetost) damo enor-
mno velike elektrolitske kondenzatorje? Točka A se pomakne 
navzgor in desno. Če so elektroliti res veliki, zaide v neposredno 
bližino točke B. Čas polnjenja elektrolitov se enormno zmanjša, 
tokovni impulzi pa se izrazito povečajo; s tem se povečajo izgu-
be na diodah, ki se začno zelo segrevati. Mnogokrat pride do 
njihovega uničenja. Razlog je nerazumevanje zgoraj opisanega 
mehanizma, saj konstruktorji za 3A napajalnik pač vzamejo 3A 
diode, kar je seveda zelo zgrešeno. Povečajo se tudi izgube v 
transformatorju, saj ni grajen za tako velike tokovne konice in 
zaradi tega njegovo jedro preide v magnetno zasičenje. 
Pri dimenzioniranju kondenzatorjev in diod moramo biti torej 
pazljivi.  

Stabilizacija

Stabilizacijo si lahko predstavljamo kot napetostni delilnik, ki je 
z nekim vezjem krmiljen na tak način, da je izhodna napetost 
vedno enaka željeni vrednosti. Pri tem je eden od obeh uporov 
delilnika pravzaprav regulacijski element stabilizatorja. Preko 
njega torej teče ves tok, ki ga tak napajalnik daje. Povsem logič-
no je, da bo to nek močnostni element, ki zmore prevajati že-
ljen tok. Vprašamo se, kolikšna moč se na takem elementu raz-
vija? Podatek je pomemben, saj narekuje velikost in dimenzijo 
hladilnega telesa. Regulacijski element je namreč potrebno do-
kaj intenzivno hladiti, saj ga v nasprotnem kaj hitro uničimo. 
Kolikšna moč se razvija na tem kontrolnem elementu je odvisno 
od željene napetosti napajalnika, od napetosti po usmerniku in 
seveda od toka. Pri napajalniku s fi ksno izhodno napetostjo je ta 
moč, ob primerni izbiri napetosti na transformatorju, lahko re-
lativno majhna. Takšno situacijo lahko vidimo na sliki 8.

Slika 8 - Razporeditev moči v stabilizacijskem vezju

Na sliki se vidi valovitost, ki nastane ob neki določeni obreme-
nitvi napajalnika. Nastane zaradi praznjenja elektrolitskih kon-
denzatorjev. Napetost, ki jo predstavlja ravna črna črta v sredi-
ni, je izhodna napetost napajalnika. Zelena površina predstavlja 
moč, ki se troši na porabniku, rdeča površina pa je moč, ki se-
greva regulacijski element. Diagram je seveda pravilen le ob 

Slika 10 - Princip zmanjševanja vhodne napetosti stabiliza-
torja, ko je izhodna napetost dovolj majhna.

Slika 9 - Razporeditev moči je pri laboratorijskem napajal-
niku precej neugodna.
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pol nižjo napetost, kot pri usmerniku z graetzom (slika11a). In v 
čem je ta vezava pravzaprav boljša? 
V tem, da je transformator bolje izkoriščen, ko je napetost 
majhna, torej v vezavi napajalnika s srednjim odcepom. V tem 
primeru si namreč lahko privoščimo precej večje tokove, ki jih 
napajalnik zmore. Razlog je v tem, da dobimo del toka iz zgor-
njega dela navitja, del pa iz spodnjega (vsako drugo polperio-
do).     
Obstoječ način je dovolj dober za razumevanje. Za resno upora-
bo kontakti releja tu nimajo kaj iskati. Preklapljanje moramo 
narediti s kakim drugim elementom. V poštev pridejo diode, ti-
ristorji, triaki in mosfeti.

V prikazanem primeru sem se odločil za izvedbo z diodo in tiri-
storjem. Tiristor je zaradi različnih nivojev potrebno krmiliti pre-
ko optosklopnika. Načrt je prikazan na sliki 12.

Slika 12 - Preklapljanje med dvema tipoma usmernika s po-
močjo diode in tiristorja    

Morda izgleda na prvi pogled polarizacija tranzistorja v opto 
elementu napačna? No, potrebno je malo pomisliti, da je ob še 
zaprtem tiristorju njegova katoda bolj negativna kot anoda in 
slika o polarizaciji se takoj zbistri.

Če vezje krmilimo z mikrokontrolerjem, je uporaba opto ele-
menta zares primerna rešitev, saj potrebujemo le še upor za 
omejitev toka skozi LED v opto elementu in že lahko vezje pri-
ključimo na mikrokontroler. 
Žal velja omeniti, da se na diodi (in tudi na tiristorju) ustvari nek 
padec napetosti, ki je sicer majhen, a vseeno povzroča dodatne 
izgube. Oba elementa se torej pri večjih tokovih grejeta. Tu je 
smiselno izbrati močno schottky diodo, ki ima v prevodni smeri 
manjši padec napetosti.         

Vse to smo naredili zato, da bi na regulacijskem elementu imeli 
manjše izgube in s tem manjše segrevanje. Na ta način smo res 
znatno zmanjšali porabo energije in s tem obremenitev polpre-
vodnikov v regulacijskem elementu, če pa si želimo nekaj večjih 
tokov, moramo še vedno razmišljati o vzporedni vezavi več pol-
prevodnikov. 

Pri takšni vezavi moramo vedeti, da ne bomo nikoli dobili pov-
sem enakih polprevodnikov, zato bo en element prevajal nekaj 
večji tok in se posledično bolj segrel, s tem pa postal potencialni 
kandidat za elektronska nebesa. Neenakosti med posameznimi 
elementi do neke mere rešimo z izenačevalnimi upori. Pri tran-
zistorjih so to upori reda 0,5 ohma, ki jih damo v emitorje vseh 
v paralelo vezanih tranzistorjev. Če uporabimo MOSFET-e, so 
upori lahko nekaj manjši (reda 0.1 ohm). Damo jih v source 
vsakega v paralelo vezanega MOSFET-a.

Pri odločitvi, kakšne polprevodnike uporabiti, je vsekakor odlo-
čilno dejstvo, ki ga opisuje zgornja slika. MOSFET-i imajo (za 
razliko od bipolarnih tranzistorjev) to lastnost, da se njihova 
notranja upornost s temperaturo povečuje. To lastnost se vse-
kakor splača izkoristiti. Če si torej za regulacijske elemente izbe-
remo MOSFET tranzistorje in jih obremenimo z bremenom, bo 
skoznje tekel nek tok. Ker seveda niso vsi enaki, bo skozi eneka 
od njih tekel nekaj večji tok. To bo povzročilo, da se bo ta ele-
ment bolj segrel, to pa pomeni (glej sliko 13), da se bo njegova 
upornost povečala bolj kot upornost ostalih elementov. S tem 
se bo tok skozi ta element zmanjšal. 

Slika 13 - Tipična temperaturna odvisnost pri MOSFET-ih.  

Pri bipolarnih tranzistorjih je pojav ravno obraten, zaradi segre-
vanja se tok skozi tak tranzistor še poveča, kar dodatno segreje 
element. Mehanizem dogajanja seveda vodi v uničenje tranzi-
storja. 

Še eno dejstvo govori v prid uporabi MOSFET tranzistorjev; to-
kovno ojačanje. Pri uporabi bipolarnih tranzistorjev se moramo 
največkrat zateči k uporabi darlington vezave, MOSFET-i pa 
imajo dovolj veliko tokovno ojačanje. 

Slika11a, Slika11b
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Avtor: Miloš Klzer, S54G

Svetilniki in klofarija
Letos sva z Agarjem ponovila lanskoletno klofarijo s 
svetilnika na pomolu v Kopru.  Za spremembo je bilo 
vreme UFB. Padla je odločitev, da namesto FD4 posta-
viva samo vertikalko za 20 metrov. S pomočjo S51TA, 
ki ima jadrnico privezano ob pomol, smo dobili elek-
triko kar s svetilnika, tako ni bilo več potrebe po agre-
gatu. 
Z malce zamude smo vsi trije – S56RGA, S51TA in jaz 
znosili opremo iz Agarjevega terenca. Postavili smo 
mizico ob svetilnik, nanjo postavili Agarjev TS-950S in 
prenosnik z modemom za brezžični internet ter dvi-
gnili vertikalko ob valobran pomola. Postalo je vroče. 
Še sreča, da smo imeli tudi sončnik, da se nismo pekli 
na soncu, tako kot lani. Tadej je z jadrnico odplul do 
Savudrijskega rtiča, midva pa sva udarila klofarijo. Za 
spremembo sva oba uporabljala le oznake za svetilnik 
na severnem pomolu, SLO-007 oziroma SI-0002. Se-
veda sva delala vsak s svojim klicnim znakom. Na 20 
metrih je bilo v soboto le malo »short skipa«, tako so 
v glavnem  leteli le Britanci, Skandinavci ter Rusi. Ne-
kaj Špancev in par Portugalcev in Grkov se je tudi zna-
šlo v dnevniku, proti večeru pa celo trije Američani in 
dva Kanadčana. 

Vročina naju je kar precej zdelala, zato sva zvečer po-
spravila robo in se odpravila domov spat. V nedeljo 
sva se z malce zamude vrnila in postavila »shack«. To-
krat je bila propagacija krajša: leteli so Nemci, Poljaki, 
nekaj Francozov, Čehov in celo Madžar in Srb so se 
znašli v dnevniku. Grmela je tudi južna Italija. Anten-
ca je šibala, saj je imela dobro ozemljitev (glej sliko). 
Že  v soboto sta nas obiskala S58AW in S57RW, pa 
tudi drugih obiskovalcev in obiskovalk (kopalcev in 
kopalk) se ni manjkalo. Kljub temu sva v nedeljo mal-
ce prej pospravila in se odpravila v picerijo na pico in 
pijačo. Hvala vsem, ki ste naju poklofali!
                                                             73 GL  Miloš – S54G

Izbira MOSFET-a za uporabo v regulacijskem elementu je torej 
boljša, čeprav manjkrat uporabljena. Razlog, zakaj tako, mi je 
delno nerazumljiv, delno pa opažam, da se načrti napajalni-
kov že 30 let ne spreminjajo bistveno. Večinoma avtorji stvari 
kopirajo in izboljšujejo le malenkosti. 

No, na srečo lahko v večini vezij, kjer so uporabljeni bipolarni 
tranzistorji v darlington vezavi, le-te direktno zamenjamo z 
MOSFET-i. 

Krmilno Vezje

Vrnimo se raje h krmilnemu vezju, ki skrbi za stabilno izhodno 
napetost. To vezje je pravzaprav diferencialni ojačevalnik, ki 
primerja referenčno napetost z vzorcem izhodne napetosti 
napajalnika. Vezje zagotavlja, da sta obe vrednosti stalno v 
ravnotežju. Vsako napako izhodne napetosti vezje ojači in jo z 
obratno polariteto vrne v regulacijski element. Na ta način 
poskrbi, da je izhodna napetost vedno enaka. 
Problem seveda nastane, če je to ojačanje preveliko, saj se 
tako ojačena napaka pojavi na izhodu, tokrat z obratno polari-
teto. Ker je nenadoma izhodna napetost drugačna kot refe-
renca, se prej opisan postopek ponovi. Namesto napajalnika 
dobimo precej močan nekontroliran oscilator, katerega ampli-
tude so za naprave, ki so na napajalnik priključene, lahko uso-
dne. 

Preveliko ojačenje ojačevalnika napake je torej nezaželjeno, 
saj je lahko potencialni izvor problemov. Prav tako za ojačeval-
nik napake odsvetujem uporabo operacijskih ojačevalnikov. 
Razlog je podoben. Vsaka najmanjša indukcija motnje na + ali 
– nožici takšnega operacijskega ojačevalnika bi se na izhodu 
še kako poznala. 
Vezje, narejeno z operacijskim ojačevalnikom, ima sicer zelo 
dobro določeno ojačanje (z dvema uporoma), a motnja se 
lahko pojavi v skupni točki obeh uporov in v tem primeru se 
ojači z vsaj 105, kolikor znaša ojačenje današnjih operacijskih 
ojačevalnikov. Še huje je, če se v tej točki pojavi radijski signal. 
Operacijski ojačevalnik tega signala sicer ne more ojačiti, ker 
je njegova frekvenca običajno previsoka. Lahko pa ga demo-
dulira in rezultat je (med drugim) tudi enosmerna komponen-
ta, ki še kako izkrmili operacijski ojačevalnik. Na takšnem na-
pajalniku se lahko pojavi najvišja možna napetost. Če je nanj 
priključena draga radijska postaja, črnega scenarija raje ne 
bom opisoval.

Izgovor, da se z radijskimi postajami ne mislimo ukvarjati, je iz 
trte izvit, saj dandanes tako rekoč prav vsak s seboj nosi mobil-
ni telefon, katerega motnje na slabo načrtovanih napravah so 
nam vsem poznane. 

Na tem mestu je torej smiselno uporabiti diferencialni ojače-
valnik s diskretnimi komponentami. Pri izbiri elementov pa 
moramo vsekakor paziti na maksimalne prebojne napetosti 
tranzistorjev. Izberemo tak tip tranzistorja, ki ima čim večjo CE 
napetost. 

Referenčna napetost

Referenčna napetost mora biti čim bolj stabilna. S spreminja-
njem le-te se seveda spreminja tudi izhodna napetost napajal-
nika. Če si omislimo vezje, ki zna tako napetost poljubno na-
stavljati, dobimo spremenljivo referenčno napetost. To je tudi 
bistvo laboratorijskega napajalnika.

(Nadaljevanje prihodnjič)  
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SK Srečko Šuštar, S56WLS
V sredo 26.08.2009 je nehalo biti plemenito srce našega člana Srečka  Šuštarja, S56WLS.

Zaradi dolge in težke bolezni se je naš Srečko le redko oglašal, zato smo se nekateri večkrat oglašali na klepet pri 
njem doma. Pokramljali smo o tem in onem. Bil je družaben človek. Kot elektronik je Srečko velikokrat izdelal 
kakšno vezje za svojo dušo. Kljub bolezni, ki ga je prizadela, je bil vedno nasmejan in poln optimizma. Vedno so 
ga zanimale novosti iz našega skupnega hobija - radioamaterstva.

Srečko, počivaj v miru, naj ti bo lahka zemlja. 
Za S59DME zapisal Niko Ovniček, S57E

SK Dore Birsa, S51LD
Doretu v slovo!

Dore je že kot mlad fant spoznal čare radioamaterstva. Član radi-
okluba Proteus iz Postojne je postal leta 1960. Kmalu za tem je v 
takratni JNA naredil izpit za 3. klaso in postal telegrafi st. Bil je 
eden od najaktivnejših članov radiokluba in v 70-ih ter 80-ih letih 
gonilna sila kluba. Sodeloval je pri vseh tečajih, ki so se takrat or-
ganizirali, predvsem v osnovnih šolah. Takrat je v klub prišlo veli-
ko mladih fantov. Mnogi izmed njih so prišli na pogreb, da se na  
njegovi zadnji poti še zadnjič poslovijo od svojega mentorja.

Leta 1979 se je začel aktivno ukvarjati tudi z amaterskim radiogo-
niometriranjem. Bil je glavni soorganizator vseh 30-tih državnih, 
regijskih ali odprtih prvenstev radiokluba, katerih organizator je 
vsako leto naš radioklub - S59DEM. Skrbel je za izbiro terenov in 
vedno znova poskrbel za zanimive in zahtevne terene za tekme, zato ga bodo pogrešali tudi vsi radiogoniometri-
sti Slovenije. 

Za svoje radioamatersko delo je prejel SREBRNO ZNAČKO ZRS.

Po osamosvojitvi Slovenije je bil glavni pobudnik, da smo člani radiokluba v letih od 1992 do 1996 na Velikem 
Javorniku gradili in tudi zgradili svojo tekmovalno postojanko, brunarico na JN75ds. Vedno je bil prvi za delo, 
poln idej, kaj bi lahko še dodali, popravili, spremenili. Po upokojitvi pa se je popolnoma posvetil svojemu in naše-
mu hobiju - radioamaterstvu. Veliki Javornik je bil skoraj njegov drugi dom. Na poti nanj in z njega je doživel ve-
liko lepih trenutkov, veliko jih je zabeležil s svojim fotoaparatom, kar je bil njegov drugi hobi. Fotografi je nam je 
pošiljal  po elektronski pošti, da smo lepe trenutke lahko delili z njim. 

Vedno  se je držal duha HAMSPIRITA, zato je imel veliko prijateljev  in dobrih znancev. Še celo srečanje s 150 ki-
logramskim kosmatincem v sami bližini postojanke je potekalo tako – pozdravila sta se in odšla vsak svojo pot 
naprej. 

Do zadnjega je bil vzoren skrbnik koče, kjer je prebil veliko ur, ne glede na letni čas in vreme, s svojim zvestim 
spremljevalcem, ki ga drži v naročju.
Tudi doma si je uredil radioamaterski kotiček. Sam si je postavil antene ter z radijsko postajo  vzpostavljal zveze. 
Veselil se je lepih zvez z ekspedicijami ali redkimi državami po vsem svetu, najraje pa je imel telegrafi jo. Melodija 
morzejevih znakov ga je spremljala ves čas in ji je ostal zvest do konca. S teboj sta utihnila taster in mikrofon s 
klicnim znakom S51LD... 

Ne bomo se več slišali, ostal pa boš vedno v našem spominu!

Dore, pogrešali te bomo! Naj te še zadnjič pozdravim z našim radioamaterskim 73!
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Uporaba tranzistorjev v analognih vezjih

Mladi radioamaterji imajo na razpolagi že drugo izdajo ZRS pri-
ročnika z osnovami elektronike in radijske tehnike. Toplo pripo-
ročam še pazljivo branje številnih tehtnih prispevkov Matjaža 
Vidmarja, S53MV o vseh elektronskih elementih in napajalni-
kih.

Uporabljati tranzistorje sem se naučil pri 22. letih ob izdelavi 
diplome na Elektrotehniški fakulteti v Beogradu, leta 1967. Vse 
moje prejšnje praktične izkušnje so bile z elektronkami, ki so 
bile večinoma napetostno krmiljene na prvi mrežici. Za diplomo 
sem potreboval nastavljiv izvor enosmerne napetosti z relativ-
no majhno tokovno zmogljivostjo. To bi ustrezalo levem delu 
slike 5.9.5. iz elektronske verzije ZRS priročnika. 

Recimo želimo 6, 9 ali 12V pri 100 mA in imamo ustrezen vir 
enosmerne napetosti 20 V. Nekaj dni sem izgubil s teoretičnim 
reševanjem diferencialnih enačb za en sam upor R, a brez konč-
nega rezultata. Potožim se mentorju, ki se je večinoma ukvarjal 
s programiranjem. Vprašal me je, kakšno je tokovno ojačanje 
mojega izbranega tranzistorja? Odgovorim: »20« in mentor mi 
pove, da rabim 100mA deljeno z 20 toka v bazi (5 mA), pa še 
najmanj toliko za pravilno delovanje Zener diode! Takrat se mi 
je končno končno prižgala luč, da bo prava vrednost upora raz-
lika 20 – 12 = 8 Voltov, deljena z 10 mA (standardnih 820 Oh-
mov). Bipolarnemu trazistorju je vedno potrebno poskrbeti za 

ustrezen tok od baze proti emiterju, da bi sprožili veliko večji tok 
med bazo in kolektorjem. Če to razumete, potem vam je jasno, 
da desno vezje v originalu ni zmožno dati nobenega toka na 
izhodu, ker upor ni pravilno zvezan na bazo!

Žal se zgornja napaka pomanjkanja vzbujanja ponavlja v najbolj 
kompleksnem vezju priročnika. Tudi shema tokovne zaščite je 
napačna. Poglejmo preprost stabilizirani usmernik za standar-
dnih 13,8V/1A s 3 tranzistorji za boljše razumevenje delovanja.

Potrebujemo transformator z najmanj 15V/1A (ali še bolje 2 x 
9V/1A). Za usmerjanje je najcenejša rešitev mostiček s štirimi 
diskretnimi silicijevimi diodami tipa 1N4001, ki prenesejo 50 V 
inverzne napetosti. Elektrolitski kondenzator 3300uF/25V za-
došča za 1A porabe. Zagotavlja časovno konstanto preko 50 
msec, kar je vsaj petkrat daljše kot je čas polnjenja; s tem ohra-
nja 99% energije. Tok porabe gre čez tranzistor Q1 (popularni 
QRP BD-135) v plastičnem TO-126 ohišju. Tranzistor potrebuje 
manjši hladilnik za 5 W disipacije. 

Vrednost upora R1 je določena s tipičnim tokovnim ojačanjem 
tranzistorja Q1 (60 pri 1 A toka). Padec napetosti na uporu R2 
bo 0,47 V pri porabi 1 A, to je na pragu odpiranja baze zaščitne-
ga tranzistorja Q3. Poskus vlečenja večjega toka ali kratek stik 
bo odžiral vzbujanje baze Q1. Napetostna regulacija se izvaja s 
primerjavo polovice izhodne napetosti na bazi Q2 s konstantno 
referenčno napetostjo emiterja, določeno z Zener diodo D5. Iz-
brana je napetost 6.2 V, ki je temperaturno najbolj stabilna. 
Stabilizator za manjše tokove lahko naredimo z integriranim 
vezjem, a 13,8 V ni ravno standardna napetost. Na 12 V regula-
tor lahko dodamo dve diodi ali uporabimo nastavljive IC.

Sodobni mikrofoni so kondenzatorski, z veliko izhodno napeto-
stjo. Radioamaterji občasno uporabljamo nizkoimpedančne di-
namične mikrofone, optimizirane za ozkopasovno 3 kHz delo 

Avtor: Marijan M. Miletić, S56A

Enostavni tranzistorski dodatki radijski postaji

S odobne radijske postaje so pogosto povezane z zunanjimi napravami, kot so ojačevalniki ali 
računalniki. Povezovalne elemente popularno imenujemo »kabli«.  Včasih je v »kablu« skrito precej 
aktivnih elektronskih elementov, najpogosteje diskretnih tranzistorjev ali integriranih vezij pri USB 

vmesnikih. V nadaljevanju bom podal najosnovnejša pojasnila o delovanju bipolarnih tranzistorjev in 
praktične načine uporabe.
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na radiu. Za priključitev le-teh na Icom postaje potrebujemo 
predojačevalec z vsaj desetkratnim ojačenjem. V ZRS priročniku 
najdemo načelno shemo NF ojačevalnika brez oštevilčenih ele-
mentov. Zgornja shema je poenostavljena. Icom ponuja napa-
janje s stabiliziranih 8 V/10 mA. Vhodna impedanca Icom postaj 
na mikrofonskem priključku je 2,2 kOhmov. To je tudi izhodna 
impedanca našega pred- ojačevalnika, določena z uporom R3 v 
kolektorju. Ojačanje je določeno z razmerjem R3 proti emiter-
skemu uporu R4. Bazni upor R1 mora biti od R3 večji za faktor 
povprečnega tokovnega ojačanja tranzistorja T1 (180). Kon-
denzatorja C1 in C3 (1 μF) nista polarizirana. Obvezno je dodati 
še 1 nF keramični kondenzator na vhodu za preventivno VF blo-
kado! 

Uporaba tranzistorjev v stikalnem režimu

Vsi zgornji primeri so uporaba tranzistorjev kot linearnih ele-
mentov za analogno ojačenje. Pri računalnikih imamo pogosto 
opraviti z digitalnimi signali. Koristno je premeriti signalne pri-
ključke, ki jih želimo krmiliti s tranzistorjem. Z voltmetrom naj-
prej izmerimo napetost na odprtih sponkah na konektorju po-
staje, nato še z ampermetrom tok v kratkem stiku. Večina 
da našnjih postaj dela z +5 V in 0,5 mA, kar ustreza notranji 
upornosti 10 kOhmov. Izjema je PTT zunanja linija pri postajah 
FT-1000, ki je iz neznanih razlogov potegnjena na +13V z notra-
njim 1 kOm uporom (13 mA toka). 

Starejši močnostni ojačevalniki ali radijske postaje z elektronka-
mi imajo včasih čez 100 V negativne napetosti. Radioamaterji 
vedo, da se radijski valovi svobodno razprostirajo, a so prepriča-
ni, da lahko radijske motnje odpravijo z galvanskim optičnim 
sprežnikom. Pri tem pogosto pozabljajo, da mora biti tok vzbu-
janja LED večji od želenega izhodnega toka optičnega tranzi-
storja. V primeru FT-1000 je za PTT potrebno pognati okrog 25 
mA skozi LED. 

To pogosto presega dovoljeno tokovno mejo in včasih (na pri-
mer pri notesnikih) niti ni na razpolago. Po RS-232 specifi kaci-
jah morajo COM vrata zagotoviti 5 V izhodne napetosti, z notra-
njo upornostjo 300 Ohmov kot zaščito proti kratkem stiku - to je 
samo 16 mA! Običajno dobimo več toka, ker se uporablja pod-
vajanje +5 V napajanja COM IC na +/- 10 V nivoje. Druga težava 
je prav ta visoka negativna napetost. Bipolarni tranzistorji imajo 
omejitev 5 V inverzne napetosti med bazo in emiterjem; večja 
inverzna napetost najprej sproži Zener efekt samoomejitve na 
okrog 7 V, pri nadaljnjem zvišanju pa lahko tokovno uniči tanko 
bazo. Enaka nevarnost preži na inverzno polarizirane LED. Pra-
vilno uporabo optičnih sprežnikov lahko vidite pri S54S vmesni-
ku, ki ima za različne radijske postaje različno defi nirane izho-
de!

Trije primeri pravilne uporabe stikalnih tranzistorjev kot PC 
vmesnikov so prikazani na sliki. V prvem vezju v bazo vrivamo 
najmanj 1 mA toka, kar zagotavlja nizko izhodno napetost ko-
lektorja tudi v najslabšem primeru zapiranja nekaj deset mA na 
radijskih sponkah. 

Enak upor med bazo in emiterjem prepreči preveliko inverzno 
napetost in zagotavlja odprto stikalo tudi pri pomanjkanju kr-
milne napetosti. Na izhodni liniji proti postaji vedno dodamo 
kondenzator za VF blokado (najmanj 1 nF). Morebitna nezaže-
ljena VF energija se lahko inducira proti bazi in drži tranzistor 
vedno zaprt. V primeru velikih motenj lahko dodamo še blokirni 
kondenzator med bazo in emiterjem ter feritne obročke na vseh 
izpostavljenih žicah. Prvo vezje je primerno za KEY ali PTT na PC 
COM ali LPT vratih. Za RTTY je boljša druga varianta z ozemlje-
no bazo. Teleprinterji so nekoč delali s tokovnimi zankami; tok 
je tekel v času mirovanja. 

Drugo vezje zagotavlja, da bo v času neaktivnega TXD krmilne-
ga signala z negativno napetostjo FSK izhod v kratkem stiku do 
+5 mA toka. Aktiven pozitivni signal čez zaščitno diodo odpira 
tranzistor z varnimi 0,7 V inverzne napetosti. 

Zadnja shema s PNP tranzistorjem je namenjena negativnem 
tastanju do največ 10 mA toka. Lahko uporabimo FETe, ki pre-
nesejo +/- 20V na vratih, vendar imajo nekoliko višjo izhodno 
napetost pri zapiranju. Pogosto imajo vgrajeno izhodno diodo 
za zaščito pred inverzno napetostjo. 

Shema PC radijskega vmesnika s SMD komponentami v DB9 
ohišju.  



CQ ZRS

30

Letnik XX, 4/2009

SATELITI  SATELITA CASTOR IN POLLUX

Rubriko ureja: Andrej Medved, S57NML

Satelita Castor in Pollux

SATELITISATELITI

Space Shuttle Endevour, z oznako STS-127, je konec julija 
utiril štiri manjše satelite:
ANDE (Atmospheric Neutral Density Experiment) Castor, 
ANDE Pollux, Bevo-1 in AggieSat-2.

Castor je malo manj kot 50 cm aluminijasta krogla z ma-
so 63 kg, v kateri se nahaja 112 litij ionskih baterijskih 
ce lic z 19Ah, kar naj bi zadoščalo za napajanje vseh elek-
tronskih naprav za obdobje enega leta. Satelit Castor od-
daja telemetrijske podatke vsakih 30 sekund na frekvenci 
145.825 MHz FM, AX.25 1200 baudov ter z močjo oddaj-
nika 1W.

Satelit Pollux je prav tako krogla s premerom 50 cm in se 
napaja iz 28-tih baterij 19Ah; oddajnik oddaja na frekven-
ci 145.825 MHz FM. Telemetrija se oddaja na vsakih 33 
sekund v 9600 baudov FSK ali 1200 baudov AFSK. Upo-
rablja se protokol AX.25, kjer se uporablja še opcija za 
vnaprejšnje popravljanje napak; v AX.25 paket zapakira 
dodatne podatke, ki na sprejemni strani omogočajo de-
tekcijo in popravo morebitne okvarjene vsebine. Takšen  
protokol so poimenovali FX.25.

ANDE satelita Pollux in Castor

BEVO-1 (DragonSat-1) je pikosatelit, zgrajen na univer-
zah Texas  Austin in  Texas A&M, ki je v obliki kocke z me-
ra mi stranice 12cm. Ta satelit je eden izmed prvih štirih 
misij, ki bo potekal skozi obdobje osmih let. Cilj teh misij 
je, da bi se dva pikosatelita, utirjena iz dveh različnih točk 
v vesolju, avtonomno (brez pomoči komandnih kontrol-
nih postaj) združila in bi skupaj postala en skupni satelit. 
BEVO-1 oddaja telemetrijo na 437.325 MHz FM, CW 20 
WPM ter GMSK, 1W, 9600 baud, FM, 1W, AX.25.

AggieSat-2 je podobne oblike kot Bevo-1, s tem da je 
njegova primarna naloga preizkus novega GPS spreje-
mnika. AggieSat-2 oddaja na frekvenci 436.250 MHz, na-
čin oddaje pa ni bil javno predstavljen.

Za vse, ki boste poslali telemetrijske podatke od Castorja 
in/ali od Polluxa na elektronski naslov ande@juno.nrl.
navy.mil, boste prejeli QSL karto.

Telemetrija Pollux: 

POLLUX-1>CQ,TELEM:SYST 2721 0 4 33 0 fffe 13b8 fffe 13b0 fffe 1380 ffff 1460 
fffe 13e8 ffff ffff 015a 09ec 0fc0 003a 
POLLUX-1>CQ,TELEM:MEMS 2754 5.00 3.69 3.35 18.775 20.446 18.228 0.113 
0.119 0.115 -1.20 -5.81 -1.19 24.40 24.21 23.87 2.60 8 16 33

Telemetrija Castor: 

Sample Telemetry:
KD4HBO-1>CQ,TELEM:SYS 870 65535 0 30 0 ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff 
ffff ffff 13.3 5.0 15.4  3.01 -6.72 -9.19 -79.78 -79.78 -69.43 16 3 46

Satelita Castor in Pollux, slikano iz Space Shutla STS-127 
(vir: goby.nrl.navy.mil/ANDE)

TIME:     time in seconds from Jan 1, 1970. If satellite             
               resets, the time is reset to 1 second.
LIGHT1:   Light sensor 1
TEMP2:   Temperature sensor 2
LIGHT2:   Light sensor 2
TEMP3:   Temperature sensor 3
LIGHT3:   Light sensor 3
TEMP4:   Temperature sensor 4
LIGHT4:   Light sensor 4
TEMP5:   Temperature sensor 5
LIGHT5:   Light sensor 5
TEMP6:   Temperature sensor 6
LIGHT6:   Light sensor 6
VOLT1:    Not Used
VOLT2:    Battery voltage - volts = (value>>1)/2047.0 * 25.0;
VOLT3:    Voltage regulator output - volts = (value>>1)/2047.0 * 5.0;
VOLT4:    Battery current - amperes = (value>>1)/2047.0 * 0.5;
TIME:     time in seconds from Jan 1, 1970. If satellite             
               resets, the time is reset to 1 second.
NEXT:    This is the pointer to the next scheduled command.
CMD:      Number of commands received.
TELEM:  Telemetry interval in seconds.
MODE:    Sensor mode, 1=raw data or 0=processed. 
TEMP1:   Temperature sensor 1 = value/256.0 Celcius

MEMS
Time in seconds from Jan 1, 1970
Melexis gyro X axis : rpm
Melexis gyro Y axis: rpm
Melexis gyro Z axis: rpm
Melexis gyro X temp: Celcius
Melexis gyro Y temp: Celcius
Melexis gyro Z temp: Celcius
Accelerometer X: volts
Accelerometer Y: volts
Accelerometer Z: volts
Analog Devices gyro X: rpm
Analog Devices gyro Y: rpm
Analog Devices gyro Z: rpm
Analog Devices gyro X Temp: C
Analog Devices gyro Y Temp: C
Analog Devices gyro Z Temp: C
Analog Devices gyro Vref: volts
PNI Magnetometer X: uTesla
PNI Magnetometer Y: uTesla
PNI Magnetometer Z: uTesla

TIME:     time in seconds from Jan 1, 1970. If 
satellite             
               resets, the time is reset to 1 second.
NEXT:    This is the pointer to the next scheduled 
command.
CMD:      Number of commands received.
TELEM:  Telemetry interval in seconds.
MODE:    Sensor mode, 1=raw data or 0=processed. 
TEMP1:   Temperature sensor 1
LIGHT1:   Light sensor 1
TEMP2:   Temperature sensor 2
LIGHT2:   Light sensor 2
TEMP3:   Temperature sensor 3
LIGHT3:   Light sensor 3
TEMP4:   Temperature sensor 4
LIGHT4:   Light sensor 4
TEMP5:   Temperature sensor 5

LIGHT5:   Light sensor 5
TEMP6:   Temperature sensor 6
LIGHT6:   Light sensor 6
VOLT1:    Battery voltage - volts
VOLT2:    Voltage regulator output - volts
VOLT3:    Battery current - milliamperes
GYRO1:    Student MEMS gyro x-axis - units rpm
GYRO2:    Student MEMS gyro y-axis - units rpm
GYRO3:    Student MEMS gyro z-axis - units rpm
GTEMP1:  X-axis gyro temperature - units celsius
GTEMP2:  Y-axis gyro temperature - units celsius
GTEMP3:  Z-axis gyro temperature - units celsius
Vref:         Voltage reference
MAG1:       Student magnetometer x-axis - uTesla
MAG2:       Student magnetometer y-axis - uTesla
MAG3:       Student magnetometer z-axis - uTesla



CQ ZRS

31

Letnik XX, 4/2009

UKV AKTIVNOSTI  SREČANJE NEMČAVCI 2009 / KOLEDAR TEKMOVANJ

UKV rubriko ureja: Sine Mermal, S53RM

Avtor: Jani KOVAČ, S55HH

17. srečanje radioamaterjev Slovenije Nemčavci 2009

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

01.09.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

05/06.09.2009 IARU R1 VHF CONTEST 14:00-14:00 144 MHz IARU R1

05/06.09.2009 ZRS Septembrsko VHF 14:00-14:00 144 MHz ZRS

05/06.09.2009 DARC Competition 14:00-14:00 144 MHz DL

05/06.09.2009 Trofeo ARI 14.00-14:00 144 MHz I

05/06.09.2009 NRRL 14:00-14:00 144 MHz LA

06.09.2009 Backpackers #5 11:00-15:00 144 MHz G

08.09.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

10.09.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

12/13.09.2009 Contest EME  - CW SSB 00:00-24:00 144 MHz & up I

12/13.09.2009 IARU Reg. 1 ATV 14.00-14:00 IARU R1

13.09.2009 Second 70MHz Contest 09:00-12:00 70 MHz G

13.09.2009 Contest Province Italiane 50 MHz 07:00-15:00 50 MHz I

15.09.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

17.09.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

20.09.2009 Contest Lario PSK31 08:00-12:00 50 MHz I

20.09.2009 OK activity 08:00-11:00 144 MHz & up OK

20.09.2009 ZRS Maraton - open activity VII 07:00-12:00 50/144/432 MHz ZRS

20.09.2009 9A Activity Contest - 9. period 07:00-12:00 144 MHz 9A

22.09.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 2.3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY/G

26.09.2009 AGCW Contest – CW only 16:00-19:00 144 MHz DL

26.09.2009 AGCW Contest – CW only 19:00-21:00 432 MHz DL

03/04.10.2009 IARU R1 UHF/SHF/uW Contest 14:00-14:00 432 MHz & up IARU R1

03/04.10.2009 ZRS Oktobrsko UHF/SHF 14:00-14:00 432 MHz & up ZRS

03/04.10.2009 Trofeo ARI 14.00-14:00 432 MHz & up I

03/04.10.2009 ES Open Championship 21:00-01:00 144 MHz ES

04.10.2009 ES Open Championship 01:00-03:00 432 MHz ES

04.10.2009 ES Open Championship 03:00-05:00 1.3 GHz ES

04.10.2009 VERON 10:00-16:00 144 MHz & up PA

06.10.2009 ON Contest 6m 06:00-10:00 50 MHz ON

06.10.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

08.10.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 LA/OH/OZ/SM/LY/G

11.10.2009 Second 50MHz Contest 09:00-12:00 50 MHz50 MHz G

13.10.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

15.10.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

18.10.2009 ZRS Maraton - open activity VIII 07:00-12:00 50/144/432 MHz ZRS

18.10.2009 9A Activity Contest - 10. period 07:00-12:00 144 MHz 9A

18.10.2009 Trofeo ARI 50 MHz - Grosseto 07:00-15:00 50 MHz I

18.10.2009 OK Activity 08:00-11:00 144 MHz & up OK

20.10.2009 ON Contest 2m 06:00-10:00 144 MHz ON

20.10.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

20.10.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 2.3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY/G

T udi radioamaterji se staramo. Do polnoletnosti radioamaterskih srečanj v Nemčavcih nas tako loči 
samo še eno leto. Letošnje sedemnajsto srečanje je verjetno že dober znak, da lahko počasi odras-
temo. Pozoren obiskovalec je tako lahko opazil kar nekaj sprememb. Mogoče bo več vidno na foto-

grafijah (večino najdete na http://slovhf.net portalu), pa vseeno kratko poročilo o poteku srečanja.

KOLEDAR VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ ZA SEPTEMBER IN OKTOBER 2009
Priprave so potekale že standardno. 
Dan pred začetkom smo naredili 99% 
vsega potrebnega za samo pripravo 
srečanja, tisti 1% pa predstavlja pre-
stavitev prvotno napovedanega sre-
čanja iz 15. na 22. avgust. V petek 
zvečer na začetno/zaključnih pripra-
vah smo opazili še sumljivi prelet 
črne ptice z rumenim kljunom in ta-
koj ukrepali - spremenili smo ime sa-
mega srečanja, zamenjali glavnega 
kuharja bograča in šefa pri srečelo-
vu. Razmišljali smo še o nekaterih 
organizacijskih zamenjavah, pa je 
glavni kuhar kave vseeno ostal na 
»položaju«. Za prehrano je tako skr-
bela »nova ekipa« pri bograču, ki jo 
je vodil Stanko – S57BWO, večerno 
kislo juho so pa pripravili mojstri iz 
RK Radenska pod vodstvom Janka – 
S55WT.

NEMČAVCI 2009
Nova »bograč« ekipa: mmm, dober je...

NEMČAVCI 2009
Tone, S57Q je obdržal »položaj« kuharja kave
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GENERALNI REZULTATI MAJSKEGA UKV TEKMOVANJA ZA S5UKV POKAL
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 887598 101373 226335 199150 70820 8520 73340 161760 46300

2 S59P 319537 100997 102410 48710 32440 4500 30480

3 S59R 232267 92782 89485 50000

4 S50G 213453 85243 103450 24760

5 S57O 203391 203391

6 Skupina RM 107169 6064 73685 27420

7 S59C 69692 69692

8 S53N 69402 48192 21210

9 S53A 64640 64640

10 S59DEM 47878 47878

11 S59DZT 47543 11343 24950 11250

12 S59DME 11555 11555

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 356420 137020 65900 40440 17780 25980 69300

2 S53MM 166492 9402 99390 57700

3 S57M 139388 139388

4 S53O 110593 57788 52805

5 S58RU 80952 27002 25140 28810

6 S59DCV 80595 74795 5800

7 S57UMP 70123 3498 30225 14100 4560 3000 14740

8 S59GS 61355 61355

9 S52IT 59415 32315 27100

10 S53SL 59285 59285

11 S57CN 56807 25437 28470 2900

12 S57LM 51918 29128 22790

13 S53CC 48192 7267 40925

14 S51WC 38500 35140 3360

15 S51GF 37080 37080

16 S51WX 36930 36930

17 S56P 30238 30238

18 S51SL 29701 29701

19 S51JN/P 27800 27800 0

20 S51DI 20808 10753 8815 1240

21 S50J 17855 17855

22 S52Q 16936 16936

23 S54AA 14960 3080 11880

24 S56FQC 12809 12809

25 S50TA 11615 11615

26 S55SL 9201 9201

27 S53XX 3714 3714

28 S56HCE 3437 3437

29 S56ZM 1794 1794

30 S52AA 1295 860 435

Preden smo se lahko posvetili kulina-
ričnim dobrotam, so bila v organizaci-
ji Zveze radioamaterjev Slovenije po-
deljena priznanja za naslednja UKV 
tekmovanja: september 2008, okto-
ber 2008, marec 2009, maj 2009 in 
UKV pokal Slovenije 2008. 
Nekateri tekmovalci so imeli kar nekaj 
težav s prevzemom diplom in pokalov. 
Tudi na drugi strani, pri podeljevalcih 
priznanj je bilo kar nekaj treme in so 
se kar potili pri podeljevanju. Upamo, 
da se do naslednjega leta ustrezno 
pripravijo in bo vse teklo bolj tekoče 
(ne jemati tega preveč dobesedno!).

NEMČAVCI 2009
Starosta SHF komunikacij, Alojz S51JN 

prevzema pokal...

NEMČAVCI 2009
Sladke »težave« tekmovalcev: Kam s pokali?

NEMČAVCI 2009
Ekipa za kislo juhico s šefom S55WT (s kozarcem ;)

NEMČAVCI 2009
Tukaj še vsi mislijo, da bodo dobili priznanja…

Sledila je še krajša predstavitev tehnike za 47 GHz, ki jo je pripravil Alojz – 
S51JN. Mogoče bo to dovolj dobra vzpodbuda za še koga, da se mu pridruži 
na teh frekvencah.  Po prvem okrepčilu so se previdni radioamaterji umaknili in 
se pridružili UKV ma na gerju na delovnem sestanku. 
                nadaljevanje na strani 35 
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Znak WWL QSO Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.

145 MHz - več operaterjev
1 S57O JN86DT 551 203391 G0KPW JO02RF 1226 31 5.33% TS 940 +JAVORNIK 1500 8x11+4x17+4x17+4x17 el yagi 307
2 S57C JN65XM 297 101373 LZ9X KN32AS 1011 4 1.33% FT1000MP+JAVORNIK 1000 2x16JXX+6x3OK1FYA 1028
3 S59P JN86AO 304 100997 LZ9X KN32AS 898 11 3.49% 800 315
4 S59R JN75KX 295 92782 LZ9X KN32AS 956 9 2.96% FT1000MPV 1500 4x17e.tonna+4x4el.loop 700
5 S50G JN76KC 271 85243 LZ9X KN32AS 960 13 4.58% Javornik 800 2 x 15 el & 4 x 6el by YU7EF 850
6 S59C JN66WA 239 69692 UT5ST/P KN28CC 816 2 0.83% IC-756pro3 + javornik 500 2x17el. 1140
7 S53A JN86FN 233 64640 I1AXE JN34QM 743 7 2.92% IC-7000 1000 17 el Yagi 300
8 S53N JN65WW 182 48192 F1UCQ/P JN12HV 955 3 1.62% Yaesu FT1000 Mark5 Field + Javornik II 400 1 x 20 el. Shark 1306
9 S59DEM JN75DS 171 47878 F1UCQ/P JN12HV 981 3 1.72% FT1000mp+Javornik-144/14 1000 2x15+2x10+4x4 1268

10 S59DME JN75PP 61 11555 HA0HO KN07SU 536 3 4.69% Yaesu 897 20 Jagy 10
11 S59DZT JN76KF 67 11343 DR1H JN59OP 468 3 4.29% FT847 40 2x10el. Yagi 1380
12 S53RM JN76JB 30 6064 YU7TRI KN04KV 492 0 0.00% Javornik + FT1000MP 5 15 el. QD 630

145 MHz - en operater velika moč
1 S57M JN76PO 413 139388 LZ9X KN32AS 950 5 1.20% FT-1000MP MARK V + Javornik 1000 2x9el. F9FT 963
2 S52IT JN66WB 109 32315 UZ5DU KN18MD 731 7 6.03% IC 910 75 17 elm. yagi 1079
3 S56P JN76PO 83 30238 LZ9X KN32AS 950 1 1.19% FT-1000MP MARKV+TRANSVERTER 1000 2x9 el. F9FT 963
4 S51SL JN76SG 128 29701 SN7L JO91QF 619 4 3.03% Javornik 500 17 el. 400
5 S57LM JN76HD 110 29128 DR9A JN48EQ 549 2 1.79% FT847 100 F9FT 17 el. 303
6 S52Q JN75GW 64 16936 DF7ZS JO50DO 607 1 1.54% 100 9 el. F9FT 300
7 S50TA JN76HD 51 11615 SN9D JN99MQ 514 1 1.92% IC-706MK2G 50 7 el. Yagi 304
8 S53MM JN76GD 42 9402 DK0BN JN39VX 658 0 0.00% FT847 150 10el 641
9 S55SL JN75CL 40 9201 DL0GTH JO50JP 628 2 4.76% kenwood ts-2000e 100 tona 9 el. 796

10 S53CC JN76HD 38 7267 DR2X JO40QL 619 1 2.56% IC706MKII 50 12el F9FT 0
11 S53XX JN76DI 18 3714 YU1LA KN04FR 513 0 0.00% TS-2000 100 4 el. 500
12 S52AA JN76HD 13 860 9A5Y JN85PO 216 0 0.00% 0

145 MHz - en operater mala moč
1 S53O JN86AT 187 57788 LZ9X KN32AS 908 1 0.53% lt2s 20 2x15el dl6vu 416
2 S51GF JN66WB 167 37080 SN9D JN99MQ 558 9 5.11% IC-202 25 17el.Tona 1124
3 S51WC JN75OT 134 35140 SP9DSD JO90KG 566 3 2.19% ts711 - 20 1 x 17 F9FT 250
4 S58RU JN65WM 98 27002 LX/PA3GVI/P JN39AX 767 1 1.01% FT-736R 25 Tonna F9FT - 17 elem. 266
5 S57CN JN75PS 99 25437 OL1C JO60UQ 560 6 5.71% 25 1 x 17 F9FT 1178
6 S50J JN65VO 69 17855 DR2X JO40QL 634 1 1.43% FT-221R 15 11el 150
7 S56FQC JN75DN 63 12809 I1AXE JN34QM 556 1 1.56% FT-847 25 9 el. YU7EF 1098
8 S51DI JN76VL 59 10753 DA0Y JN48MB 539 1 1.67% Javornik + IC-735 25 12 el. DJ9BV 240
9 S57UMP JN76QK 25 3498 IK5ZWU/6 JN63GN 390 1 3.85% 2.5 dB - FT897D 25 17 el. LY 1500

10 S56HCE JN75AP 26 3437 IQ2DB/4 JN44SV 362 1 3.70% 25 YAGI«TONNA«17EL. 350
11 S56ZM JN86AP 16 1794 OK2KJT JN99AJ 341 0 0.00% ft225rd 25 0

435 MHz - več operaterjev
1 S57C JN65XM 157 45267 SN7L JO91QF 750 10 5.99% IC475H+MGF1302 1000 2x39 el. I0JXX 1028
2 S50G JN76KC 88 20690 YT2F KN03KU 534 6 6.38% IC-821E 200 4 x 24 el by YU7EF 850
3 S59P JN86AO 78 20482 LZ9X KN32AS 898 3 3.70% 750 315
4 S59R JN75KX 76 17897 DL0GTH JO50JP 601 2 2.56% MGF1302 - IC475H 800 17 el. TONNA 700
5 S53RM JN76JB 66 14737 YT2F KN03KU 538 0 0.00% Menina + FT1000MP 500 26 el. DJ9BV 630
6 S59DZT JN76KF 42 4990 YU1EV KN04CN 456 1 2.33% FT897 20 2x20el.Yagi 1380
7 S53N JN65WW 25 4242 OK2KKW JO60JJ 503 2 7.41% Kenwood TS-811 200 1 x J-Beam 1305

435 MHz - en operater velika moč
S51ZO JN86DR 100 27404 LZ9X KN32AS 886 2 1.96% TS-850s+LT-70, MGF-1302, 0,5db 700 8 x 33el. DJ9BV 317
S53MM JN76GD 78 19878 IQ8BI/8 JN71IL 520 3 3.70% FT847 100 15el 641
S53SL JN76SG 66 11857 OK1VVT JO60RN 502 5 7.04% TS- 2000 500 2 x 21 el. 400
S51WX JN75OS 42 7386 DF0MTL JO60OM 549 1 2.33% 70 18 EL DK7ZB 0
S52IT JN66WB 32 5420 SN9D JN99MQ 558 0 0.00% IC 910 50 20 elm.yagi 1079
S57LM JN76HD 33 4558 YU7A KN05BW 426 0 0.00% FT847 50 21 el. yagi 303

435 MHz - en operater mala moč
S59DCV JN75MT 63 14959 DF0MTL JO60OM 541 7 10.0% FT 790 25 17 el.F9FT 500
S59GS JN75NP 61 12271 OK1VVT JO60RN 561 1 1.61% FT 736 25 19 EL. 900
S53O JN86AT 46 10561 DH1NFL JO50VF 493 5 9.80% 20 4x21el 0
S53CC JN76HD 35 8185 OK2KKW JO60JJ 492 2 5.41% IC706MKII 25 21el 0
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Znak WWL QSO Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.

S57UMP JN76QK 43 6045 SN9D JN99MQ 453 1 2.27% FT897D 25 31 el. DL6WU 1500
S57CN JN75PS 49 5694 SO9A JN99MQ 518 5 9.26% 25 1 x 22 Yagi 1178
S58RU JN65WM 31 5028 OK2KKW JO60JJ 549 0 0.00% Yeasu FT-736R 25 Tonna 21 elem. 266
S51DI JN76VL 26 1763 S57C JN65XM 178 1 3.70% MMT 432/28 10 19 el Tonna 240
S51WC JN75OT 13 672 9A1CMS JN86DM 115 0 0.00% FT 897 10 GP 70cm 250
S52AA JN76HD 1 87 S57C JN65XM 87 0 0.00% 0

1,3 GHz - več operaterjev
S57C JN65XM 69 19915 DM7A JO60UR 580 0 0.00% IC275E+XVERT 25 DISH 180cm 1028
S59P JN86AO 25 4871 OK2KWW JO60JJ 485 0 0.00% 150 315
S50G JN76KC 12 2476 OK2KJT JN99AJ 436 8 40.00% Yaesu FT-736 10 1,9m Dish 850
S59DZT JN76KF 11 1125 I4CLK/4 JN54PD 364 0 0.00% ZIF 1,5 Yagi 35el. 1380

1,3 GHz - en operater
S51ZO JN86DR 28 6590 I4LCK/4 JN54PD 485 2 6.67% IC-202s+transv.,MGF-1302, 0.8db 100 4 x 45el.loop 317
S53MM JN76GD 28 5770 HA8V KN06HT 472 1 3.45% DB6NT 30 45el 641
S58RU JN65WM 19 2881 OE3JPC JN87EW 330 0 0.00% Yeasu FT-736R 108 Nagara GS45 - 45 elem. 266
S57UMP JN76QK 16 1410 9A4QV JN74BX 189 1 5.88% ZIF - 0,8 25 el. DL6WU 1500
S59DCV JN75MT 8 580 S59P JN86AO 117 2 20.0% FT 7 50 el 500
S57CN JN75PS 3 290 HA1KYY JN87FI 198 0 0.00% 0,5 1 x 22 Yagi 1178
S51DI JN76VL 3 124 9A2EY JN75XV 67 0 0.00% DB6NT+FT290R 15 23 el. Tonna 240

2,3 GHz - več operaterjev
S57C JN65XM 15 3541 HA8V KN06HT 533 0 0.00% IC275E+XVERT 40 Dish 150cm 1028
S59P JN86AO 8 1622 HA8V KN06HT 351 0 0.00% 1,5 315

2,3 GHz - en operater
S51ZO JN86DR 10 2022 OK1KJB JN79IO 341 1 9.09% IC-202s+DD9DU+2xMGF-1302, 0.8db 10 1,8m 317
S57UMP JN76QK 2 228 S57C JN65XM 150 1 33.3% ZIF - 0,4 SBFA 1500

3,4 GHz - več operaterjev
S57C JN65XM 2 426 S51ZO JN86DR 225 0 0.00% DB6NT+Javornik+FT1KMP+SDR 40 120cm dish 1033
S59P JN86AO 2 225 S57C JN65XM 201 0 0.00% 15 315

3,4 GHz - en operater
S51ZO JN86DR 4 889 OL9W JN99CL 338 0 0.00% IC-202s+DB6NT 20 1,8m 317

5,7 GHz - več operaterjev
S57C JN65XM 18 3667 OK5Z JN89AK 463 0 0.00% DB6NT+Javornik+FT1KMP+SDR 8 130cm offset dish 1031

5,7 GHz - en operater
S51ZO JN86DR 5 1299 HA8V KN06HT 331 1 16.7% IC-202s+DB6NT+NE3210s,0,5db 5 1,8m 317
S54AA JN76EG 2 154 S57C JN65XM 90 1 33.3% FT736 + DB6NT 8 120cm 395
S57UMP JN76QK 1 150 S57C JN65XM 150 0 0.00% ZIF - 0,1 HORN 20dBi 1500

10 GHz - več operaterjev
S57C JN65XM 34 8088 DL6NCI JO50VI 562 3 8.11% DB6NT+Javornik+FT1KMP+SDR 20 130cm offset dish 1031
S59R JN75KX 15 2500 OM1GX JN88LK 316 2 11.76% TS711 1,5 DISH 700
S59P JN86AO 10 1524 OK5Z JN89AK 316 1 9.09% 11 315
S51RM JN76JB 9 1371 OM1GX JN88LK 311 3 25.00% DB6NT + Javornik + IC-735 3 60 cm dish 630

10 GHz - en operater
S51ZO JN86DR 18 3465 IW6CVN/6 JN63QN 420 2 10.00% IC-202s+DB6NT+hemt, 1,0db 5 1,2m 317
S57UMP JN76QK 7 737 OE3WRA/4 JN87KT 191 2 22.22% ZIF - 0,08 HORN 23dBi 1500
S54AA JN76EG 5 594 I4XCC JN63GV 301 4 44.44% FT736 + DB6NT 5 120cm 395

24 GHz - več operaterjev
S57C JN65XM 6 926 I3CLZ/3 JN55TT 185 0 0.00% DB6NT+Javornik+FT1KMP+SDR 0,05 60cm dish 1032

24 GHz - en operater
S51JN/P JN65XM 4 556 I3CLZ/3 JN55TT 185 0 0.00% 1000

47 GHz - en operater
S51JN/P JN65XM 0 0 1 100% 1000
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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 S50C 839344 46814 113210 240100 95800 343420

2 S57C 777409 73394 114365 186000 85920 4780 65420 211580 35950

3 S59P 404411 68831 34740 115120 32400 11920 18920 122480

4 S59R 178779 72769 52790 53220

5 S57O 115203 115203

6 S59C 60304 41779 18525

7 S53N 56875 56875

8 S59DZT 26997 6042 15515 5440

9 S50BCC/P 24061 19981 1500 2580

10 S59DME 2623 2623

11 S59UAR 469 469

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 488070 17760 64970 47100 33720 52260 272260

2 S53FO 88360 88360

3 S57M 73592 73592

4 S58RU 53970 23910 30060

5 S53SL 46770 46770

6 S53O 43052 28127 14925

7 S52IT 31355 13295 18060

8 S54AA 25570 330 1800 5780 17660

9 S51RM 25200 25200

10 S57UZX 16927 2002 13535 1390

11 S51SL 13973 13973

12 S57S 13043 13043

13 S51JN/P 10500 10500

14 S57UMP 7740 2540 5200

15 S52AA 5139 434 3645 1060

16 S56FQC 3753 3753

17 S56HCE 2647 1187 1460

18 S51BR 1588 803 785

19 S52Q 1255 1255

20 S51GF 1042 1042

21 S53FI 600 600

22 S59JB 575 400 175

23 S59GS 405 405

24 S56LB 219 219

GENERALNI REZULTATI JUNIJSKEGA UKV TEKMOVANJA ZA S5UKV POKAL

Delovni temi sta bili predstavitev delo-
vanja robota za samodejno pregledo-
vanje tekmovalnih dnevnikov in pred-
videne spremembe v IARU tekmo van-
jih. Posvet je minil v mirnem ozračju, 
brez poskusov vplivanja na delo »ro-
bota«. Svoje delo sta odlično opravila 
Sine – S53RM in avtor programa za 
pregledovanje dnevnikov Peter – 
S52AA.

Vsi tisti, ki niso bili na posvetu, so za kazen morali pokupiti vse srečke naše-
ga srečelova. Nekateri dobitki so bili kar težki in so zaradi preobremenjenih 
avtomobilov nastajali zastoji na cestah v večernih urah. Ostalim udeležen-
cem v cestnem prometu se za nastale nevšečnosti iskreno opravi čuje-
mo. Naslednje leto bodo srečke dražje, dobitki pa manjši ;o)...
Takoj, ko smo se rešili vse krame, ki smo jo ponujali na srečelovu, se je začel pravi 
HAMFEST. Jedlo in pilo se je, dokler ni zmanjkalo kisle juhe in bograča. Pozno 
ponoči so tudi tisti najvztrajnejši omagali in se umaknili v bolj prijetne položaje, 
nas pa je nedeljsko jutro pričakalo z metlo v roki. S tem je povezano tudi letošnje 
nagradno vprašanje, ki ga najdete na: http://slovhf.net/Forums/viewtopic/p=647.
html#647 (organizatorji in »delavci« na srečanju ne morejo sodelovati v nagradni 
igri. Davek plača seveda organizator in boste v nagradi uživali 100%).  

NEMČAVCI 2009
Predstavitev tehnike za 47GHz! je pripravil 

Alojz S51JN

NEMČAVCI 2009
Prvi primer poskusa industrijske špijonaže je bil 
uspešno razkrinkan, HI! - Mike 9A2WA (AJDE 

MAL O OKRENITE ANTENE PUT DOLI !!!)

NEMČAVCI 2009
Peter Orešnik - Roza, S52AA (levo) je pod budnim 
očesom UKV managerja ZRS - Sineta, S53RM (spre-
daj), uspešno predstavil delovanje Contest robota 
za samodejno pregledovanje tekmovalnih LOG-ov
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Znak WWL QSO's Točke ODX znak ODX ODX (km) Bris Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.

145 MHz - več operaterjev
1 S57O JN86DT 300 115203 UT5KR KO30RT 930 5 1.64% TS 940 + JAVORNIK 1500 8x11+4x17+4x17+4x17 el 307
2 S57C JN65XM 224 73394 CT1HZE IM57NH 2102 6 2.61% FT1000MP+JAVORNIK 800 2x16JXX+6x3OK1FYA 1028
3 S59R JN76OM 222 72769 YO3DMU KN34BJ 883 4 1.77% FT1000MPV 700 2x2m18xxx+2x2m18xxx 1524
4 S59P JN86AO 214 68831 YO3DMU KN34BJ 823 2 0.93% TS850+Javornik 800 8x10 el DJ9BV 301
5 S53N JN65WW 181 56875 YO8SSB/P KN27RK 899 5 2.69% Javornik II - FT-1000mp 700 20 el. 1306
6 S50C JN76JG 150 46814 LZ1ZP KN22ID 913 5 3.23% Javornik + FT-1000MP 1000 20 el 1508
7 S59C JN66WA 142 41779 YO8SSB/P KN27RK 896 2 1.39% IC-756pro3 + javornik 400 2x17el. 0
8 S50BCC/P JN75NP 88 19981 SN7L JO91QF 696 7 7.37% FT736R 25 17 el. F9FT 950
9 S59DZT JN76KF 37 6042 SN7L JO91QF 647 4 9.76% FT847 50 2x10 el .Yagi 1380

10 S59DME JN75PP 19 2623 OK2VZE JN89GM 441 2 9.52% YAESU 897 20 Yagi 17 el 10
11 S59UAR JN76BI 3 469 HA2R JN87UE 289 0 0.00% 100 0

145 MHz - en operater velika moč
1 S57M JN76PO 220 73592 YO6KSU/P KN25UW 804 4 1.79% MARK V+Javornik 1000 2x9 el.F9FT,20 el group 963
2 S52IT JN66WB 60 13295 YT2F KN03KU 603 2 3.23% IC 910 100 16 EL. YAGI 1079
3 S52Q JN75GW 17 1255 HG1Z JN86KU 206 1 5.56% IC-7400 100 9 el. F9FT 300
4 S51BR JN75LX 14 803 S57C JN65XM 93 1 6.67% YAESU FT 857 50 DIPOL 500
5 S52AA JN76HD 6 434 HG1W JN87GF 190 0 0.00% IC-275 100 80m dipole 300
6 S59JB JN75LX 6 400 S57C JN65XM 93 0 0.00% YAESU FT 857 50 DIPOL 500
7 S56LB JN75LX 4 219 S57C JN65XM 93 1 20.00% YAESU FT 857 50 DIPOL 500

145 MHz - en operater mala moč
1 S53O JN86AT 101 28127 LZ1ZP KN22ID 861 0 0.00% 20 2x13 el DL6WU 415
2 S51SL JN76PL 67 13973 IZ1AZA JN35SB 622 2 2.90% Javornik FT1000 20 2x 16   +  4x 5 el 1530
3 S57S JN76JB 67 13043 SN7L JO91QF 666 1 1.47% 0
4 S56FQC JN75DN 23 3753 OK5T JO70BK 543 2 8.00% FT-847 25 9 el. YU7EF 1098
5 S57UZX JN75MT 15 2002 DN5KID/P JN68CF 344 3 16.67% FT225 R 25 0=17 EL. TONA 500
6 S56HCE JN75AP 11 1187 HG1W JN87GF 261 0 0.00% 25 TONNA-17EL. 350
7 S51GF JN76AA 12 1042 HG1W JN87GF 234 3 20.00% IC-202E 25 11el. 0

435 MHz - več operaterjev
1 S57C JN65XM 96 22873 F5KDK/P JN24VC 663 2 2.04% IC 475H 400 2 x 39 I0JXX 1028
2 S50C JN76JG 82 22642 DK5QN JO42FA 788 3 3.53% Menina + FT1000MP 1000 4x26,2x26 el. DJ9BV 1508
3 S59R JN76OM 45 10558 IQ1KW JN34NO 665 2 4.26% MGF1302 - IC475H 800 4 x 17 el. TONNA + 2 x 1524
4 S59P JN86AO 32 6948 IQ1KW JN34NO 728 1 3.03% FT847 600 4x21 el F9FT 301
5 S59C JN66WA 28 3705 HA6W KN08FB 548 0 0.00% Ft-736R 25 23el. 1140
6 S59DZT JN76KF 19 3103 OK2KJT JN99AJ 425 1 5.00% FT897 20 2x20elYagi 1380

435 MHz - en operater velika moč
1 S53SL JN76PL 40 9354 IQ1KW JN34NO 669 1 2.44% TS-2000 500 2x 23el. + 4x 21el. 1530
2 S52IT JN66WB 20 3612 HA6W KN08FB 546 0 0.00% IC 910 70 20 EL. YAGI 1079
3 S51ZO JN86DR 16 3552 OK1VVT JO60RN 475 0 0.00% TS-850s+LT-70s, 700 8 x 33 el DJ9BV 317
4 S51BR JN75LX 3 157 S57C JN65XM 93 1 25.00% YAESU FT 857 20 DIPOL 500
5 S59JB JN75LX 1 35 S50C JN76JG 35 0 0.00% YAESU FT 857 20 DIPOL 500

435 MHz - en operater mala moč
1 S58RU JN65WM 29 4782 IQ1KW JN34NO 540 1 3.33% Yeasu FT-736R 25 Tonna 21 elem. 266
2 S53O JN86AT 13 2985 IW0FFK/6 JN63GN 454 4 23.53% ts 790 e 20 2x21 el k1fo 0
3 S57UZX JN75MT 14 2707 HA6W KN08FB 482 1 6.67% FT 790 25 21 el.TONA 500
4 S52AA JN76HD 5 729 OK1VVT JO60RN 499 0 0.00% TS-2000 25 18el Yagi 300
5 S56HCE JN75AP 2 292 IK4ADE JN54OE 276 0 0.00% 2 DL6WU-11EL. 350
6 S59GS JN75OO 1 81 S50C JN76JG 81 5 83.33% FT 736 25 21 EL. 175

1,3 GHz - več operaterjev
1 S50C JN76JG 79 24010 IQ1KW JN34NO 626 4 4.82% DB6NT 300 2.48m dish 1508
2 S57C JN65XM 64 18600 DL0GTH JO50JP 617 2 3.03% IC275E+XVERT 25 DISH 180cm 1028
3 S59P JN86AO 40 11512 DL0GTH JO50JP 593 0 0.00% FT736+DB6NT 150 55el F9FT 301
4 S59R JN76OM 23 5322 OL4K JO70TQ 465 3 11.54% IC970H 8 2 x 55el.TONNA 1542
5 S59DZT JN76KF 6 544 OE3JPC JN87EW 222 1 14.29% ZIF 1,5 35el Yagi 1380
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Znak WWL QSO's Točke ODX znak ODX ODX (km) Bris Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.

1,3 GHz - en operater
1 S53FO JN76PL 35 8836 HG6W KN08UB 515 6 14.63% db6nt 50 2m dish 12
2 S51ZO JN86DR 27 6497 I4LCK/4 JN54PD 485 3 10.00% IC-202s+transv+MGF-1302, 0,5db 100 4 x 45 el. loop 317
3 S58RU JN65WM 18 3006 IQ1KW JN34NO 540 0 0.00% Yeasu FT-736R 108 Nagara GS45 - 45 elem. 266
4 S57UZX JN75MT 3 139 S53FO JN76PL 77 0 0.00% IC 910 7 50 el. DL6WU 500
5 S52AA JN76HD 2 106 S57C JN65XM 87 0 0.00% TS-2000 10 14el Yagi 300
6 S53FI JN75LT 2 60 S50C JN76JG 53 0 0.00% ic 970 7 GP 6
7 S54AA JN76EG 1 33 S50C JN76JG 33 1 50.00% 0

2,3 GHz - več operaterjev
1 S57C JN65XM 15 4296 IQ1KW JN34NO 547 0 0.00% IC275E+XVERT 40 Dish 150cm 1028
2 S59P JN86AO 7 1620 IZ4BEH JN54WL 402 0 0.00% FT290+DB6NT 2 100cm DISH 301

2,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 11 2355 OL9W JN99CL 338 1 8.33% IC-202s+DD9DU+2xMGF-1302, 05db 10 1,8m 317
2 S54AA JN76EG 1 90 S57C JN65XM 90 1 50.00% 0

3,4 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 2 596 OK5Z JN89AK 316 0 0.00% FT290+DBNT 15 100cm DISH 301
2 S57C JN65XM 2 239 S51ZO JN86DR 225 0 0.00% DB6NT+Javornik+FT1000MP 40 dish 120cm 1028

3,4 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 6 1686 OL9W JN99CL 338 0 0.00% IC-202s+DB6NT 20 1,8m 317

5,7 GHz - več operaterjev
1 S50C JN76JG 20 4790 SP9SOO JN99OV 520 3 13.04% DB6NT 5 120cm 1508
2 S57C JN65XM 14 3271 IQ1KW JN34NO 547 2 12.50% DB6NT+Javornik+FT1000MP 8 dish 130cm offset 1028
3 S59P JN86AO 4 946 OK5Z JN89AK 316 0 0.00% FT290+DB6NT 0,3 100cm DISH 301
4 S50BCC/P JN75NP 1 75 S50C JN76JG 75 0 0.00% ZIF 0,1 HORN 950

5,7 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 10 2613 SP9COO JN99OV 413 1 9.09% IC-202s+DB6NT+hemt, 1,0 Db 4 1,8m 317
2 S54AA JN76EG 2 289 S51ZO JN86DR 156 2 50.00% 0
3 S57UMP JN76QK 2 127 S51ZO JN86DR 78 0 0.00% 0.8 dB - 0ZIF 0.1 HORN 1500

10 GHz - več operaterjev
1 S50C JN76JG 56 17171 SN7L JO91QF 646 3 5.08% DB6NT 8 120cm 1508
2 S57C JN65XM 38 10579 OL7Q JN99FN 563 2 5.00% DB6NT+Javornik+FT1000MP 20 dish 130cm offset 1028
3 S59P JN86AO 21 6124 DL6NCI JO50VI 522 7 25.00% FT290+DB6NT 10 100cm DISH 301
4 S50BCC/P JN75NP 2 129 S50C JN76JG 75 1 33.33% ZIF 0.08 60 cm Dish 950

10 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 47 13613 SN7L JO91QF 549 6 11.32% IC-202s+DB6NT+hemt 1,0db 5 317
2 S51RM JN76JB 10 1260 E71EBS JN94GR 329 1 9.09% Kuhne + Javornik + IC735 3 60cm 638
3 S54AA JN76EG 7 883 I4XCC JN63GV 301 3 30.00% 0
4 S57UMP JN76QK 4 260 S51ZO JN86DR 78 0 0.00% 0.8 dB - 0ZIF 0.08 HORN 1500

24 GHz - več operaterjev
1 S57C JN65XM 4 719 IW3IGM/3 JN55PS 210 0 0.00% DB6NT+Javornik+FT1000MP 0.05 dish 60cm 1028

24 GHz - en operater
1 S51JN/P JN65XM 1 210 I3CLZ/3 JN55PS 210 0 0.00% 0.5 60cm zrcalo 0

Novi *PRS digiji v S5

Trije novi D-STAR repetitoriji v S5, ki so 
preko gatewaya povezani v internet, so 
tudi nova pridobitev za APRS. 

Točneje za DPRS, ki je različnica pozna-
nega protokola APRS in prenaša paketke 

s pozicijami preko nizkohitrostnega 
digitalnega kanala sočasno z digitalizira-
nim glasom. Na kartah so se pojavili novi 
pozivni znaki :

• http://aprs.fi /?call=S55DGO-B
• http://aprs.fi /?call=S55DLJ-B
• http://aprs.fi /?call=S55DMX-B

In Andreja, S56ZAB, smo že videvali v 
mobilu med LJ in MB, ko je uporabljal 
GPS mikrofon na IC-E92D. Upam, da se 
kmalu pridruži tudi S55DZA ... in da 
seveda še kdo prikluči GPS na DSTAR 
postajo v avtu :)

73 de tom*/s56g 
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ZRS IOTA ZRS IOTA 
ekspedicija:ekspedicija:

PALAGRUŽA EU-090PALAGRUŽA EU-090

 Avtor:  Goran KRAJCAR, S52P

Na konferenci IARU v Cavtatu v novembru 2008 sem se srečal z Emirjem 9A6AA, s katerim sva ob razgovoru 
in gledanju njegovih fotografij Palagruže prišla do ideje o ekspediciji. Sledila je rezervacija bivalnih prosto-
rov in prevoza za 8 ljudi. Hkrati smo začeli z zbiranjem sredstev in iskanjem operaterjev.

Zamisel-ideja (4 leta nazaj)
Na tekmovanje IOTA smo hodili na Mirno goro 5 let v kategoriji 
več operatorjev en oddajnik velika moč.

Priprava na Palagružo
Po začetni ideji v Cavtatu, so stekli dogovori in priprave. V fe-
bruarju 2009 smo oblikovali nosilno skupino štirih operaterjev in 
začeli pripravljati načrt.
V juniju smo ugotovili, da sredstev ne bo dovolj za celotno odpra-
vo osmih ljudi, zato smo jo skrčili na štiri udeležence, naredili po-
pravek načrtov za prevoz, hrano in opremo. Pridobili smo radijsko 
dovoljenje za 9A8ZRS in pričeli pripravljati podrobnosti. Navkljub 
času za pripravo, ki smo ga imeli veliko na voljo, je bil prisoten ob-
čutek, da nimamo vse urejeno in pripravljeno, kar se je na koncu 
tudi kazalo v malenkostnih težavah.

Pot do Palagruže
Napočil je datum odhoda, petek zjutraj. Postoril sem še ostale do-
mače obveznosti in začel v Celju pakirati šele po enajsti uri dopol-
dne. Vsaj hrana je bila nakupljena prej in v trgovino sem šel le še 
po par malenkosti za krajšanje časa in večje ugodje med potjo. Pol-
tovornjak in terenski avto smo prevzeli dan prej in oprema iz Celja 
je bila naložena pravočasno, nakar smo naleteli na prvi zaplet. 
Dogovorjen odhod ob peti uri popoldne ni stekel, ker šoferja za 
vračanje vozila ni bilo, zato smo eno vozilo poslali naprej v Krško, 
kjer nas je čakal drugi del ekipe z opremo. S56UGB, S53F in S57L 
so pot nadaljevali v Zagreb do Nikše - 9A5K. Nikša nam je dan prej 

prijazno priskrbel internet kartice za Hrvaški T2, ki bi naj pokri-
val rajon Palagruža. Štartni zaplet s čakanjem na voznika nam 
je pobral tri ure prej predvidene zlate rezerve, zato smo morali z 
drugim vozilom precej pospešiti vožnjo, da smo se srečali malo 
pred Splitom. Termin za odhod z gliserjem ob sedmi uri zjutraj s 
Korčule je bil vedno bolj vprašljiv, zato smo izpustili postanek za 
malico. Navkljub res mojstrski vožnji obeh voznikov smo trajekt 
v Orebiču na Pelješcu zamudili za dobrih deset minut. Seveda smo 
imeli mobitel številko od kapitana gliserja in smo dogovorili za uro 
zakasnitve pri odhodu. 

Prevoz s trajektom je potekal brez zapletov in že je sledil ogled gli-
serja prevoznika Plovput iz Splita ter dogovori o prelaganju opre-
me. Zaradi bojazni, da meso ne bo zdržalo prevoza, sem v času 
nalaganja odhitel v bližnjo mesnico in kupil dodatnih šest kilogra-
mov mesa za zlato rezervo. Ob pol devetih smo izpluli iz Korčule 
proti Palagruži in mislili, da premagujemo zadnji del poti. Ob iz-
plutju na odprto morje se je pokazalo, da naših prevoznih težav še 
ni konec, temveč so se šele začele. Po uri in pol vožnje, ki je bila bolj 
premetavanje in lovljenje za opore, smo prekinili pot in se izkrcali 
na otoku Lastovo. S Palagruže so javili, da je nemogoče pristati 
vsaj še štiriindvajset ur, zato smo vzeli nujno osebno opremo in 
preostanek dneva posvetili razgovorom ter kopanju na Lastovem. 
Obeti niso bili dobri in nobenega zagotovila ni bilo, da bomo nasle-
dnji dan lahko pristali na Palagruži, po besedah kapetana pa mor-
da še dva dni ne. Utrujenost, premetavanje in stres so povzročili 
tudi nekaj prebavnih motenj. Seveda so bili občutki zelo mešani, 
utrujenost pa je vseeno premagala željo po odhodu in tako smo 
se lepo naspali. Jutranji zajtrk smo opravili napol, kajti telefonski 
klic nas je takoj pognal z opremo proti gliserju, zasidranem kakšen 
kilometer stran, in že smo zapluli v drugi del poti. Morje se je res 
nekoliko umirilo v primerjavi s prejšnjim dnem, a na odprtem nas 
je vsekakor premetavalo bolj kot prvi dan. Po uri in pol lovljenja 
za razne opore na gliserju smo prispeli do Palagruže. Zaradi vre-
mena nismo mogli izkrcati opreme na čoln in jo z vitlom potegniti 
do svetilnika, zato smo vso opremo zložili na peščeno plažo. Pot 
smo nadaljevali peš, hrana, ki je nujno potrebovala hladilnik, pa 
je morala prva na šerpa pot proti svetilniku. Po krajšem oddihu in 
čestitkah, da smo sploh prispeli, smo se odločili, da na roke prene-
semo vsaj del opreme in že ta dan vzpostavimo prve zveze.
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FT2000 in antene za 7 MHz so pred večerom prvič ponesle naš 
znak v eter. Veselje je bilo kratko, kajti baterije svetilnika niso 
vzdržale porabe in po dveh urah so ugasnile tudi luči. Naslednji 
dan se je morje umirilo. Tako smo dopoldne uspeli z vitlom pote-
gniti vso opremo na svetilnik, popoldne pa postaviti ostale antene 
in naš pogon – bencinski agregat 6 kW.

Delo na Palagruži
Delo smo si porazdelili, Jane in Vinko sta skrbela za postavitve 
in prestavitve anten, postavitev PPS in operatersko delo, jaz sem 
prevzel kuhinjo in operatersko delo, Brane pa vso tehniko - podalj-
šanje kablov, skrb za napajanje in agregat, električna popravila … 
Pred nami je bilo 12 dni dela in pravilno planiranje porabe bencina 
je bilo ključno za uspeh. Brane - S56UGB je vodil evidence o dnevni 
porabi in predlagal spremembe v vnaprej planiranem času obrato-
vanja. Zaradi teže pri prevozu z gliserjem smo na otok prepeljali 
180 litrov bencina, zato smo delo prilagodili porabi agregata in 
delu v vseh dneh bivanja na otoku. Načeloma smo delali v dveh 
ekipah: popoldansko, večerno in nočno delo sta prevzela JaNe – 
S57L in Vinko – S53F, jutranje pa jaz. Jutranja analiza prvega dne 
je pokazala, da so možnosti za lepo število zvez zelo realne. 
PPS: Glavna postaja je bila YAESU FT-2000. To je bila nova posta-
ja, izposojena iz RK Celje. Potrebno je bilo naložiti novo program-
sko opremo zaradi originalne napake postaje, ker na SSB drugače 
ne da polne moči. Belokranjec contest klub (BCC) je za glavno po-
stajo prispeval ojačevalec domače izdelave, imenovan »KURSK«, ki 
je zmožen ustvariti okoli 1500 W izhodne moči, a smo se zaradi 
manjše porabe bencina odločili, da delamo s 1000 W izhodne moči. 
Za prilagoditev postaje na ojačevalec je skrbel antenski prilagoje-
valec iz kompleta starih radijskih postaj RACAL, prav tako iz BCC. 
Glavni PC je bil JaNetov notesnik, še z vgrajenim COM portom.
Multiplier postaja je bila YAESU FT-1000MP (RK Celje), ki je dela-
la z ojačevalcem 400 W do 500 W domače izdelave, izposojen od 
Draga - S52F. Notesnik HP za multiplier postajo smo si izposodili 
od CZ Celje. Za zmanjšanje motenj med postajami smo uporabljali 
moje bandpass filtre domače izdelave. Filtre nismo preklapljali z 
antenskimi preklopniki, ampak dodajali samo v primerih mote-
nja, glede na motnje med frekvenčnimi področji. Zaradi pravilne 
postavitve in izbire anten smo imeli medsebojne motnje samo v 
kombinaciji dveh frekvenčnih področij.

Vinko – S53F na 10 MHz z multiplier postajo

Na tretji mizi v PPS-u smo imeli UKV postajo YAESU FT_817 z 
ojačevalcem za UKV s 100 W izhodne moči in pekač za kruh, ki je 
obratoval samo v času delovanja agregata.

Uporabljali smo programsko opremo N1MM, štiri notesnike in 
brezvrvični router LINKSYS. Internetno povezavo smo načrtovali 
preko mobitela in preko hrvaškega T2 omrežja, ki pa  obljubam 
navkljub ni vedno delovalo. Dnevno smo imeli v povprečju po dve 
uri zvezo z internetom, med tekmovanjem pa smo imeli nekaj 
sreče, saj je internet takrat najbolje deloval (80% časa). Začetni 
problemi z nastavitvijo programa na vseh notesnikih so zahtevali 
nekaj truda, a smo po dveh dneh nastavitve in internet uspešno 
povezali.

Delovni pogoji so bili odlični. 
Zunaj je bilo lepo sončno vre-
me, v notranjosti svetilnika, 
kjer je bil PPS, pa lepo hladno 
zaradi debeline zidov svetilnika 
in stalnega zračenja. Vlažnost 
se je gibala med opoldanskimi 
36% do večernih 84%, pada-
vin ni bilo. Pritisk je nihal med 
1005,3 – 1013,1 mbar, tempe-
ratura pa se je v času bivanja 
na otoku gibala med 22 in 32 
°C. V spodnji tabeli so zbrani 
podatki o zvezah izven IOTA 
tekmovanja.
Dipol za 3,5 MHz je bil pritrjen 
na vrhu svetil nika in pod 30° 
naklona napeljan proti vzhodu, 
na drugi strani pa pritrjen na 
dohodni poti proti svetilniku.
Dve fazirani vertikalki za 
7 MHz višine 10 m, vsaka z 
10 radiali, sta bili postavljeni 

zahodno od svetilnika, usmerjeni  vzhod- zahod. S koaksialnim 
kablom smo dosegli prilagoditev in med napajalnima kabloma 
zvezali rele za preklop smeri in povezali s kontrolo v PPS. Osem 
metrski vojašku stolp z rotatorjem je nosil WRTC beam za 14, 21 
in 28 MHz.
Osem metrski vojaški stolp z rotatorjem je na vrhu nosil 11 el. 
Yagi za 144 MHz in malo nižje 5 elementi beam za 50 MHz 
(hvala Ivu – S57VW in Rajku – S54X za posojo).
Dipol za 10 MHz je bil pritrjen na vrhu svetilnika in pod 45° 
naklona napeljan proti zahodu. Za čas tekmovanja smo ga zame-
njali z 21 MHz dipolom z enako montažo, da smo imeli dodatno 
anteno za multiplier postajo. 

JaNe – S57L pri delu na glavni postaji v tek movanju

Band Mode QSOs Cty
3,5 CW 259 45

3,5 LSB 21 18

3,5 PSK3 1 1

7 CW 2234 91

7 LSB 1010 65

7 PSK3 48 16

7 RTTY 1 1

10 CW 1835 71

10 RTTY 6 5

14 CW 3098 95

14 PSK3 19 8

14 RTTY 170 37

14 USB 2176 85

18 CW 592 46

18 RTTY 1 1

18 USB 51 20

21 CW 476 51

21 USB 422 48

24 CW 73 22

28 CW 140 31

28 USB 146 27

50 CW 159 21
50 USB 20 8

144 CW 15 4

144 USB 23 3
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Dipol za 18 MHz je bil pritrjen na vrhu 
svetilnika in pod 45° naklona napeljan proti 
jugu.

IOTA tekmovanje
Vse priprave in testiranja za tekmovanje 
smo izvajali že par dni prej, a nas je vseeno 
presenetila napaka v delovanju programa 
za vodenje dnevnika in smo izgubili dva-
najst minut na startu tekmovanja. CQ in 
že je zarohnelo, operator na glavni posta-
ji je imel polne roke dela. Menjavali smo se 
približno na tri ure in 24 urno tekmovanje 
je naenkrat minilo. Predvidevali smo rezul-
tat okoli 2.300 zvez, zato smo bili izjemno 
zadovoljni z doseženim rezultatom 2.800 

zvez in rezultatom 
8.152.044 točk. 

V  razpredelnici   le vo 
je nekaj več podat-
kov   o   delu   v   tekmo-
vanju.

Prehrana

Vlogo glavnega ekonoma in kuharja sem prevzel jaz in 
že pred odhodom sem pripravil jedilnike ter izračune 
potrebščin za kuho. Zaradi omejitev s težo smo se odre-
kli vsem pakiranim pijačam (tudi pivu) in za osvežitev 
poskrbeli z čaji, sirupom za mešanje in cedevito. Rezer-
va moke je omogočala peko po dveh 600 g hlebčkov 
kruha dnevno, kar je zadovoljevalo za normalno pre-
hrano. Problem smo imeli samo s časom peke, saj smo 
morali peči med časom dela na 
radijski postaji, ko je delo-
val agregat. Po odlično 
zaključenemu tekmova-
nju smo si privoščili slav-
nostno kosilo in pripravili pico. 
Prehrana je bila raznovrstna, od 
zrezkov do zelenjave, rib ter kon-

Band Mode QSOs Pts IOTA
3,5 CW 142 978 38
3,5 LSB 21 303 20
7 CW 515 2877 70
7 LSB 209 1635 55

14 CW 598 3306 72
14 USB 556 3720 70
21 CW 305 1959 46
21 USB 337 2343 38
28 CW 59 561 21
28 USB 62 474 19

Vinko, JaNe in Brane pri slavnostnem kosilu – pica.

zerv ter količinsko dobro ocenjena, da nam ni bilo potrebno niče-
sar nositi nazaj.

Odhod
Povsem drugače od samega pri hoda, mirno morje in pre lepa vo-
žnja do Korčule. Na Korčuli smo si oddahnili ob požirku piva in 
pričakali naša vozila, s katerimi smo v jutranjih urah brez težav 
prispeli v Slovenijo.

Oddih
V času bivanja na Palagruži nam je nekajkrat uspelo najti po uro 
časa, ko smo odšli v zaliv ob obali, kjer smo se kopali v družbi 
mladih galebov. Ob teh sprehodih smo poslikali tudi naravo in 
živali Palagruže, vsekakor pa je JaNe s svojo fotografsko žilico 
prispeval večino panoramskih in ostalih slik. Posneli smo tudi 
nekaj filmov. Celotno reportažo o Palagruži bomo izdali na zgo-
ščenki ob koncu oktobra 2009 ter predstavili na RIS 2010. V času 
bivanja na Palagruži smo se srečali s predsednikom Hrvaške g. 
Mesičem, s katerim smo izmenjali nekaj besed o radioamaterstvu. 
Naredili smo še par intervjujev za novinarje, vse v duhu promovi-
ranja radioamaterskega gibanja. 

Zaključek
V času bivanja na Palagruži smo bi-
li 40% časa aktivni na radijskih fre-
kvencah.   V   času   od   19.07.2009 
do   30.07.2009   smo   naredili   skupaj 

14.142 zvez, od te ga 
9.142   unique   zvez. 
V    delovnih    121   urah 
smo  naredili  v  pov-
prečju  116,9  zveze 
na uro. 
Zahva l ju j emo  se 
vsem  sponzorjem, 
posameznikom  in 
organizacijam,  ki 

ste prispeva-
li   in  omo-

gočili izvedbo te lepe
ra dioamaterske 
ekspedicije.         

Analiza zvez po 
frekvencah

Band QSO
2m 39

6m 182

80m 289

40m 3595

30m 2089

20m 6011

17m 659

15m 919

12m 73

10m 286

SKUPNA analiza
zvez po načinu dela

MODE QSO
CW 9799
SSB 4094

DIGITAL 249
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Mladinska ARG reprezen-
tanca ZRS se je od 30.6 
do 3.7.2009 udeležila 

10. evropskega mladinskega 
prvenstva na Češkem. Prvenstvo 
je potekalo v kraju Telč. Reprezen-
tanco je na prvenstvu vodil Jani 
Kuselj, S52CO. Na prvenstvu je 
sodelovalo 12 držav s 67 tekmo-
valci (35 fantov v kategoriji M15 in 32 deklet v 
kategoriji W15).Naši mladi reprezentanti so se na 
prvenstvu  na obeh tekmah (UKV in KV) trudili po 
svojih najboljših močeh. Najbolje se je odrezala 
Maja Koštrun, ki je na KV ARG tekmovanju pri-
tekla 9. mesto.

Rezultati s tekmovanja:
01.07.2009 UKV
W15 20. mesto Čufer Ana
W15 30. mesto Koštrun Maja
 izven časa Samec Jerneja
ekipno  11. mesto - W15
M15 20. mesto Kuselj Matic
M15 26. mesto Jelič Bojan
 izven časa Stegne Luka
ekipno 10. mesto - M15

Vtisi mladih tekmovalcev:

Ana Čufer:
Bil je torek, 30. junija ob 3:00, ko smo s Spodnje Libne odrinili 
na pot. Čeprav smo del poti prespali, smo med potjo videli mar-
sikaj zanimivega. Ob 12:00 smo se že nastanili v hiškah. Po ko-
silu je sledil trening in preizkus sprejemnikov. Zvečer je bila na 
razporedu predstavitev reprezentanc, a je zaradi slabega vre-
mena prireditev potekala v dvorani. Zvečer smo utrujeni hitro 
zaspali. Dočakali smo našo prvo evropsko tekmo! Vse je bilo 
dobro organizirano. Vsi smo se trudili, vendar nismo imeli prave 
sreče; na UKV tekmi smo dosegli povprečne rezultate. Vedeli 

smo, da zmoremo več in že naslednji dan nam je to uspelo na 
KV tekmi. Še posebej dobra je bila Maja. Malo manj smo bili 
navdušeni nad hrano, ki ni bila po mojem okusu; še sreča, da so 
povsod rasle borovnice.  

Zadnjo noč, ko so bile tekme že za nami, smo pozno zaspali - 
razen našega šoferja in mentorja, ki je hitro zasmrčal. Očitno 
smo ga dobro zdelali, saj je moral skrbeti za šest ljudi.  ;-D

Jerneja  Samec:
V torek, 30. junija smo se ob 3:00 zjutraj odpeljali na Češko. Pot 
je bila dolga, cilja smo se vsi veselili. Tja smo z nekaj vmesnimi 
postanki prispeli okrog 12:00 ure. Nastanili smo se v hiškah in 
se prvi dan dolgočasili. Preverili smo sprejemnike in na srečo so 
vsi delovali pravilno. Prvi dan smo si zastavili cilj: najti čim več 
lisic. Večini je to uspelo, zato smo naslednji dan  postavili nov 
cilj: najti vse lisice v času. To je uspelo vsem. Bili smo zadovoljni 
z rezultati. 
Med prostim časom smo igrali karte ali pa si podajali žogo. Igra-
li smo tudi odbojko z Rusi. Veliko smo se smejali in se pogovar-
jali, kje so bile lisice in kako je bilo nasploh na tekmi. Važno pa 
je, da smo se domov vrnili celi in z novo izkušnjo.

Maja Koštrun:
Bilo je lepo popoldne, kjer smo se s starši odpeljali proti Janije-
vem domu v Krško. Vsi smo se zbrali ob mizi, se pogovorili ter 
jedli. Po večerji smo se odpravili spat, a smo spali zelo malo, saj 

10. Evropsko mladinsko prvenstvo - EYAC 09
 Ureja:  Franci ŽANKAR, S57CT

EYAC09 - Udeleženci prvenstva
Jani KUSELJ, S52CO, Luka STEGNE, Bojan JELIČ, Matic KUSELJ, Maja 
KOŠTRUN, Ana ČUFER, Jerneja SAMEC

EYAC09 - Ana ČUFER na cilju

Maja KOŠTRUN pred startom
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smo se pogovarjali in igrali igrice na računalniku. Bila je ura 3 
zjutraj, odpravili smo se na Češko. Vozili smo se zelo dolgo, a 
smo skoraj vso pot prespali. Ustavili smo se v restavraciji; ko 
smo se najedli, smo se odpravili naprej. 
Prispeli smo v kraj tekmovanja, kjer bomo preživeli 4 dni. Jani 
nas je prijavil, dobili smo štartne številke, čipe in za spomin 
udobne vzglavnike ter spominske majice. Odšli smo do svojih 
hišk ter se odpravili na kosilo. Po kosilu smo imeli trening, da 
smo preizkusili sprejemnike. Ko smo končali s treningom, smo 
imeli čas za razne stvari: igrali smo odbojko, karte in se zabava-
li, se smejali, potem smo odšli še na predstavitev vseh držav. Po 
večerji, ko smo se najedli, smo se pogovorili o tem, da smo eki-
pa SLOVENIJE!! 
Prvi dan je minil zelo hitro. Zjutraj nas je Jani zbudil ob 7:00. 
Odšli smo na zajtrk, s seboj vzeli še kosilo in se opravili na start. 
Tam smo najprej oddali sprejemnike, si ogledali karto in čakali 
na start. Da smo pregnali tremo, smo igrali odbojko. Ko smo vsi 
pritekli na cilj, smo se odšli preobleči in pojedli kosilo.
Imeli smo čas za razne stvari. Odšli smo na podelitev na grad, 
po podelitvi pa smo si ogledali predstavo o živeljenju na grado-
vih v srednjeveških časih. Kasneje smo se odpeljali na večerjo. V 
hiškah smo igrali karte, po igranju pa smo se odpravili spat. 
Naslednje jutro je bilo enako kot prejšnje, na start smo se od-
pravili peš. Spet smo oddali sprejemnike in počakali na start. Ko 
smo vsi prišli na cilj, je bila v ciljnem koridorju podelitev. Po ve-
čerji smo imeli disko, nato pa smo vse pospravili, da smo zjutraj 
avto lažje naložili. V zgodnjih urah smo odšli spat. 
Zjutraj smo odšli na zajtrk, nato pa smo se odpravili proti domu. 
Po dolgi vožnji smo se ustavili v Sloveniji ter odšli na pico. Ni 
bilo dolgo, ko smo prispeli v Krško, kjer so nas že čakali starši. 
Po slovesu smo odšli domov.

Luka Stegne:
Po precej naporni vožnji iz Slovenije smo imeli kosilo in kasneje 
še vsakodnevni počitek. V tem času smo igrali karte, se pogo-
varjali in predvsem počivali. Čez nekaj časa smo se z avtomobi-
lom odpeljali v mesto Telč. Parkirali smo in se peš odpravili v 
stari del mesta. 
V mestu je nekaj prečudovitih cerkva, hiške so postavljene v 
ravne vrste. Vsaka je malce drugačna po barvi in po obliki. V 
vsaki so majhne trgovine in trgovci so vabili, da kupimo njihove 
izdelke. Ker smo imeli pred začetkom programa še nekaj časa, 
smo ga porabili za fotografi ranje, nakup razglednic in sprehod 
po trgu. Kmalu je začelo zelo močno deževati, tako da smo se 
skrili v hiške. Deževalo je še kar nekaj časa, zato se je predstavi-
tev prestavila v zaprt prostor, namesto da bi se odvijala na pro-
stem. Hitro smo tekli čez trg na drugo stran, kjer so nas vodniki 

usmerjali po zapletenem kompleksu zgradb. Končno smo pri-
speli v manjšo zgradbo, kjer se je vse skupaj odvijalo. 
Najprej so nekaj besed spregovorili pomembneži iz Telča: žu-
pan, nato predsednik za ARG 1. IARU regiona iz Nemčije ter 
glavni ARG organizator iz Češke. Za tem pa so poklicali tekmo-
valce iz vsake države, ki so vstali in se tako predstavili ostalim. 
Ko je bilo predstavitve konec, smo se odpeljali domov na večer-
jo in spat, kajti naslednji dan nas je čakala UKV tekma. 

Bojan Jelič:
Na Češkem je bilo zabavno in lepo. Hrana je bila za zajtrk slaba, 
kosilo je bilo odlično, za večerjo pa smo vedno imeli juho. Biva-
nje je bilo zelo zabavno, nekateri so preveč smrčali, tako, da so 
skoraj spali zunaj (»ha ha ha g. Jani«). Komaj smo čakali pico v 
piceriji KUKI, posebej je bila vesela Ana. Potovanje v avtomobi-
lu je bilo dokaj dobro, spanje pa še posebej lepo.

Matic Kuselj:
Evropsko prvenstvo na Češkem je bilo zelo dobro. Imeli smo se 
lepo in dobro. Mislim, da smo postavili kar dobre skupinske in 
posamične rezultate. Tekme so bile morda za odtenek napor-
nejše kot pri nas, vendar nam ni bilo nič hudega. Iskali smo si-
cer štiri lisice, to nas je verjetno malo zmedlo, saj smo pri nas 
navajeni iskati tri, pa še na daljših razdaljah med seboj. Tu so 
bile razdalje manjše, a je bila skupna pot zato bolj dolga. Z dru-
gimi reprezentancami smo se kar dobro ujeli, skupaj smo igrali 
odbojko in se učili novih besed.  Ooh ja, lepo je bilo biti pionir, 
dokler je trajalo, drugo leto pa med juniorje.

Nasvidenje na 11. EU ARG mladinskem prvenstvu 2010 na 
Slovaškem.

Radioamaterski tabor »Menina - svet v malem«
Na Menini planini je od 17. do 21. avgusta potekal radioama-
terski tabor. Udeleženci so bili osnovnošolci, ki so koristno pre-
živeli prosti počitniški čas. V okviru tabora je potekalo tudi izo-
braževanje o amaterskem raiogoniometriranju. 

Mladim  udeležencem so bile razložene osnove radiogoniome-
trije, princip iskanja skritih oddajnikov ter seznanitev s pravili za 
radioamaterska ARG tekmovanja. Prav tako so se naučili roko-
vanja s sprejemnikom ter osnov iskanja skritih oddajnikov. Za-
dnji dan ob zaključku tabora so se udeležili tudi pravega tekmo-
vanja. Ne preveč zahtevna postavitev je bila primerna za 
njihovo prvo tekmovanje. 

Večina je našla vse tri skrite oddajnike in v času prispela na cilj. 
Najboljši so prejeli medalje, prav vsi pa diplome.

EYAC09 - Preizkus sprejemnikov

EYAC09
Matic KUSELJ in Ana ČUFER
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ARG  izobraževanje je prvi dan izvedel Janko Kuselj, S59D ob 
pomoči Petre Levičar, S58APL, zadnji dan pa še Peter Orešnik, 
S52AA. Tekmovanje smo izvedli Franci Žankar, S57CT, Peter 
Orešnik, S52AA in Darja Žankar, S57UZA. Pri organizaciji pa so 
pomagali Franc Godnik, S56UGB, Vojko Ostrožnik, S52E, Gre-
gor Kočar S53SL in Igor Kafol, S51IK.

MENINA PLANINA - SVET V MALEM
Menina planina, 21.08.2009

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
 1. Miha MARKEŽ 23:32 3 - 9 9 
 2. Vito KREGAR 24:48 3 - 5 5 
 3. Tomaž STEBLOVNIK 25:17 3 - 17 17 
 4. Žan HROVAT 25:56 3 - 20 20 
 5. Matevž MITROVIČ SLAPAR 28:58 3 - 19 19 
 6. Tomaž KRAJCAR 29:29 3 - 11 11 
 7. Andrej MIŠČIČ 32:18 3 - 13 13 
 8. Nejc PADEŽNIK 32:37 3 - 15 15 
 9. Laura PROSENAK 36:47 3 - 12 12 
 10. Ana MARKEŽ 37:54 3 - 14 14 
 11. Žiga KANTUŽAR 43:24 3 - 3 3 
 12. Nejc ŠIRCELJ 49:01 3 - 10 10 
 13. Živa BUČER 55:56 3 - 6 6 
 14. Anja KOKALJ 56:25 3 - 8 8 
 15. Patrick BONČINA 59:01 3 - 7 7 
 16. Jan HOČEVAR 37:46 2 - 4 4 
 17. Maja KANTUŽAR 44:29 2 - 18 18 
 18. Maja BUČER 51:14 2 - 16 16 
 19. Neli PROSENAK 25:29 1 - 2 2 
 20. Jurij PFEIFER 48:28 1 - 1 1

Čas lova - 120 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, 
priimek in ime, čas lova, število odkritih oddajnikov, štartna šte-
vilka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.   

Priprave članske reprezentance 
na evropsko prvenstvo v Bolgariji

V soboto 22. in nedeljo 23. avgusta so v Ormožu potekale pri-
prave članske ARG reprezentance  ZRS. Gostitelj priprav je bil 
radioklub Ormož ob tehnični pomoči ARG managerja ZRS. 

Kljub slabi vremenski napovedi ter dežju v večernih urah smo 
izvedli oba načrtovana treninga. Prvi dan smo izvedli nekoliko 
daljši in tehnično zahtevnejši trening na UKV področju, drugi 
dan pa je bil namenjen KV področju. Kljub vsemu, da je bil ta 
trening krajši, je bilo potrebno zanj izdelati pametno strategijo 
za čim krajši čas iskanja skritih oddajnikov. 

Slovenski reprezentanci so se oba dneva pridružili tudi člani hr-
vaške reprezentance, ki so ob zaključku priprav povabili člane 
naše reprezentance na njihove priprave v mesecu septembru.

Franci ŽANKAR, S57CT
ARG manager ZRS

TABOR MENINA PLANINA - SVET V MALEM
Goran Krajcar, S52P, Vito Kregar, Miha Markež, Tomaž Steblovnik, 
Franci Žankar, S57CT, Predstavnica ZOTKS PRIPRAVE REPREZENTANCE

PRIPRAVE REPREZENTANCE

ZAHVALA Radioklubu Ormož
Naj mi bo dovoljeno, da se v imenu kompletne 
Reprezentance ZRS zahvalim članicam in članom Ra-
diokluba ORMOŽ, gostitelju in organizatorju priprav 
ARG-ja za 17. Evropsko prvenstvo - 1. Regiona 
IARU v ARDF, ki bo od 16. do 22. 09. 2009 v Bol-
gariji. Prav lepa hvala za skrb, trud in pogostitev!

Lep 73 za člane plus 15 za članice, GL de S59D!
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Ureja: Miloš Oblak, S53EO

IQ2LB EXPO 2009 AWARD ITALIA
V počastitev EXPO prireditev, ki bodo potekale v italijanskem 
regionu Lombardia (IK2), izdajajo radioamaterji ARI sekcije Lim-
biate, v novo nastali italijanski provinci Monza e Brianza (MB), 
spominsko diplomo za zveze s klubsko postajo IQ2LB in člani 
kluba, ki bodo aktivni s pozivnim znakom / EXPO. Veljajo  zveze 
v obdobju 31. julij 2009 – 31. oktober 2009 na vseh  bandih in 
načinih dela. SWL OK. Potrebni sta zvezi z dvema (2) različnima 
postajama: IQ2LB/EXPO, IK2../EXPO, IZ2../EXPO,  IW2../EXPO.
Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite overjen izpisek iz 
dnevnika + 5 EUR ali 7 USD
Antonello Passarella IK2DUW,  Via M. Gioia 6,
20051 LIMBIATE,  Italia
e-mail:  ik2duw@arilimbiate.net

CERAC AWARD FRANCE              
Diplomo izdaja CERAC - Council of Europe Radio Amateur Club 
za potrjene zveze z različnimi prefi ksi, ki jih je postaja Radio-
kluba TP2CE uporabljala od 26. junija 1986. Doslej  so bili akti-
virani sledeči prefi ksi: TP0, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, 
TP8, TP9, TP10, TP20, TP40, TP50, TP60, TP2000 
Diploma se izdaja za sledeče načine dela: SSB, CW, RTTY, PSK, 
MIXED. SWL OK. Izdaja se v 4 klasah:
Class 3 = 4 prefi kse,  Class 2 = 6 prefi ksov,
Class 1 = 8 prefi ksov, Class Extra = 10 prefi ksov
GCR  8 EUR  ali  11 USD  ali  10 IRC
Francis Kremer F6FQK,  31 Rue Louis Pasteur,
F-67490 DETTWILLER,  France
e-mail:  f6fqk@free.fr
internet  http://ewwa.free.fr

SOS CHILDREN'S VILLAGES AWARD       GERMANY                         
Diploma s polnim nazivom “60th Anniversary of the S.O.S. 
Children’s Villages Award” se izdaja v počastitev postavitve prve 
vasi za otroke leta 1949 v Avstriji ter mnogim takšnim vasem, ki 
so bile kasneje zgrajene po vsem svetu. Veljajo zveze v obdobju 
1. februar 2009 – 31. januar 2010. Za diplomo je potrebno ime-
ti po eno zvezo z državo, v kateri se nahaja tako naselje, le z 
Nemčijo sta lahko  2 zvezi: ena z običajo DL postajo +  zveza s 
specialno postajo DL60CHILD. Veljajo vsi bandi in načini dela, 
razen Echo-linka. Diploma se izdaja za vse zveze na HF podro-
čjih ali za vse zveze na VHF/UHF področjih. Zahtevek za diplomo 
pošljite najkasneje do 30. junija 2010.
Zbrati je potrebno 60 točk, obvezna je zveza z DL in OE. Točkov-
anje: DL60CHILD = 20 točk,  OE = 20 točk, vsaka država = 1 
točka na HF ali 10 točk na VHF/UHF.  SWL OK. Države, v katerih 
so postavljene S.O.S. vasi:
AP, A2, BV, BY, CE, CN, CP, CT, CX, C5, C9, DL, DU, D2, D4, EA, 

EK, EL, ES, ET, EU, EX, E4, E7, F, FO, G, HA, HB9, HC, HH, HI, HK, 
HL, HP, HR, HS, I, JA, JT, JY, J5, LA, LU, LY, LX, LZ, OA, OD, OE, 
OH, OK, ON, OZ, PA, PY, PZ, SM, SP, ST, SU, SV, S2, TA, TF, TG, TI, 
TJ, TL, TT, TU, TY, TZ, UA, UK, UN, UR, VE, VK, VU, V5, W, XE, XT, 
XU, XW, YB, YK, YL, YN, YO, YS, YU, YV, ZA, ZP, ZS, Z2, Z3, 3B8, 
3C, 3DA, 3V, 3W, 3X, 4K, 4L, 4S, 4X, 5B, 5H, 5N, 5R, 5U, 5V, 5X, 
5Z, 6W, 6Y, 7O, 7P, 7Q, 7X, 9A, 9G, 9J, 9L, 9N, 9Q, 9U, 9X. 
Overjen izpisek iz dnevnika + 10 EUR  ali  15 USD
Juergen Schneider DL1JHQ, Elisenstrasse 27,
D-09111 CHEMNITZ,  Germany
e-mail:  S54CV60@aol.com
internet:  http://www.darc.de/distrikte/s/54/dl60child.htm

WIEN DIPLOM AUSTRIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze z rajoni avstrijskega glavne-
ga mesta. Če je bila narejena zveza z /M postajo, mora biti rajon 
(Bezirk) označen na QSL karti. Diploma se izdaja v dveh klasah:
Klasse 1 : po ena zveza z vsemi 23 rajoni mesta Wien
Klasse 2 : po ena zveza s 15 rajoni
Veljajo vsi bandi in načini dela, ni datumskih omejitev.
GCR  5 EUR  ali  7 USD  ali  5 IRC
OEVSV – Landes verband Wien,  Diplomreferat,
Eisvogelgasse 4/3,  1060 WIEN,  Austria
e-mail:  oe1wss@oevsv.at

ZOTERMEER AWARD                                                 NETHERLANDS
Diploma se izdaja za zveze s postajami iz holandskega mesta 
Zoetermeer. Veljajo zveze po 1. januarju 2007. Vsaka zveza s 
postajo iz tega mesta šteje 2 točki, zveza s klubsko postajo PI4RAZ 
in posebno postajo PA1000ZTM pa 5 točk. EU operatorji potrebu-
jejo za diplomo 10 točk, DX 7 točk. Zveze preko repetitorjev, 
satelitov in echo-linka ter zveze z /M in /MM postajami izven 
območja mesta ne veljajo za diplomo.
Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite overjen izpisek iz 
dnevnika + 5 EUR ali 7 USD. Diploma je lahko posebej označena, 
da so bile vse zveze na enem bandu, enem načinu dela ali vse na 
VHF/UHF. SWL OK.
Wim Sterk PD0JNG,  Acaciazoom 23,
2719GV ZOETERMEER,  Netherlands
Internet   http://www.pi4raz.nl

SAMARA DISTRICTS AWARD                                                 RUSSIA        
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz različnih dis-
triktov (RDA) ruske oblasti Samara (UA4H). Veljajo zveze po 12. 
juniju 1991, na vseh bandih in načinih dela. Za diplomo so po-
trebne zveze s 30 različnimi oblastmi, posebne nalepke pa se 
dobijo za zveze s 40 in z vsemi 47 oblastmi.
GCR  8 USD  ali  8 IRC,  nalepka 1 USD  ali  1 IRC
Serge Golobokov RW4HB,  P.O.Box 37,
SAMARA 443099,  Russia    

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

Ureja: Rado Križanec, S58R

Prvo leto aktivnosti SOTA Slovenija
Statistika zajema izključno obdobje enega leta in sicer od 15.06.2008 do 15.06.2009. Vsi podatki so pridoblje-

ni iz uradne baze SOTA programa, katero polnijo vsi registrirani uporabniki (aktivatorji in lovci). Statistika 
torej dejansko temelji na vseh vpisanih, oz. poslanih zvezah v zgoraj omenjeno bazo.

SOTA SLOVENIJA  STATISTIKA ENOLETNE AKTIVNOSTI

Kako smo delali v prvem letu?

Spletna aplikacija nam sama omogoča različne prika-
ze (izvlečke) iz te baze, kot so na primer razne lestvi-
ce najboljših aktivatorjev in lovcev, prikaz aktivacij 
po vrhovih ali statistiko delanih zvez na vrhovih in 
podobno, zato sem pripravil malo drugačen, splošen 
pregled našega SOTA operaterskega dela.

Posebna zahvala pri pripravi statistike gre SOTA da-
tabase manegerju Gary-u, G0HJQ za pripravo in po-
šiljanje podatkov.

Iz statistike in lahko dobimo model povprečnega 
SOTA aktivatorja v prvem letu SOTA programa v S5. 

Slovenski aktivator je bil v preteklem letu aktiven ob 
nedeljah od 11-13 ure po lokalnem času iz hriba vi-
sokega okoli 1140m, delal je na 40m-CW in 2m-FM, 
povprečno pa je naredil 25 zvez na aktivacijo.

V enem letu je v SOTA bazo zveze vneslo 58 različ-
nih domačih lovcev. Od tega je slovenski lovec na-
redil 12109 zvez z vsemi vrhovi veljavnimi v SOTA 
programu. Različnih tujih lovcev,  ki so delali sloven-
ske vrhove je bilo 258. Z aktivatorji naših vrhov so 
vzpostavili okoli 9000 zvez, v večji meri seveda na 
KV-področju.
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SOTA SLOVENIJA  STATISTIKA ENOLETNE AKTIVNOSTI

Število aktivatorjev  S5 62 + 3 RK

Število vseh aktivacij  S5 vrhov 1082

Število aktivacij bonus obdobje (zimski termin) 356

Število aktivacij (letni termin) 726

Število aktiviranih tujih SOTA vrhov iz strani 
slovenskih aktivatorjev

8

Število aktivacij na naših vrhovih samo S5 
aktivatorji

1073

Število tujih aktivatorjev naših vrhov 2

Število aktivacij tujcev na naših vrhovih 9

Povprečje točk na aktivacijo 4,46

Povprečje točk na aktivacijo bonus obdobje 
(zimski termin) brez bonus točk

3,93

Povprečje točk na aktivacijo bonus obdobje 
(zimski termin)

5,85

Povprečje točk na aktivacijo (letni termin) 4,71

Število zvez samo slovenski aktivatorji 27168

Število zvez (zimsko obdobje) S5 operaterji 8009

Število zvez (letni termin) S5 operaterji 19152

Število zvez tuji aktivatorji 261

Število zvez iz slovenskih SOTA vrhov 27259

Število vseh vrhov veljavnih v obdobju od 
15.6.2008 – do vključno 14.6.2009

483

Število aktiviranih različnih vrhov v S5 od S5 
operaterjev

256

Število vseh aktiviranih različnih vrhov 258

Število zvez  (vse zveze vključno z tujimi 
vrhovi)

27429

Število zvez (bonus obdobje) 8087

Število zvez (letni termin) 19342

Hribovje ki se dviga nad dvema dolinama zahodno 
od Škofje loke predstavlja večina SOTA vrhov v regiji 
CP, katera iztopa tako po številu aktivacij kot po 
številu vzpoztavljenih zvez.
Vzrok temu je zagotovo v tem, da so vrhovi blizu 
večini aktivatorjev, obenem pa so lažje dostopni.

Pripravil: Slavko S53XX

S5/JA-025     S53X

S5/JA-057 S56JAZ

S5/CP-022                                        S52AL, S56WRT

S5/KS-029 S51ZJ

NAŠI USPEŠNI SOTA AKTIVATORJI
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SOTA SLOVENIJA  NAŠI USPEŠNI SOTA AKTIVATORJI 

S5/JA-022 S53NW

S5/RG-032   S52ST S5/KA-001    S52Q

S5/KS-013 S53MN

S5/KA-023 S58MU

S5/TK-006   S54Q

S5/KA-026 S52RO
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SOTA SLOVENIJA  NAŠI USPEŠNI SOTA AKTIVATORJI 

S5/K-025 S57XX S5/CP-023 S59ZZ

S5/KA-004 S57PZ

S5/BI-020    S58R S5/CP-009                                          S57BNX, S57D

S5/KA-017  56LNX

S5/KA-006 S57LU
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SOTA SLOVENIJA  AKTIVACIJA - KORZIKA TK/TK-143

Avtor: Boris Slokar, S54Q

Corsica TK/TK-143 Cima di Sant Angelo

Letošnji dopust smo z družino, zaradi radovednosti in po želji spoznati kaj novega, preživeli na Kor-
ziki. Arheologi trdijo, da so prvi prebivalci prišli na Korziko po kratki, a nevarni poti iz Toskane pred 
9000 leti. Preživljali so se z lovom in vzgojo drobnice. Korzika je bila najprej grška provinca, kasneje 

so jo osvojili Rimljani.  V srednjem veku je bila sicer samostojna, vendar so jo stalno napadali osvajalci, 
pirati, duhovščina, barbari in trgovci. V 12. st. je postala kolonija Genove, vse do Napoleonovega časa konec 
18. stoletja, takrat se priključi Franciji. Od leta 1970 se konstantno pojavljajo težnje po samostojnosti.

Po nekaj urah vožnje skozi  Italijo smo se v Livornu 
vkrcali na trajekt in odpeljali proti Bastiji. Bastia je 
drugo največje mesto in glavno  ekonomsko središče 
Korzike, to pa zaradi pristanišča in velike industrijske 
cone, ki se razteza južno od starega centra. Mesto je 
rimskega izvora, predvsem starejši gričevnati deli. Več 
stoletij je predstavljalo le manjše pristanišče za sose-
dnjo vasico Cardo, saj so v srednjem veku domačini 
tukaj otovorjali ladje z vinom za Piso. Šele v 15. sto le -
 t ju se je mesto preimenovalo v Bastia, ker je plemiška 
rodbina iz Genove tu zgradila obrambno trdnjavo.

Pot nas je vodila čez prelaz Col de Teghime (536m) 
mimo St. Florenta do L`Ile Rousse.  L`Ile Rousse (po 
korziško Isula Rossa) je kot obrambno mesto, skupaj 

s Calvijem in Algajolo, leta1758 ustanovil Pascal Pao-
li. Središče mesta je trg Paoli s številnimi kafiči, tržni-
co, palmami in fontano. Ob mestu se nahaja svetilnik 
La Pietra, lociran na znamenitem rdečem granitu.
Nad mestom se dvigajo številne vasice z nasadi oljk, 
od katerih so nekatere še iz 13 stoletja. Iz  L`Ile Rous-
se se lepo vidi naš cilj Cima di Sant Angelo. 

Ob vznožju hriba se nahajajo majhne idilične vasice, 
znane po tukajšnjih rokodelcih, predvsem keramičar-
jih. Naprej se peljemo skozi Pigno, v kateri je cerkev 
z dvema zvonikoma in številne rokodelske delavni-
ce. V sosednji vasici Sant Antonino nad Aregnom se 
prav tako nahaja cerkev iz 11 stoletja. Zgrajena je 
iz zelenega, sivega in rdečega granita in ponuja ču-
dovit razgled nad celotno dolino. Vas je zgrajena v 
obliki trdnjave na višini 447m nmv. Zanimivo je, da 
se je med napadom piratov iz Saracene vanjo zatekla 
celotna okoliška populacija iz doline. Blizu vasi stoji-
jo tudi ruševine gradu Castel d`Ortica iz 13 stoletja. 

Avto parkiram pri frančiškanskem samostanu Cou-
vent de Corbara, ustanovljenem leta 1456 in v ce-
loti porušenem med francosko revolucijo. Ponovno 
so ga zgradili Dominikanci v začetku 19 stoletja. Pot 
na hrib je lepo označena. Najprej nas vodi po strugi 
hudournika do pašnikov, na katerih se pasejo ovce, 
koze in divji zajci. Od tam po ravninskem delu se pre-
bijamo skozi makijo in bodičaste rastline, tudi kakšen 

Sant Antonino nad Aregnom

Cima di Sant Angelo

Zastava Korzike
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kaktusov grm se najde na poti.  Kaj kmalu se pot str-
mo dvigne na kamnite predele. Po približno uri hoje 
smo premagali tudi krajši plezalni del, tu je pot ozna-
čena s kamnitimi možici. 
Na vrhu je granitna kocka in na najvišjem de lu ozna-
ka geodetov. Razgledi na okoliške hribe in na morje 
so resnično nepozabni. Postavitev antene in aktiva-
cija je podobna kot v drugih opisih, zato o tem ne 
bom zgubljal besed. Mogoče le, da me na slovenskih 
vrhovih pričakajo muhe, tukaj pa je bil na vrhu cel 
roj pikapolonic. Če sem do sedaj imel pikapolonice za 
miroljubne žuželke, jih od sedaj naprej sovražim - po-
pikale so me huje kot muhe. 

Mogoče samo še misel, da vse, kar piše na drugih 
web straneh o negostoljublju domačinov, ni res. Ko 
enkrat spoznajo, da občuduješ njihov način življenja 
in jim nočeš nič slabega, te vzamejo za svojega in ti 
ponudijo vse, kar imajo. 
Hvala domačinom in osebju kampa Marina, da ste 

nam omogočili sanjske počitnice. Zagotovo se vrne-
mo!!

Boris, TK/S54Q/p

Zadnji del vzpona na hrib

Vrh hriba Cima di Sant Angelo

See you on next SOTA!

V spomin vsem vezistom, ki so priskočili 
na pomoč v vojnah in nesrečah, Radio-

klub SOČA Tolmin podeljuje spominsko 
diplomo Soča memory.

Spominsko srečanje bo potekalo drugo 
nedeljo v mesecu novembru od 8:00 do 
21:00 ure (UTC). Sodeluje se lahko v na-
činih dela SSB in CW na frekvenčnem 
pasu 80 in 40 metrov. Radijske postaje or-
ganizatorja kličejo »CQ SOCA« v CW in 
»CQ SOČA MEMORY« v SSB načinu dela.
Za pridobitev diplome morajo operaterji 
vzpostaviti zvezo s klicnim znakom kluba 
(S59Q) s klicnim znakom enega od čla-
nov kluba (S51W, S57MPO, S57ODK, 
S57OGL, S51CG, S57NL, S51ST). Izme-
njati je potrebno RPT, QTH in ime opera-
terja. Poleg tega je potrebno zbrati še 
klicne znake iz osmih držav Evrope (do-
volj je izpis iz dnevnika). Zveza z organi-
zatorjem mora biti potrjena na dan tek-
movanja (qsl kartica), za ostale pa veljajo 
vse potrjene zveze po 1.1.2009.
Operaterji za pridobitev diplome dostavi-
jo dnevnik zvez organizatorju v 30 dneh 
od preteka tekmovanja skupaj s QSL kar-
tico za potrditev zveze s klubskimi posta-
jami in 5€ (velja za tuje operaterje) za 
kritje stroškov pošiljanja.

73 de S59DAP

DIPLOMA SOČA MEMORY





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

Najnovejši ro ni merilniki in osciloskopi 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  

      U1401A multifunkcijski kalibrator/multimeter: 689 EUR 

(kalibrator: ± 1,5 V, ± 15 V, ± 25 mA; pravokotni signali do 4800 Hz, ± 12 V) 

(DMM: AC in DC tok/napetost, temp., upornost, test diod/stikov, št. frekvenc) 

 
 

Ro ni merilniki kapacitivnosti in LCR metri* (z uporabo dodatne opcije IR-USB jih povežete z ra unalnikom!)  

 

U1701A, merilnik kapacitivnosti: 109 EUR 

 4½-mestni prikaz, dvojni prikazovalnik 

 merilno obmo je 0.1 pF–199,99 mF  

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 

 
 
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 

 
 
 

 
 

 
Nova družina digitalnih osciloskopov 1000* 
 

 2- in 4-kanalni modeli pasovne širine 60/100/200 MHz 

 hitrost vzor enja 2 GS/s, globina spomina 20 k to k 

 23 razli nih meritev, povezlijvost z ra unalnikom 

 sekven ni na in, filtriranje digitalne oblike signala, 

napredno trigeriranje, avtomatsko 'pass-fail' testiranje,  

matemati ne funkcije, FFT, 'avtoscale', 2 USB vhoda ... 

 32 x 16 x 13 cm, teža le 3 kg 

 osnovni model že za 999 EUR! 
 

 
 

   
 * vse navedene cene ne vsebujejo DDV in veljajo do konca oktobra 2009                                                             www.avektis.com 

 
 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... 
 

Avektis d.o.o., Dunajska c. 51, 1000 Ljubljana 
Tel.: (01) 436 37 00, faks.: (01) 436 02 20, company@avektis.com 
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