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IMPRESSUM  UVODNIK

Spoštovani,

Leto je okoli in to je tudi leto prenovljenega glasila Zveze radioamaterjev Sloveni-
je - CQ ZRS. Vsi dosedanji odzivi so bili zelo pozitivni in lahko se pohvalimo, da 
je tudi po njegovi zaslugi trend upadanja članstva obrnil krivuljo navzgor. Prvič 
po dolgih letih namreč lahko napišemo, da je članov (plačnikov kotizacije) več, kot 
preteklo leto. To pa je lepa popotnica za naslednje leto. Naj se ob zaključku leta 
zahvalim vsem avtorjem, ki ste pripomogli pri ustvarjanju kakovostnega glasila z 
željo po nadaljnjem uspešnem sodelovanju!

V naslednjem letu želim še popestriti vsebino, po možnosti povečati obseg, saj iz 
številke v številko ugotavljam, da zmanjkuje prostora za tehniko. Upam tudi, da 
bomo izpeljali nekaj zastavljenih projektov, kot je »mala šola elektronike za radio-
amaterje«, pa »mala šola meritev«, sem sodi tudi brošurica za vse, ki so pripravlje-
ni sodelovati v omrežju ARON na vajah in v realni nevarnosti, tudi letna priloga 
z rezultati vseh tekmovanj v organizaciji ZRS, bi  prav prišla... Po drugi strani 
menim, da je potrebno tudi nivo zahtevnosti strokovno-tehničnih člankov dvigniti, 
saj je med nami kar nekaj naprednih radioamaterjev, ki z osnovami nimajo kaj po-
četi... Radioamaterstvo je tehnično raziskovalna prostočasna dejavnost in to mora 
odsevati tudi naše glasilo. Avtorji torej na plan!

Leto 2009 je bilo tudi leto turbulenc in pretresov, pa tudi uspešnih akcij v organi-
zaciji Zveze. Največje turbulence je povzročila priprava osnutka novega zakona o 
radioamaterski dejavnosti. Kljub sklepu konference, da se zakon pripravi in vloži v 
parlamentarno proceduro, so se marsikateri člani začeli spraševati ali zakon sploh 
potrebujemo, ali ne bi le popravljali nekatere člene Zakona o telekomunikacijah 
(ZEKOM), oziroma, da je tako kot je kar dobro in naj se ne dreza v to. 
Vsem je jasno, da če ne bomo sami uredili problematike zakonodaje, jo bo uredila 
država oziroma pristojne službe. In to prav kmalu. In vprašanje je, koliko bomo v 
tem primeru lahko nanjo vplivali radioamaterji. 

Kakor koli že, želim prav vsem srečno in uspešno, pa DX-ov, konstrukcij in dobrih 
tekmovalnih rezultatov polno novo leto!

Dragan - S55Z
glavni urednik  
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V prihajajočem letu 2010 ti želimo obilo zdravja, 

  sreče v družinskem krogu, 

    uspeha na tvojem delovnem področju

  ter obilo lepih uric v preživljanju tega našega lepega hobija -

radioamaterstva ...

Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije

       Goran Krajcar, S52P

Dragi prijatelj radioamater!

Leto je naokoli in ob takšnem trenutku ocenimo naše delo in pripravimo načrte za nadalje. V letu 2009 smo na Zvezi 
radioamaterjev Slovenije vložili veliko truda v  izvedbo planiranih akcij, predvsem pa naj navedem nekaj takšnih, ki 
jih brez tvojega prispevka vsekakor ne bi bilo.
 
Naše glasilo CQ ZRS je dobilo novo obliko, dobilo je nove vsebine in se še prilagaja željam posameznikov in radio-
klubov. Še boljše je lahko samo s prispevki vseh nas, kajti vse akcije in delo, ki ga vlagamo v naš hobi, z leti zbledijo, 
razen v primeru, ko so zapisane v našem glasilu.
Usposabljanja mladine in naši tečaji v radioklubih za mlade so nosilec razvoja naših RK in radioamaterstva v 
Sloveniji. Zveza radioamaterjev Slovenije je že drugo leto podprla te napore z izvedbo usposabljanja za mlade radio-
amaterje »Menina planina 2009«. 18 mladih je naredilo izpite po 60-urnem usposabljanju in so se vključili v matične 

klube svojega okolja. Na ZRS so bili uspešno izvedeni vsi izpitni roki.
RIS 2009 radioamatersko usposabljanje je prineslo spet nekaj novih vsebin. Številčna udeležba radioamaterjev, članov in nečlanov RK in ZRS kaže, da 
takšno usposabljanje prinaša vedno nove teme, ki so nam zanimive in jim radi prisluhnemo. Trudimo se, da bi dali poudarek temam sodobnega časa in 
domačih gradenj in dosežkov, zato te vabimo k sodelovanju. 
RIS 2010 bo 16. januarja 2010 v prostorih Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.
ZOTKS je tudi letos prisluhnila željam svoje dolgoletne članice ZRS in v sodelovanju smo izvedli usposabljanje in sejme. 
IARU sodelovanje se širi, a imajo vsekakor prednost domače naloge. Naši predstavniki sodelujejo pri organizaciji, posamezniki celo nadomeščajo koordi-
natorje komitejev v IARU, s predlogi vplivamo na izboljšanje razmer in ohranjanje tradicije pri organizaciji naših in tekmovanj IARU regiona 1.
URSZR je letos izvajala dneve CZ v Novem Mestu. Sodelovanje ekipe ZRS je bilo zgledno in s strani uprave smo prejeli pohvale za zgledno predstavitev 
radioamaterstva Slovenije.
Navkljub dogovorom s SV nam še vedno ne uspeva, da bi pridobili staro odpisano opremo za usposabljanja v radioklubih.  Podpora našemu delu s strani 
SV se je navkljub podpisanem sporazumu v letošnjem letu močno zmanjšala. Trend bomo poskušali obrniti v pozitivno smer s sodelovanjem na področju 
usposabljanja in sodelovanja ob izrednih razmerah.
Vaja ARON 2009 je nakazala veliko problemov, ki jih moramo še rešiti. Pokazala je največjo številčno udeležbo radioamaterskih postaj do sedaj v takšni 
organizirani akciji in pripravljenost radioamaterjev za pomoč pri reševanju življenj in dobrin ob izrednih razmerah.
QSL Biro deluje po utečenem planu: dobiva in pošilja naše kartice po svetu. Stroški poštnine so se nekoliko povečali, a smo nekaj uspeli prihraniti z 
dostavo na sejme in prireditve.
Merilni dnevi so novost, ki je zaživela konec leta v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze Ljubljana. S temi meritvami bi želeli pomagati 
vsem radioamaterjem v Sloveniji, ki se ukvarjajo z gradnjami, pa nimajo primernih instrumentov za meritve le-teh. Meritve bodo tudi v nadalje 1x 
mesečno po prednajavi na ZRS, novosti pa se objavljajo na spletni strani ZRS.
Spletna stran ZRS je doživela prenovo, le-ta ni dokončna, kajti tedensko se delajo spremembe po izraženih željah uporabnikov, zato le pošljite svoje želje 
v pisni obliki na e-mail naslov ZRS. Na spletni strani se odpira nova rubrika Monitoring, dobili smo zahvalo iz IARU, da smo le uspeli zbrati energijo 
in začeli izvrševati sklep konference IARU iz Davosa. Na spletni strani še manjkajo navodila, kontakti, način javljanja, informacije pa že pritekajo.
ZRDej je vzbudil mnogo nasprotovanja in pohval istočasno. UO ZRS preko svojega dela izvršuje samo sklepe konference, torej tvojih predstavnikov na 
letni konferenci ZRS. Ustanovljena je nova usklajevalna komisija po predlogih radioklubov, ki se bo s problematiko ukvarjala naprej, naloga UO ZRS pa 
je poskrbeti za odprta vrata za oddajo predloga na pristojnem ministrstvu. Čeprav zamujamo začrtan urnik, se trudimo ohraniti dogovorjeno.
Tekmovanja ARG, KV in UKV potekajo po usklajenih urnikih. Lepi rezultati naših tekmovalcev v HQ IARU in dosežki posameznikov v znanih tek-
movanjih so najlepša reklama slovenskega radioamaterstva. V bodoče bomo tudi posameznim dosežkom posvetili več pozornosti in jih na primeren način 
nagradili. Prav tako smo lahko zadovoljni z dosežki reprezentance ARG, ki brezkompromisno zastopa barve Slovenije v izredno močni konkurenci. Še 
enkrat hvala vsem posameznikom za trud na tem področju!
Konferenca ZRS je v naslednjem letu napovedana za 13. februar 2010. Konferenca se bo začela z delom predvidoma ob 10. uri dopoldne in bo potekala 
v prostorih predavalnice Fakultete za elektrotehniko Univerze Ljubljana, zato te naprošamo, da vplivaš na prisotnost delegata svojega radiokluba, saj 
bomo reševali vprašanja, ki so pomembna za naš lep hobi. 

V prihajajočem letu 2010 si želimo navkljub težki finančni situaciji ohraniti akcije in delovna področja,  ki smo si jih dolgoročno zastavili. 
Vabimo te, da tudi v tem letu s svojim prispevkom-kotizacijo  pripomoreš k izvedbi naših skupnih aktivnosti.
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Prof.dr. Anton Mavretič
ponovno v Šolskem centru Novo mesto

Avtor: Tina Cvijanovič

ŠC Novo mesto, fi zikalni aktiv 
pod vodstvom prof. Ivice Tomića 
je po dveh letih ponovno gostil 
znanstvenika svetovnega 
slovesa, prof. dr. Antona Mavre-
tiča. Inženir elektronike prof. dr. 
Mavretič, po rodu Belokranjec iz 
vasi Boldraž pri Metliki, je v 
Združenih državah naredil 
sijajno znanstveno kariero. Sam 
se je za elektrotehnika navdušil, 
ko je po 2. svetovni vojni 
pomagal vojnim ujetnikom pri 
postavljanju elektrike v rodnem 
Boldražu. Kasneje ga je pot 
vodila v Ljubljano, od tam pa v 
ZDA.

Na University of Denver v Koloradu je doštudiral, po doktoratu na 
državni univerzi Pennsylvania l. 1968 pa je odšel na Massachuttes Insti-
tute of Technology, kjer je med drugim sprojektiral  enega od raziskoval-
nih instrumentov za doslej najbolj  oddaljen človekov izdelek v vesolju, 
vesoljsko kapsulo Voyager. 

Z udeleženci predavanja je spregovoril o motivaciji in načinih 
poučevanja naravoslovja. Izpostavil je pomen družine, ki naj otroka že 
od malih nog motivira in usmerja v različne dejavnosti ter tako zbuja 
otrokovo kreativnost in interes.     

RADIOAMATERSKO
IZOBRAŽEVALNO

SREČANJE

RIS 2010
16. januar 2010

Radioamatersko izobraževalno 
srečanje 2010 bo

16. januarja 2010 ob 10.00 uri
v predavalnici 1, 

Fakultete za elektrotehniko v Lju-
bljani, Tržaška c. 25.

http://www.fe.uni-lj.si/. 
Program bo objavljen na spletni 

strani ZRS.

38. LETNA
KONFERENCA

ZRS

13. februar 2010
Vabimo vse radioklube, da se v 

polnem številu udeležite 
38. letne konferenca ZRS, 
ki bo 13. februarja 2010 

ob 10.00 uri
v predavalnici 1, 

Fakultete za elektrotehniko 
v Ljubljani, Tržaška c. 25. 
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UTRINKI Z REPUBLIŠKE VAJE  ARON 2009

Pripravil:  Dragan Selan, S55Z

Radioklub Elektron Brežice je takoj po pozivu regijskega centra za 
obveščanje Brežice po republiškem načrtu ARON 2009  aktiviral  regijsko 
radioamatersko postajo s klicnim znakom S59ACP, ki se je že v nekaj 
minutah  vključila v republiško radijsko mrežo. To  je vodila   upravna 
postaja S50ARO, ki se je nahajala  blizu republiškega centra za obveščanje. 
V naslednjih tridesetih minutah  je regijska postaja vzpostavila UKV 
zvezo s postajami v vseh  štirih posavskih občinah. Vsaka občina je nato 

poročala o številu aktiviranih lo-
kalnih postaj. 

Na vaji je bilo oblikovano se-
dem radijskih mrež, v katerih se 
je neposredno odzvalo več kot 
37 amaterskih radijskih postaj, s 
posredovanjem UHF repetitorjev 
na Lazah in na Čretežu pa so bile 
vzpostavljene zveze z občinami 
Sevnica, Krško in Brežice. Kot no-
vost v radioamaterskih zvezah je 
bila zveza preko echo linka na La-
zah v sevniški občini. 

Radioamaterji Posavja so na va-
ji ARON 2009 pridobili veliko iz-
kušenj, ki jih bodo uporabili pri iz-
popolnitvi lastnih načrtov. Brežiški 
radioamaterji pa so se prvikrat 
spoprijeli z izzivom, kot je posta-
vitev regijske postaje. Prijetno 
presenečenje so radioamaterji iz 
Kostanjevice na Krki, ki so  kljub 
majhnosti svoje  občine pokazali 
veliko srce in odlično opravili svoje 
delo.

Pred  vajo so radioamaterji temelji-
to preverili brezhibnost naprav in 
anten, opravili so nujne električne 
meritve in preverili delovanje 
električnih generatorjev. 

Radioklubi so s svojimi radijski-
mi postajami doslej že večkrat so - 
delovali v različnih humanitar-
nih akcijah, v minuli vojni in pri 
povezovanju razseljenih prebival-
cev s področij, kjer je divjala zad-
nja vojna.

Posebnost amaterskih radijskih 
postaj so velika prilagodljivost in 
mobilnost. Radioamaterstvo je ho-
bi, ki v  neki resni  situaciji dobi 
svoj pravi pomen. Tega se zave-
da mo šele tedaj, ko sodelujejo pri 
reševanju človeških življenj.

Š

VAJA ARON 2009 
Analiza letošnje, dokaj uspešne vaje ARON 2009, ki je letos prvič po-
tekala dvonivojsko, se že pripravlja in 22. decembra se bodo zbrali 
predstavniki regijskih in republiške ekipe na kratkem posvetu in anali zi 
zbranih podatkov. Že sedaj lahko rečemo, da je vaje pritegnila do sedaj 
največje število udeležencev in da se je tudi večina sodelujočih zelo poh-
valno izrazila o organizaciji in izvedbi. 
Vaja je seveda tudi pokazala na pomanjkljivosti, ki pa jih bomo s pomo-
č jo novega poverjenika za ARON hitro odpravili.

V nadaljevanju predstavljamo vtise nekaterih regijskih ekip, njihova 
opažanja, pripombe in predloge...

Posavski radioamaterji  uspešni na vaji
Tekst in fotografija:  Anton Hribernik, S52MA

V soboto, 14.11.2009 ob 19. uri so se radioamaterji posavskih občin odzvali 
klicu regijskega centra za obveščanje Brežice. S svojimi radijskimi postajami 
so priskočili na pomoč prebivalstvu in nudili podporo strukturam za zaščito 
in reševanje v primeru elementarnih ali drugih nesreč.

Tone in Dušan (v ozadju) sta samo del ekipe regijske postaje v Brežicah
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Mislimo, da je bila dobro pripravljena s strani organiza-
torjev, od republiške postaje S59ARO pa vse do občin, 
kjer so delovale, vsaj pri nas, klubske postaje. Mislimo pa, 
da se je tukaj naredilo tudi nekaj napak.

Tudi na področju občin bi si morali organizirati svojo ra-
dijsko mrežo, v kateri bi delale postaje radioamaterjev 
tega področja. Te postaje bi morale biti locirane na kritič-
nih področjih občine in delati od tam. Pri nas, recimo, iz 
Drežnice, Breginjskega kota, Vrsna in področja Livka. To 
so področja, ki so lahko zelo hitro nedostopna zaradi več 
istočasno možnih naravnih ne sreč. Zaradi konfi guracije 
in zahtevnosti terena lahko na teh področjih zelo hitro 
pride do nedostopnosti in odrezanosti od doline.
Te postaje bi imele lokalno zvezo do občinske postaje na 
frekvencah, za katere vemo, da omogočajo povezavo do 
klubske, oziroma do postaje, ki bo povezana proti regij-
skemu centru v Novi Gorici. V kolikor pa zveza z občinsko 
postajo ne bi bila možna, pa bi, če bi bilo nujno in mogo-
če zvezo vzpostaviti, delali neposredno z regijsko ali re-
publiško postajo.
Iz našega področja, Posočja, so se regijski postaji in repu-
bliški postaji javljale in prenašale poročila postaje nepo-
sredno, kljub temu, da so imele zvezo do občinskih po-
staj. Te povezave so med nami naredile nekaj zmede.
Tudi pri pošiljanju poročil smatramo, da je bila za VAJO 
narejena velika napaka. V četrti številki glasila CQ ZRS je 
bilo v Navodilih jasno napisano, kaj naj vsebujejo sporoči-
la. Dejansko pa se je v vaji sporočalo IZMIŠLJENE KATA-
STROFALNE SITUACIJE S TERENA. Ta sporočila so bila take 
vsebine, ki bi v dani situaciji lahko bila tudi resnična. To 
pa ni v redu, kajti naše oddaje, na takih frekvencah in s 
takimi močmi, s ka te rimi so nekate ri delali, seveda zaradi 
pogojev, ki so tedaj bili, so lahko mnogo bolje slišani zelo 
daleč od nas. Seveda ni stvar, da nas daleč slišijo, slišijo 

S59DEJ - ARON - opažanja
Avtor:  S52RR - Roman Jazbec

Kot vam je poznano, deluje naš RK na področju, ki 
je v preteklosti doživelo že veliko naravnih nesreč in 
katastrof. Verjetno zato gledamo in doživljamo to 
vajo ARON drugače kot ostali, ki tega niso doživljali. 
Skrajni čas je že bil, da se je tako vajo organiziralo..

nas tudi naši sosedje, ki so takšne dogodke pred kratkim 
resnično doživeli in zaradi dejanske potrebe imeli aktivi-
ran podoben sistem kot je ARON, zaradi dejanske potre-
be. Nekateri sosedje razumejo tudi slovensko besedo! 
Tudi SOS ali KLIC V SILI se ne govori ali prenaša po fre-
kvenci kar tako.
Ne poznamo načrta obveščanja občin in njihovih orga-
nov CZ ter drugih kriznih organov občin o poteku take 
vaje, vendar smatramo, da bi jih organizator, oziroma 
Štab CZ RS, moral obvestiti, da bi tudi ZARE bil seznanjen.
V dejanski situaciji si na postajah ne izmišljujemo kaj se je 
kje zgodilo, ampak smo prenosnik informacij določenih 
občinskih služb. Te službe pa te možnosti sploh ne bodo 
znale koristiti, ker ne bodo vedeli, da jim to omogočamo 
mi RADIOAMATERJI z aparaturami, ki so nam jih fi nanci-
rali tudi oni in največ našimi lastnimi, kar dragimi aparati. 
Marsikateri radioamater si je od ust sebe in družine odtr-
gal sredstva za nakup tega razmeroma zelo dragega ko-
njička. Kobariški radioamaterji smo župana občine Koba-
rid seznanili pismeno o vaji ARON, vendar ni bilo na to 
nikakršne reakcije. Seznanit o poteku vaje se ni prišel nih-
če, čeprav nekatere službe verjetno prejemajo kar velike 
dotacije za zaščitno delovanje na različnih področjih – 
tudi zvezah.
O teh relacijah, med našimi radioamaterskimi klubi in 
ostalimi službami obveščanja in reševanja v občinah, bi 
se morala malo potruditi tudi naša ZRS. Verjetno potre-
bujemo enotno upoštevanje usposabljanja in fi nancira-
nja novih, mladih in starih radioamaterjev za potrebe 
družbe, ne samo za njihov hobi.
Poleg gledanja članov našega kluba na omenjene proble-
me, sem se še sam malo razpisal o tem, kar mi je že dolgo 
ležalo na srcu: PRIPRAVIMO SE TOREJ NA SITUACIJE, DO 
KATERIH SI NE ŽELIMO, DA BI PRIŠLO. Lažje bo nam in 
vsem, ki verjamemo v radioamaterstvo, če smo, v kolikor 
do takih situacij pride, na to pripravljeni. Prosim, sprejmi-
te gornja opažanja kot dobronamerna. 

S59ABC s Sv. Urbana
Avtor:  S52S - Silva

Radioklub S59ABCV je sodeloval v vaji ARON kot 
regijska postaja za štajersko. Poslali so seznam oper-
aterjev s strukturo mreže, ki so jo vodili na na 2- in 
80-metrskem obsegu. Prenesli so tudi dve obvestili 
med regijami preko S50ARO. 
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Člani RK Maribor,  S59ABC so bili aktivni z njihove tekmo-
valne točke na Sv. Urbanu. Pokrivali so Maribor z okolico 
ter del Prekmurja in Prlekije. Javilo se je tudi nekaj opera-
terjev iz Hrvaške - iz 9A. Na 3,700 kHz je bil ves čas zelo 
močan QRM, saj je bila frekvenca okupirana od Rusov, 
Ukrajincev in Nemcev, tako da je bilo zelo težko priti do 
CORS. »Morda v razmislek - 80 metrski band ni najboljši 
za nočno delo - drugič se bomo poboljšali...hi...hi«

V ekipi so sodelovali: S51IV Zorko, S57VG Velko, S54Y 
Andrej, S54L Danilo in S52S Silva.
Nekaj slik z vaje ARON 2009 je na naslednji strani...
                                                                                                                                                      
            Dogodke zapisala Silva, S52S, poslikal pa Velko, S57VG.     

Poročilo ARON ekipe ZRS Celje – Za-
hodno štajerske regije – ReCO Celje

Avtor:  S56AFJ - Janko, namestnik vodje ekipe ZRS Celje

Ekipo ZRS Celje po »Načrtu aktiviranja članov ekip 
ZRS ARON« za območje ReCO (Regijski center za 
obveščanje) Celje sestavljajo radio klubi:  S5 QRP 
Club S53QRP, ki pokriva KV področje; Alpos Šentjur 
S59DSC, ki pokriva DIGI področje; Laško S59GCD, 
ki pokriva UKV področje. Za organizacijo delovanje 
ekipe ZRS Celje so zadolženi: vodja S52P, namestnik 
vodje S56AFJ, član S51OG, rezerva S52F.

Na območju zahodno-štajerske regije (ReCO Celje) je 8 
Upravnih enot (pred reorganizacijo lokalne samouprave 
so to bile občine), 33 občin in 15 radioklubov. Ob večjih 
naravnih in drugih nesrečah v tej regiji se aktivira vseh 15 
radioklubov, ki pokrivajo svoja teritorialna območja. 

Vaja ARON 2009, ki je potekala 14. novembra 2009 od 
19.00 do 23.00 ure po lokalnem času, je bila napoveda-
na zato se je ekipa ZRS Celje pripravila za vajo in tudi pre-
učila vse možne oblike in lokacije delovanja v primeru 
naravnih in drugih večjih nesrečah. 

Obširno je bil napisan tudi načrt radijskih zvez v primeru 
aktivacije ARON omrežja (objavljeno v CQZRS) in doda-
tno navodilo ARON z obrazci za delo regijskih ekip ZRS, 
objavljeno tik pred pričetkom vaje. V praksi se je pokaza-
lo, da je bilo nekaj zmede pri številčenju sporočil name-
njenih ReCO xxxx. Pri štafetnem predajanju sporočila so 
se številke spreminjale, na sporočilu pa ni bilo nikjer iz-
recno zapisano, kateremu ReCO je sporočilo namenjeno. 
Zaradi tega je v CORS prihajalo do zmede in šele iz teksta 
nekaterih sporočil so domnevali, kateremu ReCO je spo-
ročilo namenjeno in jih tudi posredovali, o številčenju 
(npr. CE-001 NM-001 itd…) pa CORS ni bil seznanjen. 
Sporočila s terena je potrebno predajati pristojnemu 
ReCO direktno in ne preko CORS. Sporočila, tudi ob vaji, 
morajo biti smiselna glede na naravne in druge nesreče, 
nesmiselna (pojav raznih NLP itd.) je potrebno fi ltrirati 
(kratek povzetek razgovora med operaterji CORS in 
S56AFJ).

Aktiviranje ekipe ZRS Celje:

V skladu z Načrtom aktiviranja članov ekip ZRS je bil akti-
viran samo S52P, ostali v načrtu nimajo napisane pravil-
ne GSM številke. Ti so bili aktivirani po obhodnih poteh.

Delo ekipe ZRS Celje: posamezne ekipe so bile na različ-
nih lokacijah in med seboj povezane z VHF radijsko po-
stajo na 145.525 MHz (po načrtu, Tabela 1)

KV ekipa S53QRP v sestavi Vojko S52E, Brane S56UGB in 
Sašo S56LGS je bila locirana v Celju v PPS S52E. Z S50-
ARO je ves čas vaje imela zvezo za 59. Vmes je bil obča-
sen QRM s strani UA in I postaj tudi 59+20. Na območju 
regije je bilo vzpostavljenih 6 zvez in sicer z naslednjimi 
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ra dio amaterji: S57SR, S59DRO, S53BP, S53SP, S53HI in 
S56EX.
KV ekipa je od UKV ekipe sprejela 4 sporočila, namenjena 
za ReCO Celje in jih predala S50ARO v času od 5 do 10 
minut, odvisno od zasedenosti frekvence in QRM-a.

DIGI ekipa  S59DSC v sestavi: S51OG, S51HS, S56BJD, 
S51HT, S56LRM je bila locirana v prostorih radiokluba v 
Šentjurju. Z S50ARO ni uspela vzpostaviti zveze. Na ob-
močju regije je bilo vzpostavljenih 5 zvez z naslednjimi 
radioamaterji: S51JY, S57TR, S53JA, S54JK in S54JB.

UKV ekipa S59GCD v sestavi: Andrej S52LO, Stane S55IS, 
S56AFJ je bila locirana na rezervni lokaciji Malič, JN76OE. 

Na lokacijo je odšla ob 16. uri. Malič je, poleg primerne 
lokacije za pokrivanje cele zahodno-štajerske regije na 
VHF in UHF področju, tudi lokacija za delo občinske enote 
za zveze CZ (sestavljajo jo radioamaterji) pri prenosu spo-
ročil od občinskega štaba CZ Laško do ReCO Celje v sluča-
ju razpada repetitorskega sistema zvez ZARE ob nesrečah. 
Z republiško ekipo S50ARO zveza ni bila vzpo stavljena. Na 
frekvenci 145.500 MHz po načrtu – Tabela 1 - predvideni 
za delo S50ARO, so delali radioamaterji dolenjske regije?

UKV ekipa je bila aktivna na frekvencah po načrtu – Tabe-
la 1. Najprej na primarni frekvenci 145.525 MHz in po-
zneje zaradi QRM 9A postaje na rezervni frekvenci 
145.550 MHz. Med vajo je bila aktivna tudi na UHF po-
dročju in sicer na 433.525 MHz.

V prvi uri vaje ARON je bil pravi pile-up. Oglašali so se tudi 
radioamaterji iz sosednjih regij, čeprav je operater stalno 
opozarjal, da je S59GCD regijska postaja za območje celj-
ske regije. Kljub temu so v log bili zapisani vsi, ki so se 
oglasili, s tem, da so bili radioamaterji iz drugih regij na-
poteni tudi na frekvenco njihove regijske ekipe.
V času vaje je bilo vzpostavljeno 68 zvez. Log je v Prilogi 
2 ARON_LOG_Obr002-2 S59GCD UKV 2009.xls
Z območja zahodno-štajerske regije se je oglasilo 45  ra-
dioamaterjev (nekateri večkrat zaradi sporočil) na UKV 
področju, ki so sicer pokrili vseh 8 upravnih enot in 16 
občin od 33-ih. Pregled znakov in pokritost regije je razvi-
dna iz slike.

UKV ekipa je sprejela 4 konkretna (fi ktivna) sporočila za 
ReCO Celje. Vsako sporočilo je takoj oz. še v isti minuti 
prenesla KV ekipi, da jih preda S50ARO. Iz loga je razvi-
dno, da je prvo sporočilo ReCO Celje dobil po 36 minu-
tah, drugo po 14 minutah, tretje in četrto po eni uri. Do-
bro bi bilo pregledati loge in ugotoviti, kje je bilo ozko 
grlo pretoka sporočila. Log je v Prilogi 4 ARON_LOG_
Obr001-2 S59GCD UKV 2009.xls

Predlogi za izboljšanje dela v ARON-u:
1. Čim prej ažurirati Načrt aktiviranja članov ekip ZRS 

ARON in sicer številke GSM ter znake regijskih ekip, ki 
jih uporabljajo v ARON-u.

2. Na podlagi poročil regijskih in republiške ekipe ZRS 
ter skupne analize izdelati razumljivo navodilo za 
delo ekip ZRS in radioamaterjev ob aktiviranju načrta 
ARON (to naj ne bi bilo radioamatersko tekmovanje, 
ampak prenos pomembnih sporočil do ReCO in nazaj 
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za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob večjih na-
ravnih in drugih nesrečah). Za ekipe izdelati prime-
ren log ali dnevnik dela ter primerne obrazce. Ob tem 
radioamaterje tudi seznaniti z območjem delovanja 
Regijskih centrov za obveščanje, da ne bo dileme, 
komu posredovati sporočila s terena.

3. Na nivoju regij primarno organizirati UKV zveze na 
točno določenih frekvencah (Tabela 1 načrta) in se 
teh razdelitev tudi držati. Razdeliti tudi radioamater-
ske repetitorje za potrebe regije, dokler delujejo. KV 
zveze organizirati na nivoju države.

4. Z načrtom zvez ARON je potrebo natančno opredeliti, 
kako potekajo zveze za prenos sporočil od radioama-
terja do ReCO (radioamater > regijska ekipa ZRS > 
ReCO. Najhitrejši prenos je radioamater > ReCO in pri 
tem ima operater ReCO možnost dodatno postavljati 
vprašanja). Zaradi tega se je potrebno pri URSZR do-
govoriti, da se v prostore ReCO montirajo radioama-
terske postaje ter tudi dogovoriti, kdo bo na teh po-
stajah delal (nekateri operaterji ReCO so tudi ra dio-
a materji, v teku je vključevanje operaterjev re zer-
vistov po pogodbi, za katere bi mogoče predlagali, da 
- ali so radioamaterji in imajo željo biti rezervisti po-
godbeniki, ali da  rezervisti opravijo radioamaterski 
tečaj in izpit. Varianta bi bila tudi, da ob aktiviranju 
ARON gremo radioamaterji prostovoljno delati na ra-
dioamatersko postajo v ReCO po načrtu, če se dobi 
soglasje URSZR). 

5. Na območju celjske regije organizirati sestanek vseh 
radioklubov, ki delujejo na tem območju, z name-
nom dogovora o boljši organizaciji delovanja v času 
aktivacije načrta ARON ter dogovorno enakomerno 
razdelitev nalog. Regija je zelo velika in občine tudi 
pričakujejo pomoč od radioamaterjev. Da bi na tem 
sestanku ugotovili možnost pokrivanja ogroženega 
območja, bi morali radioklubi pred tem ugotoviti, ka-
tero območje so sposobni pokrivati glede na prilogo 
1 tega poročila.

6. Mogoče razmisliti prestavitev repetitorja S55VRT iz 
Štucinovega hriba na Malič. S te lokacije bi lahko po-
krival celo celjsko regijo in se ga zato določi kot regij-
ski repetitor ob aktiviranju načrta ARON. Verjetno pa 
bi se s tem pokazale druge težave.

7. Z vajami ARON nadaljevati.

Zaključek

Ekipa ZRS Celje ocenjuje, da je bila vaja ARON 2009 ena 
izmed najboljših do sedaj. Namen vaje je bil dosežen, ker 
se je s tem preveril načrt aktiviranja članov ekip ZRS 
ARON, organiziranost in delovanje teh ekip ter prenos 
sporočil, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč do 
ReCO. Ugotovljene so bile tudi pomanjkljivosti, ki jih je 
potrebno čim prej odpraviti.

Ekipa ZRS Celje, ki so jo sestavljali S53QRP, S59DSC in 
S59GCD se iskreno zahvaljuje vsem radioamaterjem, ki 
so se na vaji ARON odzvali, oddali svoje podatke in sporo-
čila ter s tem pokazali svojo pripravljenost pomagati lju-
dem ob najtežjih trenutkih. Hvala.

Laško, 28.11.2009

S59DEM - Notranjska regija
Analiza in predlogi

Avtor:  S51WI - Stojan Kuret, Predsednik kluba

14. 11. 2009 smo kot upravna postaja za notranjsko 
regijo sodelovali na vaji ARON 2009. V ta namen 
smo aktivirali dve lokaciji. Osnovna lokacija je bila v 
novih prostorih radiokluba, kjer smo bili aktivni na 
3,5 MHz s TS-2000 in Windom anteno, na 144MHz 
(V34) z IC-746 in vertikalno anteno ter ročno radij-
sko postajo TH-79 (R1). Druga lokacija je bila V. Ja-
vornik, 1268m asl, kjer imamo tekmovalno brunari-
co. Tam smo bili aktivni na 144MHz s TK-730S in 
GP anteno (V34). Na vaji smo sodelovali: S51WI, 
S55AW, S56ZIV, S56UIL in S56ZMU (v Postojni) ter 
S52KB IN S57RWW (V. Javornik). V prvem primeru 
smo uporabljali omrežno napajanje, v drugem pa 
delno agregat, delno akumulatorje. Imeli smo tudi 
dostop do interneta. APRS nismo uspeli pravočasno 
postaviti.

Opis vaje in rezultati

3,5MHz
Začetek vaje so zaznamovali slabi pogoji in slaba slišnost 
upravne postaje S50ARO. S prehodom na novo dodelje-
no frekvenco ni bilo večjih težav, čeprav je bilo tudi na 
novi frekvenci 3,720MHz precej motenj. Aktivnih postaj 
je bilo malo. Kljub vztrajnemu pozivanju smo uspeli pri-
klicati le 9 postaj, od tega 6 iz notranjske regije. Le S59-
DGO in S59DMB pa sta bila dejansko na sprejemu ves čas 
vaje. Ostali so se javili in odšli s frekvence. Predali smo 
nekaj sporočil. Upravna postaja je dobro vodila delo.

144MHz
Bili smo aktivni z dveh lokacij. Temu primerno smo kom-
binirali delo, nekatere posameznike pa tudi zmedli z dve-
ma znakoma (S59DEM in S59DEM/p). Skupno se je javilo 
18 postaj, od tega 14 iz notranjske regije. Z V. Javornika 
brez večjih težav pokrivamo skoraj celo Slovenijo, vse po-
staje iz notranjske regije pa smo slišali tudi v Postojni. Tu 
je bila večina postaj aktivnih ves čas vaje, delo pa bistve-
no bolj enostavno kot na 3.5MHz. Repetitor R-1 na Nano-
su nismo uporabljali, smo pa na njem spremljali promet 
regijskih postaj v Kopru in Gorici. S50ARO ni bil aktiven 
na frekvenci 144.500.

Skupaj je bilo na obeh bandih predanih 11 sporočil.

Komentarji in predlogi

Najprej čestitke in pohvale organizatorjem za vajo. Odziv 
med radioamaterji je bil dober. To velja tudi za področje 
Notranjske. Vsaj trije klubi S59DEM, S59DGO in S59DMB 
smo vajo vzeli za svojo in aktivno sodelovali. Iz Sežane ni 
bil aktiven radioklub, bilo pa je nekaj posameznikov. 
Ker je bila to prva vaja, je pokazala precej nepravilnosti, 
kar pa je bil tudi glavni cilj te vaje. Poglejmo, katere so le-
te, in kakšni so naši predlogi za izboljšave.
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1. Postopki za delo so bili objavljeni en dan pred vajo. 
Nanašali so se predvsem na delo na KV-ju, le malo 
teksta je bilo namenjeno delu na 2m ali drugih fre-
kvenčnih področjih. Delo na 144MHz je bilo dobro 
defi nirano znotraj regij, več težav pa je bilo med 
upravno postajo S50ARO in regijskimi postajami. V 
bodoče je potrebno to relacijo bolj podrobno opisati. 
Frekvenca 3.700 kot osnovna frekvenca je slaba izbi-
ra, zamik regijskih postajo po celem bandu pa dobra 
rešitev (v primeru uporabe govora). 

2. Če so bili postopki vsaj v grobih okvirjih določeni, pa 
to ne velja za vsebino vaje. Tu je bila precejšnja zme-
šnjava. Še nekaj ur pred vajo smo lahko na forumu 
prebrali, da naj bi se vsebinskih sporočil (torej tistih, 
ki govorijo o dogodkih) ne pošiljalo. Kaj kmalu pa 
smo bili priča poplavi »izrednih« dogodkov, ki so jih 
lo kalne postaje poskušale prenesti upravni postajo 
S50ARO. Tudi ni bilo povsem jasno, ali prenašati 
»sporočila« o aktivnosti postaj v regiji upravni posta-
ji. Nekatere regijske postaje so to počele, mi smo 
ocenili, da je to nepotreben dodaten promet. Na ta 
segment - na slabo defi nirano ločnico med spiskom 
postaj (logom) in sporočili - zato leti največja kritika.
Predlagamo, da se jasno razmeji, kaj je »log« oziroma 
spisek aktivnih postaj z osnovnimi podatki o teh po-
stajah in kaj so sporočila. Pri spisku aktivnih postaj 
manjka pomemben podatek in to je lokacija. V bodo-
če naj se pripravi vsebinski scenarij vaje ali pa jasno 
pove, da preizkušamo samo tehniko. 

3. Na vaji, vsaj v naši regiji, nismo uporabljali nobenega 
od podatkovnih načinov prenosa. Uporaba digitalnih 
komunikacij bi v bodoče lahko bistveno razbremenila 
ljudi, povečala zanesljivost in dvignila hitrost. To še 
posebej velja za HF! Mogoče bi veljalo razmišljati v 
smeri, da na HF uporabljamo izključno digitalne ko-
munikacije, 2m pa je namenjen govornim poveza-
vam. 

4. APRS na vaji nismo uporabljali, je pa to za take vrste 
vaj (in dogodkov) primerna aplikacija.  

5. S50ARO je imel na 3,5MHz izredno šibak signal. Tudi 
druge regijske postaje, ki so mimogrede bile bistve-
no močnejše, so imele težave. Pogrešali smo aktiv-
nost S50ARO na frekvenci 145.500. Veljalo bi tudi 
razmisliti, ali je taka centralizacija res prava rešitev in 
kakšne so obhodne poti. 

6. Tokrat je bila povezava na nivoju regij navidezna. Ka-
kšna pa naj bo dejansko v praksi, če vemo, da so re-
gijski centri in radioklubi, kot upravne postaje v regi-
jah, dislocirani. 

RK Marmor Hotavlje - S53DGM
Regijska ekipa Gorenjske

Avtor:  Zvone S57PZ

Tudi naš RK Marmor Hotavlje-S53DGM je kot edina re-
gijska postaja za Gorenjsko ( KR ) uspešno prestal vajo 
ARON 2009. Odločili smo se, da vajo izpeljemo na tere-
nu, zato smo se odpeljali na 1000 metrov nadmorske vi-

šine-JN76AC, kjer ima naš klub tekmovalno lokacijo in od 
kjer brez težav tudi na UKV pokrivamo celotno območje 
Gorenjske.
Seveda smo testirali tudi odzivni čas, ki bi bil v primeru 
prave nesreče potreben, da se med sabo obvestimo, do-
bimo na dogovorjenem mestu, skompletiramo vso opre-
mo in jo pripeljemo na lokacijo, postavimo in začnemo z 
delom.
Ko smo prišli na našo lokacijo, smo se soočili z pravimi 
pozno jesenskimi (zimskimi) razmerami, saj je termome-
ter kazal 3 stopinje Celzija, pihal je močan veter v sunkih 
do 80 Km/h, rahlo je deževalo in vidljivost je bila enaka 
nič. Za postavitev agregata in radijskih postaj smo potre-
bovali manj kot 15 minut. Drugi test, ki je bil predviden 
vzporedno s to vajo pa se je nanašal na pomožno napaja-
nje radijskih postaj iz akumulatorja (dva po 100 Ah) ob 
izpadu glavnega agregata za napajanje lokacije z 220 vol-
ti. Tudi to testranje je uspelo v celoti, saj je ob izpadu 
agregata prišlo do avtomatskega preklopa na rezervno 
napajanje brez da bi se izključili računalnik in radijske po-
staje. Tudi ponovni zagon agregata in ponoven priklop 
na 220 V je deloval brezhibno.

Priprave za ARON 2009: Dejan S56WDN in Zvone S57PZ

In vaja se je najprej začela na KVju, kjer je vse potekalo po 
pričakovanjih: Zvone S57PZ. Dejan S56WDN je prevzel 
dvometrsko področje, Miha S54KM pa se je oglašal na 70 
cm.
O dogajanju na terenu je poročal tudi lokalni radio, pov-
zetek bo objavljen tudi v naslednji številki lokalnega časo-
pisa. Po končani vaji je sledilo pospravljanje opreme in 
adrenelinska vožnja v dolino po megleni gozdni poti pol-
ni odpadlega listja.

Za RK Marmor Hotavlje - S53DGM zapisal Zvone S57PZ



Hvala vsem, ki ste poslali svoja razmišljanja in predloge.
Še nekaj zanimivih poročil se je našlo na internetu, upo-
rabil pa sem le tiste, ki so pripseli na naslov zrs-hq. Za več 
tudi ni prostora, saj je glasilo omejeno s številom strani.

Več o tem pa bo predstavljeno na izobraževalnem sreča-
nju RIS 2010 v januarju, ki bo kot ponavadi organizirano 
na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Urednik 
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KV AKTIVNOSTI Ureja: Kristjan Kodermac - S50XX WW PMC CONTEST 2010

KV TEKMOVANJE  
WW PMC CONTEST

Spoštovani radioamaterji,

vljudno vas vabimo, da se udeležite mednarodnega KV 
tekmovanja – WW PMC CONTEST,  ki ga organizira RK 
Slovenj Gradec, S59DCD. Tekmovanje je bilo organizirano 
že lansko leto, vendar zaradi sovpadanja s tekmovanjem 
BLACK SEA CUP nekako ni zaživelo. Določili smo nov 
termin: drugi polni vikend v januarju, v letu 2010 je to 
09. - 10. januar.
Dodali smo še kategorijo MULTI OP, da se z mladimi 
operaterji lahko priključijo tudi klubi.
  
Z avtorji logging softvera - EI5DI in N1MM smo se 
dogovorili za sodelovanje in kot rezultat lahko v obeh 
omenjenih tekmovalnih programih najdete podporo 
za WW PMC tekmovanje. Za TR4W smo še v fazi po-
pravkov, verjamem pa, da bo možno delati tudi s tem 
programom. Zahvaljujoč Petru, S52AA je urejena je 
tudi post-contest obdelava dnevnikov. Poskrbljeno je 
za plakete in diplome.

Tekmovanje se začne v soboto, 9. januarja 2010 ob 
12:00 GMT in traja 24h. Dela se na vseh tekmov-
alnih KV področjih v CW in SSB. Pravila tekmovanja 
in ostale podrobnosti najdete na spletni strani radio-
kluba S59DCD - http://www.s59dcd.si .

Slovensko mesto miru je Slovenj Gradec z množilcem 
SLG, od koder bo aktivnih 4-5 postaj. Z vašo pomočjo 
bo tekmovanje z leti pridobilo na ugledu, saj gre poleg 
promocije miru v svetu tudi za promocijo slovenske-
ga radioamaterstva. S5 postaje bodo še posebej rangi-
rane na državni (S5) ravni - za najboljše pripravljamo 
tudi praktične nagrade.

Združenje mest glasnikov trenutno šteje 99 mest po 
vsem svetu. Da gre za idejo, ki je še kako živa, naka-
zuje tudi dinamika združenja, kar se izkazuje skozi 
povečevanje števila mest, glasnikov miru. Generalna 
skupščina združenja mest glasnikov miru sprejema v 
članstvo nova mesta, ki izpolnjujejo kriterije za pro-
mocijo glasnikov miru. Tako lahko letos izrečemo 
dobrodošlico operaterjem iz mest, kot zelo pomembnim 
potencialnim udeležencev, saj so to leto njihova me sta 
postala mesta - glasniki miru. Od sedaj ope ra  ter ji iz 
teh mest prinašajo točke kot multiplayer postaje: BAR-
CELONA, FRIEDRICHSHAFEN, KUMA NO VO, MEXICO 
CITY, YAMOUSSOUKRO, YPATI, ZAGREB.

PRAVILA TEKMOVANJA

1. SPLOŠNO: 
Ideja tekmovanja je vzpostavljanje zvez med post-
ajami, lociranimi v mestih glasnikih miru in osta-
limi postajami. 

Janko S59D v ARRL 
10m CW tekmovanju

Janko Kuselj - S59D se je v ARRL 10M CW tek-
movanju uvrstil na odlično drugo mesto na svetu. 
Ob tem ugotavlja, da slovenski radioamaterji z do-
brimi in odličnimi rezultati predstavljajo svetu sebe 
in Slovenijo in da so v Sloveniji vrhunski rezultati v 
svetovnih tek-
movanjih pre-
malo promo-
virani. Naši 
nogome taš i 
recimo, bodo 
morali rezul-
tat v JAR še 
dokazati, pa 
jih javnost že
sedaj kuje v 
zvezde ,  pr i 
tem pa so, za 
razliko od nas 
radioamater-
jev, ki tekmu-
jemo volun-
tersko, zraven 
še dobro pla-
čani.

Čestitke Jankotu za odličen uspeh v tekmovanju!
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2. KDAJ 
Sobota, 12:00UTC do nedelje, 
12:00UTC, vsak drugi polni 
vikend v januarju. 

3. BANDI IN NAČINI DELA 
3.5, 7, 14, 21 in 28 MHz, CW 
in SSB. Upoštevan naj bo IARU 
band plan. 

4. KATEGORIJE 
4.1 Lokacije: 
MESTA GLASNIKI MIRU  
(PMC): postaje, ki delu je jo iz 
mest glasnikov mi ru, ki so 
navedena na http://www.
iapmc.org  
SVET : vsaka postaja v svetu.
4.2 Operaterji 
 Samostojni operater iz 
 me s ta glasnika miru 
 Samostojni operater iz 
 ostalega sveta  
 Več operaterjev
4.3 Načini dela
 CW 
 SSB
 Mešan način: CW in SSB
4.4 Čas dela - 24 ur
4.5 Moč
 Velika moč
 Mala moč
 QRP
4.6 Možne kategorije  v »krati-
cah«, 12x za PMC postaje + 12 
x za NONPMC postaje:
SOABHPCW, SOABLPCW, SOABQRPCW
SOABHPSSB, SOABLPSSB, SOABQRPSSB 
SOABHPMIX, SOABLPMIX, SOABQRPMIX, 
MOABHPCW, MOABHPSSB, MOABHPMIX

5. IZMENJAVA  
Za NONPMC udeležence: odda 
se RS(T) plus CQ zona 
Za PMC udeležence: odda se 
RS(T) plus PMC okrajšava 
(udeleženci iz PMC-jev mora-
jo oddati PMC okrajšavo 
kot del izmenjave.)  
5.1 Seznam mest glasnikov 
miru:   
(ABI, ANT, ARN … WOL, WRO, 
YOK).   
V svetu je 93 mest glasnikov 
miru. Celotna PMC lista oznak 
je na voljo na www.s59dcd.si

6. TOČKOVANJE 
6.1 QSO točkovanje: 
Predvidene so štiri možne rel-
acije med postajami in sic-
er: zveza med NONPMC in 
NONPMC postajo, zveza med 
postajo PMC in NONPMC, 
zveza med postajama iz 
dveh različnih PMC lokacij, 
ter zveza med dvema PMC 
postajama iz iste PMC lo-
kacije. Točkovanje je odvis-
no od vzpostavljene zveze. 
Število točk postaji v posa-
meznem prime ru šteje: 
NONPMC – NONPMC  
(zve za med NONPMC in NON - 
PMC postajo). Vsaka pos ta ja 
za vzpostavljeno zve zo prejme 
5 točk.   
PMC – NONPMC (zveza med 
PMC in NONPMC postajo)
PMC postaja za zvezo prejme 5 

točk, NONPMC postaja za zvezo 
prejeme 25 točk.  
PMC X – PMC Y (zveza med 
postajama iz dveh različnih 
PMC lokacij) 
Vsaka postaja za zvezo prejme 
10 točk (X in Y predstavljata 
lokacijo, oziroma tročkrkovno 
okrajšavo PMC). 
PMC X – PMC X (zveza 
med dvema PMC postajama 
iz iste PMC lokacije) 
Vsaka postaja za zvezo prejme 
5 točk (X predstavlja loka ci-
jo, oziroma tričkrkovno ok-
raj šavo PMC). 

6.2 Množitelj 
Množitelj je vsota različnih 
PMC oznak na vsakem bandu 
v CW, plus vsota različnih PMC 
oznak na vsakem bandu v 
SSB. Vsaka PMC oznaka se za 
posamezen band in posamezen 
način dela šteje samo enkrat.

6.3 Skupni rezultat 
- Skupni rezultat je seštevek 
točk vseh zvez na vseh bandih, 
pomnožen z vsoto množiteljev.

7.  DNEVNIKI TEKMOVANJ
 Dnevniki morajo biti poslani 

z elektronsko pošto v Cabrillo 
formatu v roku 30 dni. 

8.  NAGRADE
 Diplome bodo podeljene zma-

govalnim postajam v vsaki 
kategoriji.

Slovenj Gradec, 26. novembra 2009

Predsednik S59DCD

Tomaž Kašnik, S57PKT    

Postaja A  Točk A Množi-
telj  Postaja B  Točk 

A
Množi-

telj

NONPMC 5  NE NONPMC 5  NE

PMC 5  NE NONPMC 5  DA

PMC X 10  DA PMC Y 10  DA

PMC X 5  DA PMC X 5  DA

Postaja A  Točk A  Postaja B  Točk B

NONPMC 5 NONPMC 5 

PMC 5 NONPMC 25 

PMC X 10 PMC Y 10

PMC X 5 PMC X 5 
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Koledar tekmovanjKKKKKKKKKKKKKKKKKKooooooooooooollllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr tttttttttttttttteeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkmmmmmmmmmmmmmooooooooooooovvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
2./3. januar ARRL RTTY Roundup
 http://www.arrl.org/contests/rules/2010/rtty.html
 EUCW 160m Contest
 http://www.agcw.org/eucw/eu160.html
9./10. januar WW PMC
 http://www.s59dcd.si/
 Hunting Lions in the Air
 http://www.sarl.org.za/public/contests/lionita.asp
16./17. januar Hungarian DX Contest
 http://www.ha-dx.com/HADX/html/rules_en.html
 UK DX RTTY Contest
 http://www.ukdx.srars.org/
23./24. januar BARTG RTTY Sprint
 http://www.bartg.org.uk/sprintcontest.asp
30./31. januar CQ 160-Meter Contest CW
 http://www.cq160.com/rules.htm
 REF Contest CW
 http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/

reg_cdfhfdx.pdf
 UBA DX Contest SSB
 http://www.uba.be/sites/default/fi les/uploads/hf_conte-

sts/ubatest_dx.pdf
6./7. februar Mexico RTTY International Contest
 http://www.fmre.org.mx/
13./14. februar CQ WW RTTY WPX Contest
 http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm
20./21. februar ARRL International DX Contest CW
 http://www.arrl.org/contests/rules/2010/intldx.html
27./28. februar CQ 160-Meter Contest SSB
 http://www.cq160.com/rules.htm
 REF Contest SSB
 http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/

reg_cdfhfdx.pdf
 UBA DX Contest CW
 http://www.uba.be/sites/default/fi les/uploads/hf_conte-

sts/ubatest_dx.pdf
6./7. marec ARRL International DX Contest SSB
 http://www.arrl.org/contests/rules/2010/intldx.html
13./14. marec EA PSK31 Contest
 http://www.ure.es/contest/428-ea-psk31-contest-engli-

sh-version.html
20./21. marec Russian DX Contest
 http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp
27./28. marec CQ WW WPX Contest SSB
 http://www.cqwpx.com/rules.htm

KV DX NOVICE
Zbral: Kristjan Kodermac S50XX

5R - MADAGASCAR
Sam [G4OHX] bo ob Novem Letu, med 28. de-
cembrom in 3. januarjem aktiven kot 5R8HX iz 
Madagaskarja (IOTA AF-013 in WLOTA L2455), 
predvsem CW. QSL HC samo direktno.

5Z - KENYA
Enrico [5Z4ES], Frank [IK8TEO], Tony [IK8UHA] in 
Antonio [IK8VRH] bodo med 10. in 21. februarjem 
delali kot 5Z0H. V tem času bodo tudi aktivirali dva 
otoka, Wasini (AF-067) in Lamu (AF-040). Načrtujejo 
uporabo dveh postaj, delo na 160-10m, CW/SSB/
RTTY. QSL IK8VRH. LoTW OK. http://www.ddxc.it

6W - SENEGAL
Tom [GM4FDM] in Ronald [PA3EWP] bosta med 
26. januarjem in 9. februarjem aktivna kot 
6W/GM4FDM in 6W/PA3EWP iz Senegala. Na-
črtujeta delo na nižjih področjih predvsem z JA in 
USA, kot tudi RTTY delo. 6W/GM4FDM QSL HC, 
6W/PA3EWP pa QSL PA7FM. LoTW bo dosegljiv 
takoj ko bo mogoče, po možnosti še pred priho-
dom domov.

6W - SENEGAL in J5 - GUINEA-BISSAU
Peter [HA3AUI] se v začetku 2010 ponovno vrača 
v Afriko. Med 15. januarjem in 31. marcem bo v 
Senegalu na jugu, zelo blizu meje in bo občasno 
obiskal prelepe plaže v Gvineji-Bissau. Kot v 
preteklosti bo delal z znaki 6W2SC in J5UAP. S 
sabo bo imel Elecraftov K3 s 500W ojačeval ni-

kom, 5-bandni Spiderbeam in vertikalke, delal pa 
bo predvsem na digitalnih načinih, vendar pa če 
ga vprašamo, bo tudi v drugih načinih. QSL di-
rektno HA3AUI. http://cqafrica.net

CE9 - SOUTH SHETLAND ISLANDS (AN-010)
Skupina operaterjev Luis [XQ5CIE], Carlos 
[CE6UFF], Didier [F6DXE] in Dagoberto [CE-
5COX] med 10. in 24. januarjem, ob dvestolet-
nici Čila, načrtujejo aktivnost iz pomorske baze 
Arturo Prat na otoku Greenwich. Aktivnost na 
vseh bandih, CW/SSB/PSK31 in tudi na satelitu 
AO51. QSL CE5JA

CE0Y - EASTER ISLAND (SA-001)
Roberto [YV5IAL] bo delal kot CE0/YV5IAL med 
8. in 11. januarjem, samo PSK31, pa še to QRP. 
QSL HC.

CE0Z - JUAN FERNANDEZ ISLAND
Toshi [JA8BMK] bo med 19. januarjem in 2. 
februarjem CE0Z/JA8BMK. Za 5 dni se mu 
bo pridružil tudi Marco [CE6BTN], vendar ni 
točnih datumov. Delala bosta predvsem na 
nižjih področjih, CW/SSB/Digital. QSL direktno 
JA8BMK: Toshi Fukuta, 2115-3 Nobori, Yoichi, 
Hokkaido 046-0002 Japan

FG - GUADELOUPE
Serge [F6AUS] je bil med CQ WW DX CW tek-
movanjem TO4D in bo nadaljeval z aktivnostjo 
z otoka do marca 2010 s pozivnim znakom FG/
F6AUS. V zadnjem času je bil aktiven 80/40/30m 
CW. QSL HC

GS - SCOTLAND
Skupina GM7V (North of Scotland Contest Gro-
up) pripravlja aktivnost s klubskim znakom GS-
2MP. Operaterji bodo Chris [GM3WOJ, ZL1CT] 
ter Jim [GM0NAI] in bodo s starimi Yaesu posta-
jami aktivni skozi vse leto 2010. Vsak koledarski 
mesec posebej bodo uporabljali drugačno postajo, 
oddajnik, sprejemnik. Aktivni bodo predvsem na 
40m in 20m, SSB in CW. Med omenjeno opremo 
so FT-dx-100, FT-200, FT-dx-401. Britanska 
podružnica Yaesu sponzorira aktivnost s poseb-
nimi karticami, diplomo, nagradami itd. http://
www.gm7v.com/yaesu2010.htm

H40 - TEMOTU PROVINCE (OC-065)
Siegfried [DK9FN] bo ponovno delal kot H40FN 
(QSL HA8FW) med 6. in 19. februarjem. Delal bo 
samo CW, še posebej na 160/80m. Bernhard [DL-
2GAC] bo delal SSB H40MS (QSL HC), Hans-Peter 
[DG1FK] pa bo delal predvsem PSK31, H40FH 
(QSL HC). Več informacij najdemo na naslovu:
http://hari-ham.com/h40fn/

HL_ssh - SOUTH SHETLAND ISLANDS
Sang Hoon Lee [DS4NMJ] je od 5. decembra ak-
tiven kot DT8A iz korejske antarktične baze kral-
ja Sejong na otočju južnih Shetlandov (AN-010) 
za čas 14 mesecev, do konca januarja 2011. Delal 
bo predvsem CW, nekaj pa tudi SSB in RTTY. QSL 
HL2FDW

J3 - GRENADA (NA-024)
Colin [G3VCQ] in Sharon [M3VCQ] bosta ponov-
no aktivna kot J38CW in J38SW med 11. in 25. 
marcem. Aktivnost na vseh KV področjih in vseh 
glavnih načinih dela. Vse kartice gredo k G3VCQ.

J6 - ST. LUCIA
Člani skupine “Buddies in the Caribbean”, ki upo-



CQ ZRS

16

Letnik XX, 6/2009

QSL BIRO  Miloš Klatzer, S54G  - GSM 040/304-211

ra bljajo moči 100W ali manj in antene Buddipole, 
odhajajo na novo ekspedicijo med 2. in 11. febru-
arjem. Ekspedicija bo oragnizirana z namenom 
demonstracije uporabe omejenih malih postaj z 
malimi antenami in predvsem za zabavo. Ome-
njeni operaterji so: Budd [W3FF], Chris [W6HFP], 
Scott [NE1RD], Dan [WZ1P], Steve [WG0AT], 
Mike [KC4VG], Guy [N7UN], Paul [KB9AVO] in 
Wey [K8EAB]. Licence še niso pripravljene, ver-
jetno bo vsakdo imel svoj znak. QSL po navodilu 
operaterja, eQSL in LoTW OK.
http://sites.google.com/site/caribbeanbuddies/
home, http://caribbeanbuddies.blogspot.com/

J8 - ST. VINCENT
George [K2CM] bo aktiven iz Island of Bequia 
(NA-025) med 8. januarjem in 12. februarjem. 
Znaka še ni sporočil. Delal bo 20m CW in SSW in 
mogoče 40m CW. QSL HC.

S2 - BANGLADESH
S21RC, S21AM, S21S in S21D se vračajo na otok 
St. Martin (AS-127) med 21. in 25. februarjem. 
Načrtujejo delo kot S21DX z dvema postajama. 
QSL EB7DX. http://iota.s2dx.org

VK9W - WILLIS ISLAND
David Burton (ni poznan domač znak) dela na 
meteorološki postaje na otoku in bo delal kot VK-
9WBM za naslednjih šest mesecev. QSL VK4DMC, 
detajli o tem pa na QRZ.com

VK9X - CHRISTMAS ISLAND (OC-002)
Phil [G3SWH] in Jim [G3RTE] odhajata na Christ-
mas Island med 20. in 27. februarjem. Po anketi 
DX Magazine leta 2008 je DXCC kotiral na 66. 
mestu najbolj zaželjenih. Delala bosta z znakom 
VK9X/G6AY, samo CW na področjih 80-10m. 
Načrtujeta delo z dvema postajama. QSL kartico 
dobimo pri G3SWH, lahko tudi z biro zahtevkom, 
več o tem na domači strani:
http://www.g3swh.org.uk
http://www.g3swh.org.uk/christmas-island.
html

VP2M - MONTSERRAT
Mike [W1USN] bo ponovno VP2MPR med 28. 
februarjem in 13. marcem prihodnjega leta. Delal 
bo predvsem SSB in PSK31. Kasneje bo z otoka 
delal Bob [AA1M], ki bo delal kot VP2MPL med 
6. in 11. marcem, predvsem CW. QSL za oba velja 
HC.

VP8/A - ANTARCTICA
Bill [K7MT] delana bazi McMurdo (AN-011) do 
20. februarja. Ko je aktiven, ga najdemo na 20m, 
14243kHz SSB, 14043kHz CW ali 14070kHZ 
PSK31, predvsem ob nedeljah. QSL K1IED. http://
www.mt.net/~k7mt

VU_ant - ANTARCTICA
VU3BPZ sodeluje v 29. indijski antarktični eks-
pediciji med novembrom letos in marcem prihod-
njega leta v bazi Maitri. Aktivnost predvsem 20m 
SSB, kot AT10BP. QSL qrz.com

YJ - VANUATU
Hrvaška ekipa: Ante [9A4DU], Nikola [9A6DX] in 
Marko [9A8MM] bodo delali kot YJ0XX, YJ0DX 
in YJ0MM iz otoka Efate (OC-035) med 21. in 
28. januarjem. Aktivnost na področjih 160-10m, 
CW/SSB/RTTY. QSL za vse znake 9A8MM. Več o 
tem: http://vanuatu.rkp.hr    

DRŽAVA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3A 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
4J 0,1
4L 0,1 0,3
4X 2,6 0,8 2,5 1,4 0,8 5 3,7 1,2
5B4 9,2 1,2 0,2 0,6 0,2 0,5 0,4 0,2
9A 10,2 5,8 6,5 9,5 10,5 6 13,5 13,5
9H 0,5 0,3 0,3
9K 0,1 1,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3
9M 0,2 0,2 0,1
9V 0,5 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
A4 1,3
AP 0,2
BV 1 0,1 0,4 0,1 1,2 0,4
BY 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6
C3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
CE 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
CO 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1
CT 4,1 0,5 7 2,5 1,7 0,1 4,5 2,2
CX 0,4 0,5
DL 78,1 67,5 88 90 92,5 87,3 86,2 79,5
DU 1,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
EA 20 35 19 19,5 19,5 20 35,3 39,5
EI 2 0,9 3 1,1 1 1,1 1
ER 1,8 2 1,2 2,2 0,4
ES 1,8 2 3,4 0,2 0,2 2,8 1,5
EW 1 1,1 0,3 0,8 0,3 0,7 1,6 0,7
EX 0,8 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2
EY 0,3 0,3
EZ 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
F 24,1 12 20,5 16 20,5 17,5 18,5 16,2
G 20,5 25,3 36 21,6 19,5 19,5 17,1 1,5
HA 4 2,1 3 7,7 6,3 5,4 3,3 5
HB 5,2 4,5 2 7,5 6,7 3,5 4,3 5,8
HK 1,5 0,3 0,4 0,3 0,4
HL 3,8 8,2 3,5 0,4 2,2
HP 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
HS 0,4 0,2 0,8
I 39 30 29 38 29,5 37 28,7 29,5

JA 63,5 48,8 48 30,5 29,2 25 21,2 33,5
LA 6 2 7 3 8,5 8 6,3 4
LU 6 5 0,1 0,2 1
LX 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
LY 2,4 2,2 3 1,5 3,4 3 2,6 3,2
LZ 2 4,5 3 5 4,5 5 6,5 3,6
OA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
OD 0,3 0,1 0,1
OE 7 5,4 5 6,5 5,5 6 4,2 7
OH 14,4 12 14,5 6 10,5 13 11,3 6
OK 13 27,5 20 8,5 11,5 8 12,8 9
OM 6,5 4 4 3,6 2,8 3,5 2,5 2
ON 5 2,5 9 9,5 17,1 12 22,5 14,5
OZ 5,1 2,4 3,6 4,1 1,9 2 1,4 5
P4 0,6 0,5 0,1
PA 25,5 12,5 10 10,5 19,9 13 24,2 15,5
PY 7,4 4,6 4,7 3,2 2,9 2,4 2,1 2,1
RA 33,7 29,4 50,5 47,2 34,5 42,7 36,7 33,6
SM 6 8 10 4,7 9,8 13,5 13,2 8,5
SP 13,7 14,5 19 16,3 17,5 20,5 18,4 19,6
SV 1,9 2 3,4 4,5 5,1 5 2,5 2,2
T9 1 1 1,5 0,3 0,5 1,7 1,8 1,6
TA 0,7 0,2 0,7 0,6 3,8 1,2 0,4
TF 0,4 1 1,6 0,2 0,4
TI 0,2 0,2
UK 0,3 0,2 0,2 0,3
UN 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
UR 5 12,1 7,6 8,6 8,9 13,8 15,2 15,6
V5 0,2
VE 13,7 8,9 3,2 8,3 10,2 3,7 4,3 4,2
VK 2,2 2,4 1,7 0,9 1,2 0,4 0,3 1,1
VP9 0,1 0,1 0,1
VR2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1
VU 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1
W 92 63 58 45,4 36,6 41 32,2 32,8
XE 0,8 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1
XX9 0,1 0,1 0,1 0,1
YB 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
YL 2,8 1,1 0,8 1,8 0,6 0,2 1,3 1,9
YN 0,1 0,1
YO 0,5 0,2 2 1,9 1,2 2,2 4,5 3,5
YU 24 7 5 6,2 8,2 5,5 0,5 8,8
YV 0,6 2,3 0,3 0,9 0,4 0,3 0,8
Z2 0,1
Z3 0,3 0,7 0,1 0,2 0,4 0,3
ZL 6,6 2 1,8 1,2 0,9 1,2 0,8 0,5
ZP 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
ZS 1,1 0,9 0,3 2,1 0,5 0,8

OSTALO 16,3 30,8 0,1
SKUPAJ 616 529,4 529,1 467,6 474,6 467,3 481 445,9

S5-QSL BIRO V LETU 2009
Avtor:  Miloš Klazer - S54G
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Pa smo dodali še en stolpec – 8. po vrsti. Kot ponavadi sem pri-
vatno pošto (torej kartice, ki niso bile poslane iz birojev), tako 
kot lani, vključil pod državo, iz katere je bila poslana. Predpostav-
ljam, da pošiljatelj, ki pošilja svoje kartice direktno na ZRS, tudi 
dobi kartice preko svojega biroja. V razpredelnici ni KP4, KL, 
KH6, KH2 in KP2, kamor sicer pošiljamo kartice, ker imajo samo 
»incoming« biro (kartice samo sprejemajo). Za pošiljanje upo-
rabljajo ARRL centralni »outgoing« biro, torej so pod rubriko 
»W« vštete tudi kartice iz teh držav. Kartice iz EA6 in EA8 poši-
ljamo v Madrid, kartice za GD, GU, GI, GM in GW pa v Anglijo, 
zato tudi teh držav ni v razpredelnici. V Lizbono gredo kartice za 
CU in CT3. V razpredelnici na prejšnji strani je prikazana količina 
prejetih kartic v kilogramih.

Že med letom sem imel občutek, da bo količina kartic nekako 
na lanskem nivoju; ko pa sem seštel, sem ugotovil, da je malce 
manjša, kot v zadnjih štirih letih. Očitno se zbiralci kartic še ne 
damo, ali pa HAMSPIRIT (“The fi nal courtesy of the QSO is QSL”) 
še ne pada tako, kot na bandu, HI. Tudi poslali smo nekako ena-
ko količino kot lani, okoli 650kg. Skupni promet je tako okoli 1.2 
tone kartic. 

Biroji, katere sem lani dal na črno listo, tudi letos niso poslali 
kartic, čeprav nam nekatere postaje prav iz teh držav zatrjujejo 
na bandu, da je QSL OK via biro. Letos je bilo nekaj več kartic iz 
HB9 in OE. Poslane so bile menda prav vse kartice za zveze z 
lanskega nogometnega prvenstva. Romuni še vedno nimajo 
“outgoing” biroja; kartice pošiljajo posamezniki in klubi. Zbudili 
so se na edinem delujočem biroju iz Afrike - ZS biro je poslal 0.8 
kg kartic. Katastrofa pa je v Veliki Britaniji; tja smo poslali 30 kg 
kartic, dobili pa le nekaj privatne pošte in dve pošiljki SWL biro-
ja. Kot sem obveščen, je zaradi kritike odstopila stara ekipa, ki 
je vodila RSGB biro. Novi nadebudneži, ki so posel sprejeli, so se 
po domače rečeno usr….. Američani so tudi letos škrti, tudi Rusi 
“šparajo”. Srbi so nam poslali kar obilo starih kartic – še na YU3 
klicne znake. Tudi iz HL smo dobili nekaj več. 9H, EY in EZ  že 
drugo leto štrajkajo. BV in CO se letos nista oglasila. HS je nare-
dil rekord in počistil s starimi karticami. Presenetili so me Japon-
ci, ki so se (kljub slabi propagaciji na višjih bandih) kar dobro 
odrezali.  Iz OD, P4, UN in VP9 je bilo le nekaj privatne pošte, iz 

VU pa niti tega ne. Makedonci niso dobili vize za Friedrichsha-
fen, tako tudi kartic iz Z3 ni bilo - razen nekaj preko DL biroja. 

Ponavljam listo držav z nedelujočimi QSL biroji: 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, AP,
C2, C5, C6, C9, CN, CP, CX,
D2, D4, D6,
E3, E4, EK, EL, EP, ET, EY, EZ
FG, FH, FK, FM, FO, FP, FR, FS, FT, FW, FY,
H4, HH, HI, HM, HR, HV, HZ,
J2, J3, J5, J6, J7, J8,  JY,
KG4, KH0,
OD,
P2, P5, PJ, PZ,
S2, S7, S9, ST, SU,
T2, T3, T5, T8, TG, TJ, TL, TN, TR, TT, TU, TY, TZ,
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, VP2E, VP2M, VP2V, VP5, VP8, VP9, 
VQ9,
XT, XU, XW, XZ,
YA, YI, YJ, YK, YN, YS,
Z2, ZA, ZD7, ZD8, ZD9, ZF, ZK,
1A, 1S,
3B, 3C, 3D, 3V, 3W, 3X, 3Y,
4J, 4L, 4S, 4W,
5A, 5H, 5N, 5R, 5T, 5U, 5V, 5W, 5X, 5Z,
6W, 6Y,
7P, 7Q, 7X,
8P, 8Q, 8R,
9G, 9J, 9L, 9N, 9Q, 9U, 9X.

Lepo vas prosim, da pri QSO-jih s temi državami preverite, ali 
imajo postaje managerja, ali pa zahtevajo kartico direktno. 
Bazo lahko dobite na različnih spletnih straneh. Lahko si poma-
gate z iskanjem QSL managerjev kar na packet clustru, saj oba 
naša clustra omogočata dostop do QRZ.COM in 425 BILTENA.
Če želite kakšne dodatne informacije, me lahko pokličete na 
GSM 040/304-211, ali pa mi pošljete e-mail na elektronski na-
slov: s54g.mil@gmail.com.

In v letu 2010 še veliko veselja z zbiranjem QSL kartic!    

DX novice
Zanimiva spletna 
stran N0HR omo-
goča online pogled 
na lokacijo prihaja-
jočih in trenutno 
delujoč ih DXpedi-
cij. Za de va izgleda, 
da deluje na goo-
glovem ze m   ljevidu 
Google Earth. Zem-
ljevid najdete na 
na slovu www.n0hr.
com, izbira DXpedi-
tion Map.

S klikom na posa-
mezno točko se po-
javi okvirček z infor-
macijo o datumih 
za četka in konca 
ekspedicije, nači-
nih dela in ostalih 
podatkih za izme-
njavo QSL katic. 
73 ES BEST DX       
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SWL – sprejemni 
radioamaterji

ZAGREBFEST 2009
Avtor: Miloš Dermota, S57DAvtor: Igor Kafol, S51IK

V vsej moji radioamaterski karieri je bilo napisano 
zelo malo ali nič o zelo zanimivi dejavnosti, s katero 
se ukvarja veliko ljudi po celem svetu. Te dejavnosti ne 
najdemo v Uradnem listu RS v delu, ki se nanaša na 
radioamatersko službo, niti je ne najdemo v radioama-
terskem priročniku, ki ga je izdala ZRS. Dejavnost, o 
kateri govorim, je zaradi tega po krivici odrinjena na 
rob in se zaradi nepoznavanja z njo ukvarja veliko 
manj slovenskih radioamaterjev, kot pa bi se sicer.  Gov-
orim seveda o sprejemnih radioamaterjih, to je tistih, 
ki s svojimi sprejemniki spremljajo dogajanje na radio 
frekvenčnih območjih, o tem vodijo dnevnik, pošiljajo 
potrdila postajam, ki so jih uspešno sprejeli in kasneje 
od njih dobijo potrdi tev sprejema – QSL kartico. Na-
menoma govorim o sprejemanju signalov na celotnem 
radio frekvenčnem spektru, saj sprejemni radioamaterji 
niso vezani samo na spremljanje dogajanja na radio-
amaterskih frekvencah, ampak spremljajo dogajanje 
tudi izven njih. 

Zgodovina sprejemnih radioamaterjev sega daleč v pre-
teklost. Sprejemni radioamaterji so se pojavili hkrati s pr-
vimi radijskimi postajami, katerim so pošiljali poročila o 
sprejemu njihovih signalov. Dobiti potrditev sprejema iz 
oddaljenega kraja je bila v tistih časih stvar prestiža. Ra-
dijske postaje so z veseljem potrjevale sprejem signalov 
in se s tem hvalile v svojih oddajah. Iz tistega časa tudi 
izhaja kratica, ki označuje sprejemne radioamaterje: SWL 
– Short Wave Listener. Število sprejemnih radioamaterjev 
se je močno povečalo po prvi svetovni vojni, saj so se na 
tržišču pojavili ostanki vojaških aparatur in višek sestav-
nih delov, ki jih je industrija izdelovala za vojaške potre-
be. To je bila priložnost, da  preproste kristalne detektor-
ske sprejemnike nadomestijo bolj kompleksne naprave z 
elektronkami. Z boljšimi sprejemniki ter enostavnejšim 
rokovanjem se je močno povečalo število poslušalcev, ra-
dioamaterstvo je doživelo vzpon, ki ga je kasneje za nekaj 
let ustavila druga svetovna vojna. Po koncu druge svetov-
ne vojne se zgodba o uspehu ponovi, število sprejemno-
oddajnih in sprejemnih SWL radioamaterjev strmo raste.

Zgodovinski SSB sprejemnik TEN-TEC HR-20

Na osnovi povabila Saveza radioamatera Hrvatske sva 
z Milošem, S54G v deževnem petku 18.09.2009 ob 8.00 
začela nalagati QSL kartice in propagandni material 
ter se odpeljala proti Zagrebu na tradicionalni radio-
amaterski ZAGREBFEST. Po precej dolgi vožnji zaradi 
dežja sva malo po dvanajsti uri popoldan prispela na 
prizorišče ob Jarunskem jezeru. Raztovorila sva pripel-
jano in pripravila prostor (štant) v šotoru, ki so nam 
ga dodelili hrvaški kolegi.

Miloš je s svojimi kolegi QSL managerji, ki so bili prisotni, 
izmenjal pakete QSL kartic. Pripravila sva prinesen propa-
gandni material (starejše številke CQ ZRS, nekaj zastavic 
in značk). Uradni začetek ZAGREBFEST-a je bil ob 15.30 s 
kratkimi govori predstavnikov mesta Zagreb, SHR in go-
stov. Sledil je ogled razstavnih prostorov, nato so se pri-
čela predavanja, kar se je nadaljevalo v soboto (predsta-
vitev ekspedicije IOCA, delo QSL biroja, predstavitev dela 
ekipe 9A0HQ, ekspedicije na Palagružo 9A6AA in avto-
ma tiziranje dela na radijski postaji). 14 operatorjem so 
bile podeljene nagrade SAMURAJ 2009, kot tudi nagrade 
za druga tekmovanja.

Ljubitelji ATV so poskrbeli, da se je preko ATV prenašal 
celoten program ZAGREBFEST-a. Organizatorji so zvečer 
priredili družabno srečanje, kjer smo se v nevezanem po-
govoru pogovorili o lepih zvezah, doživljajih na tekmova-
njih, pa tudi o vsakdanjem življenju. V poznih večernih 
urah smo se razšli in odpravili do prenočišč, katera nam 
je preskrbel organizator.
Po deževnem petku in noči se je sobotni dan odel v son-
ce. Kmalu po osmi uri so začeli prihajati prvi obiskovalci 
in radioamaterji. ZAGREBFEST-a se je udeležilo preko 700 
prijavljenih gostov, naključnih obiskovalcev pa niso šteli, 
čeprav je bilo precej tudi teh.
''Buvljak'' z novo in rabljeno opremo je zaživel v polni 
meri. Obiskovalcem, ki so postavljali vprašanja, sva od-
govarjala na vprašanja in podeljevala propagandni mate-
rial. Na računalniku sva vrtela CD-je s slikami WRTC in 
evropskega prvenstva v ARG. 
V šotoru poleg razstavnega prostora so do popoldanskih 
ur potekala predavanja. Proti večeru smo se razšli na svo-
je domove v upanju, da se še kdaj srečamo...              
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Razlogi za odločitev, da nekdo postane sprejemni radioa-
mater, so se s časom spreminjali. Prvi razlog je vsekakor 
zanimanje za tehniko, navdušenost nad tem, da nevidni 
radijski valovi ponesejo informacijo daleč naokoli. Drugi 
razlog je bil marsikdaj tudi fi nančne narave, saj si marsik-
do ni mogel ali smel kupiti oziroma narediti oddajnika. 
Sprejemnih radioamaterjev – SWL postaj je na svetu zelo 
veliko število, delujejo v skoraj vseh državah sveta. V mar-
sikateri državi je pot do sprejemno oddajnega radioama-
terja vodila tako, da si moral najprej biti SWL amater ter si 
s tem nabrati izkušnje ter imeti potrjeno določeno število 
sprejetih postaj s QSL karticami, šele potem si lahko opra-
vljal izpit za radioamaterja operaterja sprejemno oddajne 
postaje.

Kot sem že omenil, SWL amaterji niso dejavni samo na 
radioamaterskih frekvenčnih območjih. Njihovo področje 
delovanja oziroma poslušanja je celoten radio frekvenčni 
spekter. Pravzaprav je sprejemni radioamater omejen le s 
tehniko, ki jo ima na voljo – od sprejemnika, ki ga upora-
blja pri svoji dejavnosti. Po svetu obstaja kar nekaj klubov 
– združenj ljubiteljev SWL DXanja. Še posebno je prilju-
bljeno poslušanje piratskih (pirate stations), gverilskih 
(clandestine stations) ali kako drugače prepovedanih ozi-
roma nedovoljenih oddajnikov, sprejem oddaljenih TV 
programov in DX radiodifuznih programov. Velika večina 
radiodifuznih postaj tudi dandanes z veseljem pošilja 

svoje QSL kartice 
SWL postajam. Na 
žalost obstajajo tudi 
izjeme – svetovno 
znani BBC ne pošilja 
QSL kartic! Prava za-
kladnica podatkov 
svetovnih radijskih 
in TV oddajnikov je 
WRTH – World Ra-
dio TV Handbook, ki 
izhaja letno in tako 
spada v obvezno 
op remo vsakega 
SWL amaterja, ki se 
bolj resno ukvarja s 
sprejemom radio in 
TV difuzije. V priroč-
niku WRTH lahko 
dobimo podatke o 

frekvenci, pozivnem znaku, identifi kaciji, jeziku, smeri, 
času (UTC) ter moči oddaje za posamezno oddajno posta-
jo. Hkrati so pri posamezni postaji navedeni tudi kontak-
tni podatki za pošiljanje QSL kartic.
Z napredkom tehnike je napredovala tudi SWL dejavnost. 
Na začetku je bila vezana pretežno na sprejemanje fonije 
in telegrafi je. S pojavom hišnih ter kasneje osebnih raču-
nalnikov pa se je SWL dejavnost razširila tudi na SSTV, 
FAX, WeFAX, RTTY ter ostale načine dela. V spominu mi 
je ostalo sprejemanje RTTY oddaje severnokorejske ti-
skovne agencije, v kateri so na vso moč hvalili nezmotlji-
vost in veličino njihovega velikega vodje. To je bilo pribli-
žno pred petindvajsetimi leti, tehnika, ki sem jo takrat 
uporabil, pa je bila sposojena radioamaterska postaja 
Atlas 210X z dipol anteno ter Sinclair ZX Spectrum 48k z 
ustreznim programom. S tem hočem povedati, da za do-
bre rezultate zadostuje tudi skromnejša oprema, saj dan-
danes živi na žalost vedno več ljudi na robu preživetja, to 
pa vpliva tudi na ljubiteljsko dejavnost, pa naj bo to radio-
amaterstvo ali kaj drugega. Tudi sam sem začel svojo 
SWL dejavnost predvsem z doma narejenimi sprejemniki 
in skromnimi žičnimi antenami.

Kot SWL radioamater sem do sedaj sprejemal signale ra-
dioamaterjev, radiodifuznih postaj, RTTY oddaje tiskov-
nih agencij, satelitov, AF1- Air Force One… Kot sprejemni 
radioamater se lahko udeležujem svetovnih tekmovanj in 
tudi skoraj vse radioamaterske diplome so dostopne tudi 
sprejemnim radioamaterjem. Kot sprejemno oddajni ra-
dioamaterski operator delam z majhnimi močmi in skro-
mnimi antenami, zato se kdaj zgodi, da ne uspem naredi-

Tudi SWL operaterji osvajajo diplome
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ti kakšne redke DXCC države ali ekspedicije, ki jo slišim. S 
svojim skromnim signalom se ne uspem prebiti skozi kW 
QRM. V takem primeru izkoristim svoj SWL znak in po-
šljem sprejemno QSL kartico, ter kasneje preko biroja do-
bim potrditev sprejema. Veliko radioamaterjev in tudi 
redkih ekspedicij z veseljem in hvaležnostjo odgovori na 
SWL kartico, ki jo dobijo. Take kartice so veliko bolj oseb-
ne, saj je nemalokrat  na roko pripisana lepa misel in za-
hvala za prejet SWL raport.

Za uspešno delovanje SWL postaje je nujno, da ima svojo 
QSL kartico, s katero potrjuje sprejem in prosi za potrdi-
tev postajo, ki jo je prejela. To velja takrat, ko zbiramo 
QSL kartice ter si želimo pismene potrditve sprejema, si-
cer lahko SWL postaja deluje tudi brez QSL kartic. Ampak 
potem je veselje in zadovoljstvo gotovo pol manjše, saj 
ne smemo pozabiti, da samo poslušamo in da poslušana 
postaja ne ve, da smo jo poslušali. Brez poslane QSL kar-
tice nikakor ne moremo dobiti potrditev sprejema. Tudi 
če kartico pošljemo, še ni rečeno, da bomo dobili vrnjeno 
potrditev v obliki QSL kartice poslušane postaje. Zato na 
tem mestu apeliram na vse radioamaterje, da odgovarja-
jo s svojimi QSL karticami na SWL raporte, ki jih dobivajo. 
SWL amaterji vam bodo za izkazano prijaznost neskonč-
no hvaležni, to lahko povem iz lastnih izkušenj. QSL kar-
tica sprejemnega radioamaterja se v ničemer ne razlikuje 
od QSL kartic sprejemno oddajnih radioamaterjev. Pona-
vadi je standardne velikosti 9 X 14cm ter vsebuje podat-

ke, katero postajo smo 
poslušal i  (pozivni 
znak/ime postaje), da-
tum, uro, način dela, 
frekvenco in oceno si-
gnala. Pri SWL raportih 
je zelo koristno, če ne 
celo nujno, da posluša-
ni postaji napišemo, 
kaj smo slišali (npr.: 
hrd ur CQ, QSO with 
S57D, news and music 
at 10:00, the final 
approach and landing 
at Brnik airport, …).

Kako postati SWL? Seveda je najprej potrebno veselje do 
radiotehnike, radioamaterski izpit ni pogoj, saj samo po-
slušamo in nič ne oddajamo. Vsekakor pa je znanje, ki 
nam ga da opravljen izpit za radioamaterskega operator-
ja neprecenljivo in zelo dobrodošlo, tudi če se ukvarjamo 
samo s SWL področjem dela. V Sloveniji imajo oznake 
SWL postaj naslednjo obliko »S5-RS-številka«. 

Kot verjetno vsi veste, je S5 dodeljen prefi ks za Slovenijo, 
RS pomeni »Recei ving Station« - spre jemna postaja, ter 
zaporedna številka, ki se začne z 001. Ker sem si po osa-
mosvojitvi Slovenije zelo prizadeval, da imamo tudi v sa-
mostojni Sloveniji sprejemni radioamaterji svojo oznako, 
je naneslo tako, da je moj SWL znak S5-RS-001 (pred tem 
sem uporabljal oznako YU3-RS-1088). SWL znake dode-
ljuje in o njih vodi evidenco ZRS, zato je pot do lastnega 
SWL znaka dokaj enostavna: dopis na ZRS, v katerem izra-
zimo željo po dodelitvi sprejemnega znaka. Člani ZRS 
imamo še to prednost, da lahko svoje SWL QSL kartice 
radioamaterskim postajam pošiljamo in jih od njih preje-
mamo preko QSL biroja. Torej imamo stroške samo z ne-
radioamaterskimi postajami, katerim moramo SWL QSL 
kartico poslati direktno na naslov. 

To bi bilo na kratko o SWL dejavnosti vse. Upam, da bo 
zgornji zapis marsikomu koristil, saj sem v vseh mojih le-
tih SWL aktivnosti dobil kar nekaj vprašanj na to temo. Če 
pa še kaj ni jasno, ali če bi kdo rabil dodatne informacije 
v zvezi SWL aktivnosti, pa sem na voljo za vprašanja na 
radioamaterskem forumu LEA.                        

QSL kartica je nujna za uspešno delo SWL operaterja

Moderni sprejemniki za vse vrste modulacij in zvezen spre-
jem od 100 kHz pa vse do nekaj GHz (razen frekvenc celu-

larne telefonije) v ročni in namizni izvedbi

Potrjeni SWL raporti
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Mihajlo Pupin in W1BCD
Avtor: Marijan Miletić, S56A

Urednik me je prepričeval, naj napišem kaj za začetnike. Močno sem se upiral saj menim, da bi morali dati 
večji poudarek znanstvenemu raziskovanju. Vmes me je Dragan spomnil še na QSL kartico in znanstveniku 
Mihajlu Pupinu posvečen radioklub W1BCD, katerega soustanovitelj sem in mi predlagal, da o tem napišem 

članek. Tega nikakor ne morem zavrniti, saj gre za izviren prispevek.

Veliko iskanja po internetu s pomočjo Googla sem opravil že za 
kratko besedilo na hrbtni strani QSL-kartice, ki je prikazana na 
zgornji sliki. Še enkrat sem si pogledal tudi slovenske strani Wi-
kipedije o Pupinu:
 »Mihajlo Pupin se je rodil v vasi Idvor v Banatu, ki je v tedanjih 
časih spadal v okvir Avstroogrske. Bil je sin nepismenih staršev, 
ki so mu kljub temu omogočili šolanje, najprej v Idvoru v srbski 
veroizpovedni osnovni šoli, nato na nemški osnovni šoli v Per-
lezu in nato v Pančevu, najprej v Meščanski šoli in za tem na 
realki. Leta 1872, med šolanjem v Pragi, mu je nenadoma umrl 
oče in znašel se je v hudih fi nančnih težavah. Da bi rešil eksi-
stenčne težave, se je marca 1874 odločil, da odide v Ameriko. 
Pupin je bil velik patriot. Svojemu priimku je dodal Idvorski, da 
bi pokazal privrženost svojemu rodnemu kraju.«

Že prej sem vedel, da so bili Pupinovi starši iz makedonske vasi-
ce Vevčani. Na makedonski wikipediji sem odkril, da so stari 
starši prišli iz Moskopolja. Takrat sem prvič slišal za to mestece 
na nadmorski višini 1200m! Po številu prebivalcev je bilo tretje 
največje mesto balkanskem polotoku, takoj za Istanbulom in 
Solunom. V zlatih časih je imelo 60.000 prebivalcev, Atene v 
istem času pa 30.000 (Atene so iz vasice postale glavno mesto 
Grčije. V Solunu, mestu z 2 milijonoma prebivalstva, kjer sem 
bil letos oktobra, sem bil prijetno presenečen nad napredkom 
Grčije v dvajsetih letih članstva v EU). 
Prebivalci Moskopolja so bili Cincarji (makedonski Vlahi) - maj-
hen, pozabljen balkanski narod, ki se je v celoti razselil. Veliko 
so prispevali k srbski kulturi s pisatelji Jovanom Sterijo Popo-
vićem, Branislavom Nušićem, Brankom Radičevićem, Borisla-
vom Pekićem in znamenitim politikom Nikolo Pašićem. Takoj 
sem se spomnil na kolego Mirka S. Mandrina, YT7MM, dolgole-
tnega sekretarja SRJ, člana Izvršnega odbora 1. regiona IARU, 
mirovnika in razumnika. No, Pupin se je vseeno odločil za svojo 
rodno vas - Idvorski!
V slovenski wikipediji nadalje berem: »Kot dvajsetletnik se je 
Pupin znašel v New Yorku in pričel kot fi zični delavec delati v 
neki tovarni čokolade, ob delu pa se je učil jezika in se v jeseni 

leta 1879 uspel vpisati na kolidž Columbia v New Yorku. Takoj 
se je izkazal kot odličen učenec in zato bil oproščen plačevanja 
šolnine, kar je bilo zanj zelo pomembno. Na koncu prvega le-
tnika je prejel celo dve denarni nagradi za uspešnost iz znanja 
grščine in matematike. Pomagal si je tudi z dohodki od inštrui-
ranja slabših študentov in s fi zičnim delom. Leta 1883 je diplo-
miral na prvi akademski stopnji in dobil naziv »Bachelor of 
Arts«, poleg tega pa še štipendijo za študij matematike in fi zike 
v Cambridgeu v Združenem kraljestvu med letoma 1883 in 
1885.« Angleški viri navajajo Pupinove športne uspehe v času 
študija z zmago v rokoborbi leta 1880.

V wikipediji nadalje berem: »V letih 1885 do 1889 je v Berlinu 
študiral področje fi zike in kemije in doktoriral na temo Osmot-
ski pritisk in njegova povezava s prosto energijo (»Osmotic 
Pressure and its Relation to Free Energy«).« 
Kot mentor je omenjen znameniti fi zik Hermann Von Helm-
holtz.
Wikipedija: »Od leta 1892 je na kolidžu Columbia kot profesor 
poučeval predmet Matematična fi zika. Tu se je srečal s teorijo 
elektrotehnike, ki ga je prevzela, zato se je povsem posvetil 
preučevanju elektromagnetnih pojavov. Ob študiju teh pojavov 
je odkril električno resonanco in nihajni krog, kar je kasneje 
vodilo v odkritje visokofrekvenčnih električnih valov in izum 
radia.« 

Kot Pupinovi študentje se omenjajo Gano Dunn, Edwin Arm-
strong (FM), nobelovca Robert Millikan in Irving Langmuir. Pu-
pin je prvi uporabil snemanje z X-žarki na fl uorescentnem fi l-
mu. Američani ga omenjajo tudi kot ustanovitelja združenja 
fi zikov.
Nadaljnje poizvedovanje o Pupinu v slovenščini me je usmerilo 
na izredno zanimiv naslov: http://www.presek.si/7/439-Moljk.
pdf. Prvič sem slišal za atomskega fi zika Antona Moljka, enega 
od ustanoviteljev Instituta Jožef Štefan! Moljk je članek iz leta 
1980 posvetil 125. letnici Pupinovega rojstva. Žal 150. obletni-
ce niti za Teslo nismo proslavljali, kljub temu, da je Tesla eno 
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leto prebival v Mariboru, univerzitetnem 
mestu z elektrotehnično fakulteto. 
 
Moljk piše: “Napisal je številna znanstve-
na, strokovna in poljudno-znanstvena 
dela in prijavil 24 patentov za razna 
uporabna odkritja. Za svoje izredne do-
sežke je dobil Pupin veliko priznanj in 
nagrad, častne doktorate na 16. univer-
zah, med njimi tudi na beograjski in za-
grebški. Bil je član ame riške in newyor-
ške akademije znanosti in član ter 
občasno predsed nik več strokovnih dru-
štev, med njimi tudi ameriškega fi zikal-
nega društva.”

Aktualen Pupinov citat: »Od vsakega kul-
turnega človeka pričakujemo, da ima 
pravilne in pametne nazore o književno-
sti, o umetnosti in o družbenih vedah. 
Toda kdo je kdaj mislil na to, da bi zahte-
val od kulturnega človeka, naj ima inteli-
gentne nazore tudi o pojmih znanosti«. 
»Fizikalna dejstva nikakor niso hladna, 
če vaše srce ni hladno«.

Moljk: “Posebno pa je treba poudariti Pu-
pinove zasluge pri določanju državnih 
meja na mirovnih pogovorih po prvi sve-
tovni vojni v Parizu. Pupin si je s svojimi 
uspehi in s svojim delom pridobil velik 
ugled in številna poznanstva. Ker ga je 
predsednik Wilson osebno poznal, je nje-
gova beseda veliko zalegla. Tako ima 
zasluge, da ni bila Slovenija okrnjena za 
del Prekmurja in za Bohinjski kot. Zato 
ga je občina Bled izvolila leta 1922 za 
častnega občana.”

Profesor Moljk in jaz toplo priporočava: v 
slovenščini je izšel prevod knjige Mihajla 
Pupina – »Od pastirja do izumitelja« v 

prevodu Pavla Brežnika. Leta 1932 jo je v 
Ljubljani izdala Založba vodnikova druž-
ba. Knjiga je v ZDA dobila prestižno Pulit-
zerjevo nagrado.

Moji radoamaterski začetki segajo v leto 
1959, v elektrotehniško šolo »Nikola Te-
sla« v Pančevu in radioklub »Mihajlo Pu-
pin«, YU1BCD. Najbolj me je zanimala 
elektronika, a sem se »spotoma« sam na-
učil Morsejevo telegrafi jo. Na svoj 17. 
rojstni dan, 27. 3. 1962 sem položil klub-
sko klaso. Prva zveza je bil UA1AJ na 40m 
CW - skoraj DX za začetnika! Prvo UKV 
zvezo sem naredil z beograjskim Aka-
demskim klubom YU1EXY. RIG je bila AM 
postaja lastne izdelave, narejena z dvoj-
no triodo ECC-81 in ogljenim mikrofo-
nom iz telefona. Radioklub je bil v prosto-
rih elektrohniške fakultete, ki sem jo 
končal v štirih letih pri starosti 22 let. V 
času študija sem bil aktiven na republiški 
in jugoslovanski zvezi ter dobil pozivni 
znak YU1PCF (po lastni izbiri). 
Prijatelj z enakim priimkom, Ljubiša Mile-
tić, je dobil pozivni znak YU1QBC. Bil sem 
prvi, ki je aktiviral YU0SRJ v IARU tekmo-
vanju. Na klubski postaji, ki smo jo sesta-
vili sami, smo največ delali CW. VFO je bil 
na 1.75MHz, s pomnoževanjem se je 
dalo delati tudi na višjih obsegih. Do 15 
MHz smo imeli trofejni ameriški spreje-
mnik Halicrafters SX-25, za 15m pa smo 
si naredili konverter s kvarcem 19.6 MHz. 
Antena je bila VS1AA-Windom, dolga 
41m in narejena iz 2.5mm2 PVC žice, na-
pajana na 1/3 dolžine z žico 1.5mm2. S 
TVI takrat nismo imeli težav, ker je v Pan-
čevu bilo le malo TV sprejemnikov                                                                                                                                     
                                                                                                                     . 
Veliko smo delali v tekmovanjih in redno 
zaostajali samo za slovensko trojko 

YU3BC, YU3LC in YU3LB. Ko smo Frančka, 
YU3BC (sedaj S59AA) srečali v Beogradu, 
smo izvedeli, da imajo takratni Iskraši 
opremo, ki je nekaj svetlobnih let pred 
našo! Stavili smo za zaboj šampanjca, da 
bomo v prihajajočem evropskem CW tek-
movanju z zoprnimi telegrami dosegli 
vsaj polovico njihovih točk! YU3LC je 
šampanjec čez nekaj let res prinesel v 
Pančevo. Spomladi leta 1968 smo se izka-
zali pri izrednem stanju po invaziji sil Var-
šavskega pakta na Češkoslovaško. Takra-
tni TX je bil v 2m visoki 19-palčni omari; 
uspešno smo jo spustili po stopnicah iz 9. 
nadstropja ter odnesli v Deliblatsko pe-
ščaro, od koder smo uspešno prenašali 
telegrame. Od takrat smo bili deležni ve-
like podpore civilne zaščite, ki nam je dala 
veliko sodobne opreme. Presenetil nas je 
prvi tranzistorski RIG Yaesu FT-101 z veli-
kim številom signalov na vseh območjih. 
Pozneje smo ugotovili, da je imel nesreč-
no izbrano medfrekvenco in slabo inter-
modulacijsko odpornost, zato smo slišali 
kopico postaj z neželenih frekvenc.
 
Leta 1974 sem v Pančevu spoznal sekre-
tarja ameriške zveze radioamaterjev 
ARRL, Davea Sumnerja-K1ZZ. Kasneje 
sva se še velikokrat srečala, zadnjič za 
moj 64. rojstni dne in poroko njegove 
hčere Deryn, N1UCI v Washingtonu. 
Vmes se rodila ideja, da nekaj narediva 
za najino dolgo prijateljstvo. Ena od ta-
kšnih akcij je bilo mednarodno srečanje 
mladih tekmovalcev leta 2004 v Pazinu. 
Ideja se je rodila na skupni poti iz Beogra-
da do LZ9W. Izbrala sva tudi Pupina, ki je 
dolgo živel v K1ZZ-jevi zvezni državi Con-
necticut. V radioklub smo dodali še so-
progo Lindo, KA1ZD ter nekega nemške-
ga obiskovalca, ki ga vse do sedaj še 
nisem spoznal. Dobili smo pozivni znak 
KB1CBJ in ga pozneje izbirno spremenili 
na simbolični W1BCD. Prva aktivacija je 
bila leta 2006 v WAE RTTY. Prispeval sem 
mali vmesnik z dvema SMD NPN tranzi-
storjema in v FSK prvič pognal postajo 
K1ZZ. Lepo diplomo lahko vidite na sliki 
levo. Dnevnik smo poslali na ARRL LoTW. 
Dave je pod pozivnim znakom W1BCD 
delal še dvakrat; zmagal je v obeh kate-
gorijah YU DX tekmovanja, leta 2008. Jaz 
sem to leto končno pripravil papirne kar-
tice z znamenito sliko Pupina in naju 
dveh. Poceni tiskanje je uredil YU1YV, 
lepo tehnično obdelavo pa njegova hčer-
ka. Prav lep design je pritegnil pozornost 
urednika, ki se tudi sam ukvarja z obliko-
vanjem, zato lahko sedaj berete to ču-
stveno zgodbo!               
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3. sestanek sysopov govornih repetitorjev
Zapisnik 3. sestanka sysopov govornih repetitorjev,

ki je bil v soboto, 17. oktobra 2009 ob 9.30 v dvorani 
Zadružnega doma v Vevčah, Cesta II. Grupe odredov 
43, Ljubljana.

Prisotni: Andrej Breceljnik (S56ZAB), Tom Puc (S56G), 
Miran Šubelj (S56UBS), Ivan Supovec (S53SI), Beno 
Sever (S56KZ), Tadej Arčon (S52X), Mirko Naglič 
(S51KM), Franc Končar (S57FK), Kristjan Kodermac 
(S50XX), Miro Prašnikar (S52ON), Uroš Krajner 
(S55K) in Tilen Cestnik (S56CT).                 

Sestanek, ki se je pričel ob 9.30, je vodil S5 RPT man-
ager Tilen Cestnik (S56CT). Prisotni so sprejeli nasled-
nji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka sysop-

ov govornih repetitorjev
2. Pregled stanja govornih repetitorjev v S5 
3. Finančni načrt ZRS za repetitorje za leto 2009 in 

realizacija 
4. D-STAR 
5. Razno 

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka 
sysopov govornih repetitorjev
Zapisnik 2. sestanka S5 RPT sysopov, ki je potekal v 
soboto, 9. maja 2009 v Ljubljani je bil soglasno spre-
jet. Zapisnik je bil sestavljen in posredovan vsem, ki 
so bili prisotni na 2. sestanku že prek elektronske 
pošte, kjer je bil tudi usklajen in popravljen. Objavljen 
je na S5RPT portalu. 

Ad 2. Pregled stanja govornih repetitorjev v S5 
Tilen Cestnik, S56CT (v nadaljevanju RPT manager) 
pove, da je bilo na področju govornih repetitorjev od 
30. junija do dneva sestanka precej aktivnosti. Bilo bi 
jih še več, vendar zaradi finančnega stanja ZRS naba-
va planirane opreme za leto 2009 še ni bila izvedena.
RPT manager po naslednjem vrstnem redu poroča o 
izpadih ter o popravilih repetitorjev med obema ses-
tankoma:

13. oktober 2009 — S55VJE 
Repetitor S55VJE je ponovno funkciji. Vrnjen je na 
staro lokacijo.
26. september 2009 — S55UTR
Zaradi selitve podjetja ACV bo Echolink S55UTR-R 
v izpadu do ponovne namestitve na novi lokaciji.
25. september 2009 — S55UCM
S55UCM ponovno deluje, prav tako tudi radijski 
link proti S55USE.
21. september 2009 — S55UBO
S55UBO je zaradi okvare oddajnega dela (končne 
stopnje) v izpadu. Trenutno čaka na ustrezno za-
menjavo, saj rezervni deli za Triple P repetitor niso 
več dobavljivi.
15. avgust 2009 — S55VCE 
Repetitor RV56-S55VCE na Mrzlici je bil zaradi 

napake na oddajniku zamenjan. Trenutno je na 
Mrzlici nameščen repetitor Motorola R100, na kat-
erem bo potrebno napraviti še nekaj modifikacij.
26. maj 2009 — S55VBO
Repetitor na Kobli je bil zaradi težav s stabilnostjo 
frekvence odpeljan na popravilo. 

V nadaljevanju RPT manager pove, da je zaradi raznih 
usklajevanj in razprav o tehničnih rešitvah na RPT 
področju z managerji iz sosednjih držav (OE, I) iz-
menjal preko 60 e-mailov.
Med drugim je bil z dopisovanjem rešen problem mo-
tenj iz Italije, ki so se pojavljale na S55UTR, UHF repet-
itorju na Sv. Planini. Italijanski RPT manager Mauro-
IW3ROW, katerega RPT manager pozna že nekaj let, 
je uredil, da so v bližini Ancone zamenjali frekvenco 
UHF linka. Pojasni, da je težava v Italiji v tem, ker 
imajo še vedno podobne omejitve na 70 cm pasu, kot 
smo jih imeli do pred kratkim pri nas: uporabljajo 
različne pomike, ki niso v skladu s priporočili IARU, so 
pa v skladu z lokalnimi predpisi. Tako imajo izhodne 
frekvence UHF nacionalnih in regionalnih linkov ravno 
na vhodih v 9A, OE in naše UHF repetitorje. 
Po uspešnem dogovoru za zamenjavo frekvence linka 
v Anconi se je RPT manager uspel dogovoriti tudi za 
prosto frekvenco novega lokalnega UHF repetitorja v 
Piranu, ki naj bi bil v kratkem postavljen v RK Piran.
Andrej-S56ZAB doda, da bodo ob priliki odstranili 
UHF repetitor s Sabotina, ki ni več v funkciji in ga 
premestili v RK Piran.
Tomaž-S57BAT je na frekvenco 439.225 MHz po-
glasil Nokia UHF repetitor za Vojsko nad Idrijo. Isto 
frekvenco uporablja UHF repetitor na Pohorju, ki pa 
je dovolj oddaljen. Kretnico Phelps Dodge, katero je 
daroval OE RPT manager Joerg-OE6VHF, je poglasil 
Mirko, S51KM. Ravno v času sestanka je navedeno 
opremo prevzel Pavle-S51GF iz Idrije, ki bo skrbnik 
sistema in že pripravlja antenski sistem.
Na vhodu UHF repetitorja na Krvavcu se je že pred 
časom začela pojavljati motnja neznanega izvora. 
Reševanje težave je v teku. Po dogovoru z Matijo-
S53MM je RPT manager že poslal uradno prijavo 
na APEK po elektronski, sekretar ZRS pa po navadni 
pošti. 

RPT manager nadaljuje s podajanjem informacij o 
tem, kaj so v obdobju med sestankoma počeli skrbniki 
repetitorskih sistemov.

Redna vzdrževalna dela pred zimo na Uršlji gori
22. septembra 2009 so člani radiokluba S59EHI: Ivan-
S52EI, Bojan-S56UTM in Ivan-S52TS, na Uršlji gori 
opravili vsakoletna, predzimska vzdrževalna dela na 
napravah v lasti RK. Pregledali so vse zunanje antene in 
jim zamenjali zaščito na zunanjih priključkih - konek-
torjih s 3M trakovi. Obnovili so HB9CV sprejemno an-
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teno VHF repetitorja, katera je usmerjena proti Črni na 
Koroškem. Preverili so tudi nastavitve izhodne moči 
na VHF in UHF repetitorjih. Na UHF repetitorju so 
spremenili tudi frekvenco (439.375MHz) in tako prešli 
na 7.6MHz zamik. Glede zamenjave frekvence UHF 
repetitorja je RPT manager opozoril Bojana-S56UTM, 
da je APEK za uporabo frekvence 439.375MHz izdal 
dovoljenje Javni razsvetljavi; frekvenca je v uporabi za 
mobilne semaforje na območju RS. Dogovorjeno je, da 
se bo v primeru kakršnihkoli težav frekvenca takoj za-
menjala, čeprav so aktivnost na tej frekvenci spremljali 
dalj časa. O zamenjavi frekvence je bil RPT manager 
obveščen po tem, ko je bil repetitor že preprogramiran. 

S55DZA gateway
D-STAR repetitor na Mrzlici je kot zadnji izmed štirih 
D-STAR repetitorjev v Sloveniji dobil svoj gateway v 
internet. Trenutno se še pojavljajo težave. Nekaj nas-
tavitev je prek oddaljenega namizja že uspelo popraviti 
Tomu, S56G. Tom predlaga, da ob priliki poskušamo 
odkriti napako med aktivnostjo na S55DZA. 

Selitev S55DGO na Trstelj
22. julija popoldan sta Tadej-S52X in Kristjan-S50XX, 
z Vogrskega na Trstelj preselila novogoriški D-STAR 
repetitor S55DGO z gateway-em. Pred odhodom na 
hrib je Tadej naciljal tudi grid parabolo za 5GHz. S 
tem je brezžična internetna povezava pridobila 14dB: 
iz -69dBm so tako dosegli -55dBm in hitrost ne-
kaj čez 30Mbit/s. Repetitor, kontroler, napajalnik in 
novi UHF repetitor S55UGO, ki je v izdelavi, bodo 
po novem montirani v 19” rack omari, kar bo v tek-
movalno postojanko na Trstelju vneslo nekaj reda ter 
mogoče tudi prostor za hladilnik. Prva testiranja na 
novo postavljene opreme so bila uspešna, fante pa 
čaka še prirejanje kablovja omari.

Glasovni WX na RV56 QRV
V torek 7. julija sta Beno-S56KZ in RPT manager na 
Mrzlici na vremensko postajo WS2300 priključila Sandi-
jev (S54S) govorni vmesnik in radijsko postajo, ki odčitane 
vremenske podatke v obliki glasovnih sporočil prenaša 
na RV56. Tako je sedaj možno na RV56 (R4) s pravilnim 
DTMF ukazom dobiti govorno informacijo o temperaturi, 
vlagi, smeri in hitrosti vetra na vrhu Mrzlice. Za DTMF 
kodo je potrebno kontaktirati sysopa - S56CT.

S55UGO-R nov Echolink v Novi Gorici
Od 30. junija dalje je v omrežje Echolink povezan 
tudi UHF repetitor S55UGO na Trstelju. Node številka 
repetitorja je 464699, DTMF bližnjica na S5 Echolink 
repetitorjih in simpleksnih prehodih pa B13. 
Sklep št.1: RPT manager zagotovi posnetek (voice ID) 
za repetitor na Trstelju v angleškem jeziku. Hkrati bi 
bilo smiselno, da se posname tudi odzivnik za najave 
na D-STAR gatewayu.

S55USE – odpravljene motnje
V mesecu avgustu je skrbnik repetitorja Laze nad 
Boštanjem odkril izvor motenj, ki so se pojavljale 
na vhodni frekvenci repetitorja. Za nastale težave 
je bila kriva GSM bazna postaja operaterja mobilne 
telefonije. S fanti iz njihove tehnične službe se je sy-
sopu uspelo dogovoriti za zamenjavo frekvenc na 
kritičnem sektorju. Po spremembi frekvenc na GSM 
bazni postaji se motnje ne pojavljajo več, še vedno pa 
je zaradi bližine GSM antene, ki je bila montirana pred 
približno letom dni, opaziti degradacijo. Pri postop-
ku odpravljanja motenj in komunikaciji s tehnično 
službo podjetja mobilne telefonije je potrebno pouda-
riti, da so k reševanju problema pristopili korektno in 
brez odlašanja.

Star UHF repetitor na Krvavcu
Po montaži novega UHF repetitorja na Krvavcu je bil 
o tem obveščen tudi predstavnik RK, ki ima na Krvav-
cu v lasti star UHF repetitor. Repetitor še vedno deluje 
na starem pomiku 1.6MHz, je neobčutljiv, ves čas pa 
ga proži motnja. Predlagano mu je bilo, da zaradi na-
vedenih razlogov repetitor izklopi. 

Ad 3. Finančni načrt ZRS za leto 2009 in realizacija
RPT manager poroča, da je bilo do 3. RPT sestanka 
porabljenih približno 500 EUR sredstev za repetitor-
je. Vsi stroški so povezani z rednim vzdrževanjem in 
obratovanjem repetitorjev, v njih ni všteta planirana 
oprema za leto 2009, katere nakup še ni bil realiziran. 
Nabava planirane opreme je bila na prošnjo predsed-
nika ZRS prestavljena na jesen in naj bi bila po nje-
govem zagotovilu realizirana do konca leta. Nabava 
opreme se financira iz namenskih sredstev, ki so ve-
zana na pogodbo z URSZR.

Andrej-S56ZAB podvomi v realizacijo planirane na-
ba ve, prav tako tudi večina ostalih prisotnih. Če se 
planirana nabava ne bo izvedla, Andrej predlaga, da 
se o tem obvesti NO ZRS in disciplinsko komisijo ter 
po potrebi tudi skrbnika pogodbe na URSZR.
Prisotnim je bil podan na vpogled tudi plan nabave, ki 
je bil predočen URSZR, predračun za D-STAR repetitor 
in zadnja prijava APEK-u zaradi motnje na Krvavcu.

Zaradi težav s starim FM repetitorjem na Nanosu in 
zaradi okvare oddajnika repetitorja RV56 na Mrzlici 
Andrej predlaga, da se nabavijo Motoroline VHF mo-
bilne postaje, s katerimi bi sestavili nove repetitorje. 
Kasneje tudi za RV62 na Krimu.
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Ad 4. D-STAR
RPT manager pove, da je v skladu z dogovorom z 2. 
sestanka, Bajko-S57BBA iz RK Ljubljana že pripravil 
potrebno opremo za D-STAR reflector. RPT manag-
er je prav tako na podlagi dogovora stopil v stik z 
Američani, katerim je potrebno omogočiti daljinski 
dostop do računalnika, kjer bo D-STAR reflector in-
staliran, saj programske opreme ne pošiljajo, ampak 
jo namestijo sami.
Pred kratkim so Američani uspešno testirali prvo 
HAM varianto programske opreme za D-STAR gate-
way. S tem se D-STAR čedalje bolj približuje bistvu 
radioamaterstva.
Že nekaj časa povsod po svetu postavljajo D-STAR 
dostopne točke, imenovane HOT SPOT. Ker HOT SPOT 
lahko deluje tudi v simpleksnem načinu, podobno 
kot simpleksni Echolink prehod, se o postavitvi prvih 
takšnih točk razmišlja tudi pri nas. Bajko-S57BBA 
je v stiku z nizozemskimi radioamaterji, ki razvijajo 
tiskanine. Ko bo zadeva zrela za nabavo, se bo orga-
niziral nakup in izdelava vmesnikov.
Glede na to, da obstaja možnost predelave D-STAR 
repetitorjev v dvojni način delovanja (repetitorji lahko 
delujejo tudi analogno v FM načinu), se o tem seznani 
vse prisotne na sestanku. Zaenkrat posebnega inte-
resa za predelavo ni.
Ivan-S53SI izrazi željo po opisu postopka sestavljanja 
Satoshijevega D-STAR vmesnika. Opis vmesnika bi 
lahko vzbudil zanimanje za samogradnjo pri radio-
amaterjih, ki niso prisotni na forumih in se večinoma 
informirajo preko CQ ZRS. Predlaga, da bi se v prim-
eru večjega interesa s pomočjo ZRS organiziral nakup 
materiala za izdelavo vmesnikov ter »delavnica«.
Sklep št. 2: RPT manager poskuša najti nekoga, ki bi 
bil pripravljen napisati članek o samogradnji D-STAR 
vmesnika za priklop na analogno postajo. 

Ad 5. Razno
RPT manager pove, da je Bajka-S57BBA do izteka 
mandata nasledil Tom, S56G. Tom, ki je na seji priso-
ten, spregovori nekaj besed o sprejetju nove funkcije 
in poudari, da je funkcijo sprejel iz tehničnih, ne pa 
političnih razlogov, saj ga slednje ne zanima prav 
dosti. RPT manager še pove, da je Bajko-S57BBA 
sponzorsko pridobil večino potrebnega materiala za 
gradnjo 10 kosov S54S mini RPT krmilnikov s CW 
odzivnikom. S Sandijem-S54S je dogovorjeno, da bo 
po potrebi izdelal tiskanino in sestavil krmilnike. 

Na željo UO ZRS je RPT manager ponovno poslal 
prošnjo za pridobitev odpisane opreme Policije. Od-
govor je bil enak zadnjemu: kljub digitalizaciji radi-
jskih zvez v Policiji analogne zveze še vedno ostajajo 
kot rezerva, oziroma se prerazporejajo na območje, 
kjer so še v primarni uporabi.

Sestanek je bil zaključen ob 11.uri

Zapisal:
Tilen Cestnik, S56CT
RPT manager

Veterani OZVVS Maribor
pri radioamaterjih
na Sv. Urbanu
nad Mariborom
Avtor: Ličen Branko, S52ME

Člani območnega združenja veteranov vojne za Slove-
nijo Maribor smo spomladanski pohod na Sv. Urbana 
izkoristili tudi za obisk tekmovalne točke radiokluba 
Maribora.

Veterani pred tekmovalno točko

Po prisrčnem pozdravu nam je veteran in radioamater 
Marko S57MPU predstavil dejavnost RK Maribor - 
S59ABC. Videli smo, kako potekajo radioamaterske zve-
ze, kako delujejo radijske postaje in čemu služita visoka 
antenska stolpa.

Marko, hvala za izčrpno razlago!
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SwissCube je prvi švicarski satelit, ki so ga izdelali na po-
litehniški univerzi v Luzani. Svetilnik KockaSat-a oddaja 
na 437.505MHz z oddajno močjo 500mW CW ter teleme-
trijo na isti frekvenci z 1200bps FSK. Klicni znak je HB9EG.

SwissCube

JUŽNOAFRIŠKI ZASAT
V južnoafriški republiki so izdelali 81 kg težak satelit  ZASAT 
oziroma SumbandilaSat, ki so ga pripravili v sodelovanju z 
AMSAT-SA ter univerzo iz Stellenboscha. Satelit so v sredini 
meseca septembra uspešno izstrelili iz Baikonurja. 

Satelit Sumbandila, SO-67

Sumbandila ima na krovu tudi radioamatersko opremo in 
sicer gre za repetitor v J načinu, ki sprejema na frekvenci
145.880MHz FM ter oddaja na 435.350MHz FM. Režim 
delovanja bo podoben, kot je bil pri predhodniku SunSat-
u, kjer na satelitu deluje govorni repetitor  papagaj (shra-
njuje nekaj sekundno sporočilo in ga nato predvaja). Klic-
ni znak satelita Sumbandile je ZS0SUM. 

Govorni repetitor bo verjetno možno uporabljati po pred-
hodno najavljenemu urniku, pri tem pa bo podan tudi PL 
subton sprejemnika.                

Rubriko ureja: Andrej Medved, S57NML

SATELITISATELITI
ŠTIRJE NOVI KOCKASAT-i

Indijska  organizacija za raziskovanje vesolja  ISRO je  
konec septembra v vesolje izstrelila satelit OceanSat-2, 
kjer so se  kot sekundarni tovor nahajali tudi štirje 
KockaSat-i BEESAT, UweSat-2, ITUpSat1 in Swiss-
Cube. Vsi omenjeni delujejo tudi na radioamaterskih 
frekvencah.

BEESAT so izdelali na tehniški univerzi v Berlinu, Nemčija. 
Gre za osnovni KockaSat z maso 1kg in merami 
10x10x10cm, ki oddaja telemetrijo na frekvenci 
436.000MHz v CW z močjo 100mW ter GMSK 4800bps 
500mW s klicnim znakom DP0BEE.

BEESat

UweSat-2 so prav tako izdelali v Nemčiji na univerzi 
Wurzburg. Svetilnik oddaja z močjo 500mW na frekvenci  
436.385MHz  1200bps AFSK in 9600bps. 

UweSat-2

ITUpSat1 so izdelali na tehniški uni-
verzi v Istanbulu (Turčija). Tudi to je 
osnovni KockaSat, ki oddaja na fre-
kvenci 437.325MHz CW (z oddajno 
močjo 100mW) ter telemetrijo 
19200bps GFSK (z močjo 1W).

ITUpSat1



CQ ZRS

27

Letnik XX,6/2009

DIGIMODE  Sprejemanje NDBjev

Sprejemanje NDBjev
Non Directional Beacon - neusmerjeni radijski svetilniki

V tem članku bo s preprostimi besedami opisana ena od vej radioamaterske aktivnosti, cilj katere je 
sprejem kar največ NDB oddajnikov, po možnosti NDB DXov. Te signale uporabljajo različne službe, 
vključno z nami radioamaterji. Dejavnost obsega sprejemanje aero NDBjev, Navtex  in DGPS oddajnikov, 
časovnih (TIME) signalov, radioamaterskih svetilnikov ter ostalih oddajnikov,  kot na primer HF cluster 
beaconov, HF faxov in podobno.

Avtor: Jože Konda, S52AB

Večina teh radijskih oddajnikov – radijskih svetilnikov od-
daja signal  na točno določenih frekvencah, 24 ur na dan, 
vse dni v letu. To se nanaša predvsem na »aero NDB« si-
gnale, radioamaterske, časovne in »HF cluster beacon« 
oddajnike. Navtex, DGPS in HF fax svojo oddajo aktivirajo 
po točno določenem dnevnem razporedu oddajanja. Od 
propagacij, naše lokacije, anten, kvalitete sprejemnika , 
fi ltrov in uporabljenih računalniških programov za grafi č-
ni sprejem teh signalov je odvisno, koliko bomo v tej ak-
tivnosti uspešni.

Preprosta razčlenitev nekaterih
naštetih vej aktivnosti

Aero NDB oddajniki
Služijo za avio navigacijo letalom med letališči. Glavni fre-
kvenčni pas, v katerem je največ teh oddajnikov; je od 250 
do 525kHz. Nekaj jih je tudi izpod (do 190kHz) in tudi iz-
nad te frekvence (do 1290kHz). Posamezni, kot brazilski 
»CRJ«, afganistanski »OKN« in nekaj svetilnikov iz Papue, 
so na frekvencah od 1700 do 1735 kHz. Oddajajo  tele-
grafski A2A-CW moduliran signal na AM nosilcu. Značil-
nost teh radijskih svetilnikov je, da vsi oddajajo svojo iden-
tifi kacijo (ID), vendar na različne načine. Osnovni nosilni 
signal je pri večini oddajnikov na polnem kilohercu, identi-
fi kacijo pa oddajajo okoli 1 kHz nad oziroma pod nosilcem. 

Skandinavski in oddajniki britanskega otočja praviloma 
oddajajo svojo identifi kacijo okoli 400Hz nižje oziroma viš-
je od nosilca. V Franciji se praviloma uporablja prekinitev 
nosilca z identifi kacijo oddajnika. Kombinacija teh načinov 
je v uporabi pri vseh drugih državah. Ker se identifi kacijski 
signal pri vseh oddajnikih ne nahaja točno na isti frekvenci 
(iznad ali izpod)  nosilnega signala, je možno z ustreznimi 
programi za grafi čni sprejem signalov ločiti posamezne 
signale na  določenem ozkem frekvenčnem pasu (glej sli-
ki). Podobno dogajanje, kot je prikazano na teh slikah (ali 
pa še bolj pestro), je v dobrih pogojih na vsakem kilohercu 
na frekvencah od približno 280 do 525kHz.

NAVTEX oddajniki
Namenjeni so za oddajo vremenskih poročil in opozoril v 
pomorskem prometu. Mednarodna frekvenca oddajanja 
teh oddajnikov je 518kHz. Frekvenca 490kHz se uporablja 
za sporočila lokalnega značaja. Na Japonskem se za Nav-
tex oddaje uporablja  frekvenca 424kHz, nekaj Navtex  od-
dajnikov pa uporablja tudi kratkovalovno frekvenco 
4209.5kHz. Posamezni Navtex oddajniki oddajajo svoja 
sporočila in opozorila  v točno določenem časovnem raz-
poredu v teku 24 ur. Za sprejem potrebujemo dekodirni 
program, običajno je to Frisnit Navtex, ki je »neplačljiv«.

Radioamaterski radijski svetilniki
Teh  mi ni potrebno posebej predstavljati, saj jih lahko 
vsakodnevno uporabljamo za ugotavljanje propagacij, 
predvsem na višjih frekvencah radioamaterskega  spek-
tra. 

Slika 1 - Situacija na delu ekrana 9. oktobra 2009 ob 2106 
UTC. Na sliki je prikazana  zmožnost sprejemanja signalov 
nizke jakosti, neposredno ob zelo močnem stalnem nosilcu, 
v tem primeru lokalnega metliškega NDB »MEL« na 394 
kHz, ki ima jakost, merjeno po amaterskih kriterijih, oko-
li S9+30dB. Iznad in izpod nosilca NDB »MEL« sta signa-
la »BR« iz Budimpešte in »CV« (neznan-UNID signal), od 
centralne frekvence 394 kHz oddaljena za okoli 15Hz. Si-
gnal nemškega NDBja »EGG« (Eggenfelden – JN68ij) je od 
frekvence 394 kHz oddaljen 27Hz in je v primerjavi z NDB 
»MEL« zelo šibak. Sprejemano s programom SpectrumLab 

(DL4YHF).

Slika 2 -Situacija na delu ekrana – 6. februar 2009 ob 2120 
UTC. Zanimivo dogajanje okoli frekvence 399kHz. V zgor-
njem delu slike se vidijo nosilni signali na tej frekvenci. 
Pod temi signali je najmočnejši »PRU« iz Italije (Perugia/
San Egidio – JN63gc), od frekvence 399kHz oddaljen 20Hz 
(USB 1020Hz). Kitajski »RM« (Urumqi/Diwopu – NN33tw) je 
v plusu za 33Hz in oddaja svojo identifikacijo (ID) 2x vsakih 
10 sekund (torej USB 1033Hz). »TM« signal na tej frekvenci 
je drugi spodnji (LSB) harmonik ukrajinske Tomahivke, ki 
ima nosilec na 402kHz. Signal »ONO« iz Oostendeja – Bel-
gija je spodnji (LSB 400Hz) ID nosilca na 399.5kHz. Zgornji 
USB ID oddaja 1022Hz iznad 399.5kHz. Sprejemano s pro-

gramom Spectrum V2 (I2PHD).
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Časovni (TIME) signali
Obsegajo mrežo oddajnikov, ki oddajajo radijski signal, s 
katerim med drugim krmilijo tudi radijsko krmiljene ure v 
naših domovih. Nahajajo se na frekvencah od 25kHz  (ru-
ski VLF časovni signali), 40kHz (japonski časovni signal 
JJY), angleški MSF je na 60kHz, švicarski HBG na 75kHz in 
nemški DCF na 77.5kHz . Na kratkovalovnem področju so  
ruski RWM, kitajski BPM, kanadski CHU, ameriški WWV, če 
naštejem samo nekatere od mnogih. Za  DXarje na 80 
metrskem področju je za kontrolo pogojev razprostiranja 
proti južni Ameriki zanimiv ekvadorski časovni signal  
HD2IOA na frekvenci 3810 kHz, ki vsako minuto (v špan-
ščini) oddaja časovni signal z identifi kacijo v LSB načinu.
Zgoraj navedeni časovni signali po večini oddajajo svoj 
identifi kacijski signal v določenem časovnem obdobju, 
razen nekaterih (MSF, HBG, DCF77…), ki pa svoje identi-
fi kacije ne oddajajo.

Nekaj ostalih radijskih svetilnikov, ki se nahajajo 
tudi na radioamaterskih frekvencah 
»HF single letter beacon«, oddajajo na kratkovalovnih 
frekvencah. Tudi na  amaterskem področju so dobro sli-
šni, predvsem na 40 metrih: Odesa »D« na 7038.7kHz, 
Kaliningrad »P« na 7038.8kHz, Arhangelsk »S« na 
7038.9kHz, Moskva »C« na 7039.0kHz, Baku na 
7039.1kHz, Vladivostok »F« na 7039.2kHz, Petropavlo-
vsk »K« na 7039.3kHz in Magdan »M« na 7039.4kHz. Ne-
kateri so tudi na 80 metrskem amaterskem področju. To-
liko za preizkus propagacij in fi ltrov v vašem sprejemniku... 

Način sprejemanja
V začetku je običajno, da na navedenih frekvencah signa-
le radijskih svetilnikov sprejemamo zvočno. Posnamemo 
jih lahko s »snemalnikom zvokov« v PCju.  Slišimo lahko 

le signale močnejših svetilnikov (oziroma identifi kacijo 
le-teh). Signalov, ki so šibkejši in so v neposredni bližini 
močnejših signalov ne moremo slišati, saj jih ti  prekrije-
jo. Da bi slišali oz. videli tudi signale slabše jakosti, upora-
bimo enega od programov za grafi čni sprejem signalov: 
ARGO 134, Spectran V2 ali SpectrumLab. Argo 134 je 
najenostavnejši  in za začetek najlažji za rokovanje - toli-
ko, da vidite, kako zadeva deluje. Spectrum V2 je boljši v 
tem, da (s pravilno nastavitvijo) omogoča razlikovati po-
samezne signale, ki so  frekvenčno oddaljeni samo 5Hz. 
SpectrumLab je še boljši: s pravilno nastavitvijo progra-
ma medsebojno razlikujemo signale, ki imajo medseboj-
no frekvenčno razliko manjšo od 5Hz! Da to dosežemo, 
moramo pravilno nastaviti  nivo izhodnega NF signala iz 
sprejemnika, ki gre na vhod PC zvočne kartice. Pravilno 
moramo nastaviti tudi program,  da (poleg močnih signa-
lov) v temnejšem ozadju vidimo tudi zelo šibke signale.

Oprema: RX, antene, fi ltri
RX: za začetni preizkus, kako zadeve delujejo, bo dovolj, 
če uporabite običajen radioamaterski transiver novejše 
izdelave, ki ima sprejemno področje od 100kHz naprej 
(nekateri startajo celo še z nižjimi kiloherci). Upoštevati 
morate, da so ti aparati narejeni  prvenstveno za radioa-
materska področja, zato so na frekvencah pod 1.5MHz  
manj občutljivi. Za resnejše ukvarjanje s to zvrstjo radio-
amaterske aktivnosti je priporočljivo imeti sprejemnik, ki 
je optimalno grajen za celotno področje frekvenčnega 
spektra (od 10 kHz do 30 MHz). Do sedaj se največ upo-
rabljajo  sprejemniki tipa AOR 7030, JRC NRD-545, EKD 
300, Kenwood R5000, ICOM R-250, razni »Selective Le-
vel« metri (če so prirejeni za sprejemanje)…Vse bolj se 
tudi na tem področju uveljavljajo SDR sprejemniki: Perse-
us, SDR-IQ…

Antene:
Večina poslušalcev v tej zvrsti radioamaterstva uporablja 
antene, ki se ta čas dobijo na trgu. Predvsem so to široko-
pasovne »aktivne« (s predojačevalcem ) loop antene: 
ALA 100, ALA 1530, K9AY loop. Skoraj obvezna oprema 

Slika 3 - V Sloveniji je sedem »aero NDB« oddajnikov za 
po trebe avio navigacije med letališči. Na sliki je antenska 
hišica LF NDB oddajnika »MG« pri Mengšu, ki svoj nosilni 
signal oddaja na frekvenci 296 kHz, ID pa LSB/USB 1020 
Hz, v presledku 7 sekund. Tu je aktiven tudi oddajnik »outer 
markerja« na 75 MHz, ki letalu v pristajanju javlja mesto, ki 
je eno miljo oddaljeno od začetka pristajalne steze brniške-

ga letališča.

Slika 4 - SWL shack S52AB, namenjen sprejemanju signa-
lov na VLF, LF, MF in HF področju  z dvema starima gajba-
ma: RFT EKD 500 in pomožni FRG 7000. V spodnji škatli so 
NF filtri. Na ekranu se (sicer slabo), vidi  aktualne signale, 
kontrole nivoja signalov in komande za upravljanje progra-

ma Spectrum V2.
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vsakega poslušalca je širokopasovna 
»mala velikanka« (Mini Whip) od Ro-
elofa, PA0RDT.  Uporabljajo se tudi 
»vrtne beveričke« - EWE antene. Pra-
ve beveričke so seveda luksuz, ki si 
ga vsakdo ne more omisliti. Poglavi-
tno pravilo pri vseh teh antenah je, 
da se doseže čim boljše razmerje si-
gnal-šum (S/N), posledično manj 
šuma v RXu in na ekranu, s tem pa 
zaznava zelo šibkih signalov, ki na S 
metru ne premikajo kazalca, torej S1 
ali manj. To je seveda želeni cilj. Upo-
števati je treba, da so antene vsaj 6 
metrov od zgradbe, se nahajajo v 
magnetni komponenti zemlje, niso 
pod energetskim vodom (ali nad 
njim, če je zakopan v zemljo) itd. Kot 
zanimivost naj povem, da sem eks-
perimentiral tudi v »spodnjem brlo-
gu« - stanovanjskem bloku (mestno 
okolje, ki je dokaj neprimerna lokaci-
ja). Uporabljal sem loop-magnetno 
anteno, narejeno iz telefonskega ka-
bla, premera 60 cm in brez predoja-
čevalca, za  bazni sprejemnik upora-
bljal FT7B in preprost konverter s 
SO42P. V teh pogojih sem registriral 
prek 200 »aero NDBjev«, od tega 
sem jih približno 150 celo zvočno sli-
šal. Torej: v zimskem času in dobrih 
pogojih gre tudi tako, vendar je za 
resno delo potrebno biti na čimbolj 
tihi lokaciji!

Filtri:  
Da bi se pri snemanju nekega izbra-
nega signala izločilo sosednji signal v 
neposredni bližini nekaj Hz, se upo-
rabljajo ustrezni avdio kaskadni fi ltri, 
širine 15Hz  ali manj.

Povzetek glede naprav: cilj je doseči 
optimum. Bolje rečeno: čim bolj se 
približati optimumu na relaciji poto-
vanja signala: antena – prenosni vod 
– obdelava signala v sprejemniku – 
zvočna kartica v PCju in ekran, kjer se 
signal manifestira. Splošna proble-
matika sprejemanja, morda tema za 
poseben članek...

Evidenca o delu NDB oddajnikov
Za  »monitoring« na področju našte-
tih NDB oddajnikov obstaja skupina, 
ki spremlja delo teh oddajnikov, bele-
ži spremembe in vodi zelo podrobno 
evidenco. V S5 (SVN po ITU oznaki) 
sva v tej skupini dva poslušalca (»REU 
Listenerja«),  in sicer Siniša S52ST in 
moja malenkost. Oba sva v »družini 
nad 1000 sprejetih in registriranih 
NDB«. Večino skupine sestavljamo li-
cencirani radioamaterji operaterji iz 
Evrope (REU) in  severne Amerike 
(RNA). Na opisanem področju nam 
praktično ničesar ne uide, ne da bi 
bilo opaženo in registrirano v eviden-
ci.

Za konec: 
Z navedbo osnovnih značilnosti sem 
vam poskusil kratko in preprosto 
predstaviti eno od  številnih radioa-
materskih aktivnosti. Sam sem z njo 
pričel pravzaprav povsem slučajno, 
ko sem vrtel gumb skale po frekven-
cah, kamor običajno radioamaterji-
operaterji ne zahajamo. Bila je rado-
vednost spoznati nekaj novega. V 
teh začetkih mi je prve informacije 
(predvsem o »aero NDBjih«) dal Gre-
gor, S53RA. Kasneje sem ugotovil, da 

je to radioamaterska dejavnost, ki je 
po svoji  značilnosti nestresna in z 
možnostjo eksperimentiranja na po-
dročju anten, sprejemnikov in njih 
pripomočkov, sprejemnih programov 
in njihovih najbolj ustreznih nastavi-
tev. Zadnje tri leta (po 40 letih dela 
na radioamaterskih področjih, vključ-
no z dvoletno LF aktivnostjo) sem se 
povsem posvetil delu na tem podro-
čju in prišel do rezultata, ki presega 
1800 sprejetih in registriranih »aero 
NDBjev« iz 90 držav, provinc, naftnih 
ploščadi itd. Rezultat je stvar prido-
bljene prakse, eksperimentov, ustre-
znih naprav s katerimi razpolagamo, 
dane lokacije, pri meni pa tudi pomo-
či  Sandija S52ED glede opreme (RXi) 
in pomoči Siniše S52ST, glede raču-
nalniških programov, in njihovim 
najustreznejšim nastavitvam.

Nekaj  te aktivnosti imam predsta-
vljene na svoji spletni strani: http://
lea.hamradio.si/~s52ab/    s kar nekaj 
zvočnimi in grafi čnimi posnetki si-
gnalov, vključno z nekaj NDB DXi. Ve-
liko več je napisano na spletnih stra-
neh Alan-a,  G4TMV: http://www.
beaconworld.org.uk/. V primeru, da 
sprejmete signal na navedenih fre-
kvencah in bi želeli njegove podatke, 
je rešitev enostavna: v internetni br-
skalnik odtipkajte »REU signals«, se 
povežite z evidenco in v tabelo vpiši-
te njegovo identifikacijo »Call/ID«. 
Zabave in zadovoljstva vam želim 
tudi v tej zvrsti radioamaterstva, v 
kolikor se boste v njej preizkusili.     

MERITVE RADIOAMATERSKE OPREME
Info: Goran Krajcar, S52P

Zveza radioamaterjev Slovenije s Fakulteto za elektroteh-
niko Ljubljana organizira dneve meritev radioamaterskih 
gradenj in opreme. Prvih meritev 19.11.2009 so se od 
pet napovedanih udeležili trije radioamaterji: Rado 
S57RZ, Matjaž S56ZVD, Jože S54T.
Izvajalec meritev meni, da so bili vsi zadovoljni, saj dobili 
povratne informacije in podatke o svojih inštrumentih in 
napravah, ki so jih želeli.

Matjaž, S56ZVD: Udeležba res ni bila ogromna, ampak 
smo pomerili kar smo mislili. Zahvalil bi se vsem, ki so 
organizirali merilni dan in posebej ekipi v laboratoriju in 
vodstvu, ki so si vzeli čas za naše probleme.
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Po prvih izkušnjah smo prišli do dogovora, da je potrebno 
pri prijavi za meritve na ZRS dostaviti sledeče podatke:

Ime in priimek, GSM številko, ime naprave, ki se jo bo 
merilo, opis želene meritve v 2 stavkih, oceno trajanja 
meritve, tip konektorjev in vrsto napajanja.
Meritve se bodo izvajale tudi v letu 2010, ob četrtkih po 
14 uri v sledečih terminih: 

28.01.2010, 18.02.2010, 25.3.2010, 22.4.2010, 
27.5.2010, 17.6.2010, 23.9.2010, 28.10.2010, 
25.11.2010, 16.12.2010

Prednajave na email ZRS do ponedeljka do 9 ure pred če-
trtkom, ko se meritve opravljajo. Po uskladitvi se na email 
meritve potrdi in določi ura, brez potrditve se meritve ne 
izvajajo.

Rado, S57RZ: Pridružujem se Matjaževi zahvali ekipi iz 
merilnega laboratorija FE Ljubljana (as. dr. Leon Pavlo-
vič in as. Luka Naglič) za pomoč in prijetno popoldansko 
druženje. Na kratko nas je pozdravil tudi prof. dr. Matjaž 
Vidmar, S53MV in nam zaželel uspešno delo. Jaz osebno 
sem premeril točnost oziroma odstopanja frekvence in 
izhodnih nivojev mojega iz ne vem katere roke kupljene-
ga signal generatorja Marconi 2022A (100KHz - 1GHz), 
za katerega nisem bil siguren, ali je točen ali ne. Prav 
tako sem z točno generiranim signalom jakosti O DBm 
umeril moj digitalni wattmeter ter premeril doma nare-
jen slabilec. Pri mini VNA analizatorju sem preveril toč-
nost referenčnega signala 10 MHz in poiskusno premeril 
high pass fi lter. Z uporabo visokokvalitetnih merilnih na-
prav v laboratoriju sedaj točno vem, kako točne so moje 
meritve doma. Seveda pa sedaj. ko tole pišem, ne mo-
rem pozabiti slike na ekranu 50 GHz spektralnega anali-
zatorja....

Predstavitev laboratorija za sevanje 
in optiko

http://www.fe.uni-lj.si         http://antena.fe.uni-lj.si

Laboratorij za sevanje in optiko, Fakultete za elektro-
tehniko, Univerze v Ljubljani, izvaja raziskave na fi-
zi čnem nivoju telekomunikacijskih omrežij, katerega 
sestavna dela sta optična vlakenska infrastruktura in 
radiofrekvenčni kanal. Laboratorijska ekipa je zadolžena 
za načrtovanje in razvoj tako analogne kot hitre digi-
talne mikrovalovne elektronike za optično in mikrovalov-
no komunikacijsko opremo, modeliranje in simulacijo 3D 
pasivnih mikrovalovnih struktur ter razvoj anten do 
teraherčnega frekvenčnega področja. 

Večino raziskovalne opreme je bilo pridobljene iz evrop-
skih projektov v okviru programa TEMPUS in kasneje iz 
okvirnih programov Evropske Unije ter tujih in domačih 
industrijskih projektov. Laboratorij je razvil, izdelal in 
preizkusil mikrovalovne in hitre elektronske komponente 
za potrebe evropskih projektov ESTER, ATLAS in IPHO-
BAC. Predstojnik laboratorija je sodeloval tudi v ekipi za 
načrtovanje in izgradnjo umetnih satelitov Microsat in 
AMSAT P3D. 
Laboratorij za sevanje in optiko razpolaga z vrhunsko 
radiofrekvenčno merilno opremo za merjenje karakteris-
tik anten, meritve radiofrekvenčnega spektra in meritve 
S-parametrov. Sem se uvrščajo RF spektralni analizator 
do 50GHz, vektorski analizator vezij do 20GHz, ska-
larni analizator vezij do 40GHz ter različni RF izvori 
vse do 40GHz. Za meritve sevalnih lastnosti anten ima 
laboratorij na strehi fakultete postavljeno profesionalno 
merilno mesto z vso pripadajočo opremo.

Vrhunska optična merilna oprema (Fabry-Perot optični 
spektralni analizator, nastavljivi optični slabilci, optični 
merilniki moči, optični reflektometri ter različni optični 
izvori za 1.3um in 1.55um) omogoča meritve optičnega 
spektra telekomunikacijskih valovnih dolžin ter meritve 
lastnosti in pojavov na optičnem vlaknu. Komunika-
cijska oprema omogoča meritve v časovnem prostoru z 
vzor čevalnim osciloskopom in meritve pogostosti bitnih 
napak v telekomunikacijski zvezi.

V okviru laboratorija se izvaja tudi pedagoški proces 
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, saj se na do-
diplomskem in podiplomskem študiju izvajajo preda-
vanja za predmete iz področja optičnih in radijskih ko-
munikacij, ki so podprta s širokim spektrom zanimivih, 
dinamičnih in poučnih laboratorijskih vaj.

Poleg evropskih in vladnih projektov je laboratorij odprt 
tudi za industrijsko sodelovanje na področju optičnih in 
radijskih komunikacij.

Ekipa merilnega laboratorija
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Enostavni medfrekvenčni SDR QSD
Programsko krmiljen radio z digitalno obdelavo signalov je zagotovo pot v prihodnost. Prednosti 

digi talne tehnologije so v izredni natančnosti, zanesljivosti in ponovljivosti. Sodobni mobilni tele-
foni so v celoti bazirani na digitalni tehnologiji. Na trgu že dobimo prve radioamaterske postaje s 

popolno digitalno obdelavo signalov. Pionir je bil K5SDR Flex-radio z uporabo enostavnega N7VE eno-
bitnega QSD pretvornika za PC zvočno kartico (slika 1.). Na ta način s PC istočasno opazujemo do 192 
kHz izbranega radioamaterskega KV območja. Različni načini dela so možni s preprosto menijsko izbiro 
v programu.

Avtor: Marijan Miletić, S56A

Slika 1

Boljša rešitev je švicarski ADAT200A digitalni radio s 
14-bitnim vzorčenjem celotnega KV spektra (slika 2). 
Analogno-digitalni pretvornik na samem vhodu spreje-
mnika stalno daje 1Gbit podatkov, ki se z numerično kon-
troliranim oscilatorjem programsko pretvarja v zaželjen 
podatkovni tok, optimalno prilagojen pasovni širini de-
modulatorja. SDR imajo manjši lokalni šum, ker upora-
bljajo samo en kristalni oscilator za vzorčenje. Dinamika 
SDR je odvisna od kvalitete ADC. ADC ima 70 db SFDR s 
30 MHz pasovne širine in če poslušas samo 3 kHz širok 
SSB signal, dobiš še dodatnih 10 log 30000/3 ali 40 db! 
Za želeni SSB signal je voljo 10.000 vzorcev s katerimi 
lahko marsikaj matematično počneš: Noise blanker, not-
ch, digitalni AGC itd. DSP torej omogoča izvajanje algorit-
mov za odpravo šuma in motenj, ki jih sicer za analogni-
mi metodami sploh ni možno realizirati.

Slika 2 - Zgoraj: blokovna shema superheterodinskega 
sprejemnika z DSP - Spodaj: Sodoben, popolnoma digita-
len radijski sprejemnik

Novejše kratko valovne ICOM radijske postaje imajo LCD 
zaslon, ki se lahko uporablja kot spektralni analizator. 
Ostale postaje imajo običajno izhod iz prve medfrekvenč-
ne stopnje za priklop zunanjih adapterjev. DH1TW je pri-
kazal enostavno rešitev vgradnje adapterja v pomožni 
sprejemnik postaje FT-1000MP. Naredil sem kar nekaj 
tak šnih adapterjev z 1.8 in 5.6MHz kristalnima oscilator-
jema in jih opisal v reviji Svet Elektronike. To so bile kla-
sične rešitve QSD s pomičnim delilnikom, prikazanim v 
izvedbi S53MV na sliki 3. 

Slika 3 - S53MV generator takta za Weaverjev demodulator

Dekadni Johnsonov števec sem uporabil že leta 1972 za 
generiranje zaporednih Morse številk v programirljivem 
elektronskem tasterju DM-2000. Vezje generira izredno 
natančne krmilne signale, premaknjene za 90 stopinj, 
vendar potrebuje štirikrat višjo taktno frekvenco. Poma-
gamo si lahko tudi z dvakratno frekvenco in bistabilnim 
multivibratorjem ter selektorjem z vgrajenim dekoderjem 
za štiri diskretna stanja. Standardni vhodni medfrekvenč-
ni signal 455 kHz preklapljamo s CMOS vrati (ideja YU1LM 
s slike 4). 

Slika 4

Moja zadnja verzija MF SDR uporablja oscilator s keramič-
nim resonatorjem, prikazanim na sliki 5. Muratin CSB455E 
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keramični resonator je cenena zamenjava za kvarc kristal; 
ekvivalentna shema je prikazana na izvirni JA sliki - slika 5. 
Na sliki 5 vidimo tudi zaporedno in vzporedno resonanco s 
spremembo faze. 

Slika 5 - Diagram vzporedne in zaporedne impedance ke-
ramičnega resonatorja in ekvivalentna shema

Priporočen CMOS oscilator v paralelni resonanci na na-
zivni frekvenci 455 kHz je prikazan na sliki 6 - podatki v 
tabeli 1 pokažejo serijsko resonanco 12 kHz nižje. 

Slika 6 - CMOS oscilator v paralelni resonanci s keramič-
nim fi ltrom 455 kHz

Prav to frekvenco želimo doseči, da bi lahko izkoristili se-
lektivnost 20 kHz prvega MF fi ltra! Moj oscilator upora-
blja dva priporočena zaporedna CMOS inverterja CD-
4069 U1A in U1B. Izhod oscilatorja je z uporovnim 
delilnikom znižan na eno desetino. CSB455E ima na 443 

kHz serijsko upornost okrog 10 Ohmov in je prilagojen na 
160-Ohmsko nizko pasovno sito. Nizko pasovni filter 
(LPF) je narejen z miniaturno dušilko 47 μH in dvema fo-
lijskima kondenzatorjema 2.2 nF, točnosti vsaj 5%. Za-
ključen je s karakteristično impedanco 160 Ohmov preko 
ločilnega kondenzatorja vrednosti 100 nF. U1A in U1F 
delata v linearnem režimu s pomočjo upora R3. Vhod 
U1F je (glede na U1A) fazno premaknjen za želenih 90 
stopinj. Invertorja U1C in U1D omogočata dodatna krmil-
na signala, fazno premaknjena za 180 stopinj. 

Slika 7 - CW Skimmer v dveh načinih delovanja
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Sodobni programi za SDR z zvočno 
kartico znajo narediti korekcijo faze 
in amplitude stereo vhodnega signa-
la na točno 90 stopinj. Vhodni MF 
signal v pasu 455 +/-10kHz gre na 
vse štiri vhode CMOS analognih vrat 
CD-4046. Enosmerna prednapetost 
je nastavljena na polovico napajalne 
napetosti, ki je lahko med +5 in +15 
V. Na vseh izhodih vrat so folijski 
kondenzatorji 100 nF natančnosti 
5%. Stereo izhoda dobimo z dvema 
nizko šumnima operacijskima ojače-
valnikoma v integriranem vezju NE-
5532. Galvansko sta ločena od Line-
in vhoda zvočne kartice. Večje NF 
ojačanje ni potrebno, ker signal je-
mljemo iz medfrekvenčne verige. 

Najpogosteje uporabljam program 
CW Skimmer - slika 7 (avtor VE3NEA), 
ki dekodira vse aktivne telegrafske 
signale v pasu 20 kHz. Frekvenco 
moje postaje krmilim s CAT protoko-
lom. NF medfrekvenca za Skimmer 
je 12 kHz. Tako dobim točno frekven-
co vseh dekodiranih pozivnih zna-
kov, ki se prenašajo v tekmovalni 
program N1MM Logger preko inter-
nega DX Cluster protokola na IP na-
slovu 127.0.0.1. Možna je uporaba 
Skimmer-ja tudi na RTTY z izhodom 
900 Hz. Program VAC prenaša digi-
talne vzorce na vhod druge, dodatne 
zvočne kartice. Program MMTTY 
nato dekodira izbrani FSK signal iz 20 
kHz vidnega območja.

Opisani preprosti MF SDR vmesnik 
omogoča veliko nove zabave z radij-
sko postajo!        

Slika 9 - Izgled ploščice TIV

Slika 10 - Prototip je bil vgrajen v YAESU FT1000MP

Slika 8 - Shema vmesnika 455/12 kKz
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KOLEDAR TEKMOVANJ JANUAR/FEBRUAR 2010 
DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

01.01.2010 AGCW Contest 16:00-19:00 144 MHz DL

01.01.2010 AGCW Contest 19:00-21:00 432 MHz DL

02.01.2010 Contest Romagna 50 MHz 09:00-16:00 50 MHz I

03.01.2010 Contest Romagna 144 MHz 08:00-15:00 144 MHz I

05.01.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM

12.01.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM

14.01.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM

19.01.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM

21.01.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 70  MHz LA/OH/OZ/SM

26.01.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 2.3 GHz  & up LA/OH/OZ/SM

02.02.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM

06.02.2010 Contest Romagna 432 MHz 20:00-22:30 432 MHz I

07.02.2010 Contest Romagna Microwave 17:00-21:00 1..3 GHz & up I

09.02.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM

11.02.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM

14.02.2010 Contest Lombardia 144 MHz 08:00-13:00 144 MHz I

16.02.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM

18.02.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 70  MHz LA/OH/OZ/SM

23.02.2010 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 2.3 GHz  & up LA/OH/OZ/SM

Avtor: Sine Mermal, S53RM
         ZRS UKV manager

Avtor: UROŠ ŠKRJANEC, S57SU

Sprememba pravil  UKV tekmovanj

Perseidi 2009 ali kaj gre lahko še narobe…

Tekmovanja za UKV maraton se odvijajo v nedeljo v tretjem polnem vikendu tekočega meseca, kar pa 
je v neskladju s termini aktivnosti sosednjih držav. Zato smo uskladili termine tekmovanj za ZRS 

Maraton s tekmovanji in dnevi aktivnosti sosednjih držav, kar pa pomeni vsako tretjo nedeljo v mesecu. 
Zaradi tega je UO ZRS spremenil 3. točko pravil ZRS UKV Maratona, ki se sedaj glasi:

P onovno je leto naokoli in Perseidi so pred vrati in zopet težka odločitev: delati od doma in imeti 
ugodje (dobra postelja), ali iti na lokacijo Blegoš in imeti boljše pogoje, kot so višina, moč in an-
tena, a biti brez ugodja.

3. DATUM TEKMOVANJA – 
Tekmovanje je razdeljeno na 
10 terminov z začetkom v 
mesecu marcu ter zaključkom 
v mesecu decembru. Tekmo-
vanje poteka vsako tretjo 
nedeljo v mesecu.

Zaradi uvedbe VHF manager 
strežnika (robota) se  spremeni 
tudi naslov za pošiljanje tekmovalnih dnevnikov za ZRS 

UKV Maraton in za vsa ZRS UKV 
tekmovanja, vključno z A-A 
tekmovanjema. Tekmovalne 
dnevnike se za vsa ta tekmovanja 
od leta 2010 naprej pošilja 
izključno na naslov http://slovhf.
net/vhfmanager/.
Vsem tekmovalcem želimo veliko 
uspehov v prihajajoči tekmovalni 
sezoni!

73 Sine, S53RM

No, ugodje gor ali dol, bolje je imeti 
boljše pogoje za delo (!!!), torej je 
odločitev lahka; grem na Blegoš. Ker 
ni v klubu nikogar, ki bi bil toliko 
'usekan' na MS, se odpravim sam. 

Logistika za enega ni tako strašna: 
hrane potrebujem za 2 dni, vodo 
imam, gorivo sem prinesel na hrbtu 
v dnevih in tednih pred rojem, kar 
pomeni, da sem dobro založen.

Od tehnike je na lokaciji PA, ki bi dal 
solidnih 500W, ter napajalnik za po-
stajo. Za MS ni potrebna zelo dobra 
postaja, se pravi da bo moj 'domači' 
TM255 povsem zadovoljiv.

Končna konfi guracija:
TX Kenwood TM255E+500W
RX Kenwood TM255E
ANT 4wl DJ9BV@5m

Ker v debati z Janezem-S52FO iz-
vem, da so težave z agregati, je nekaj 
slabe volje že prisotne. Veliki agregat 
ima v okvari hladilnik, na malem pa 
pušča rezervoar za gorivo. No, lepo… 
To pomeni, da mi vse skupaj pade v 
'vodo'? To pa ne, zato se odpravim na 
lokacijo v nedeljo, 9. avgusta 2009, 
da preverim, če je možno rešiti na-
stale razmere. Ideja je bila, da dova-
jam gorivo iz 10l posode direktno v 
motor agregata. Najprej sem posku-
šal ugotoviti, kje dejansko pušča ob-
stoječi rezervoar. Odkritje je bilo do-
kaj šokantno: pušča po šivu, na 
spo dnji strani, kjer sta polovici toč-
kovno varjeni. Da je zadeva še hujša, 
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REZULTATI - ZRS SEPTEMBER
Znak WWL QSO Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.

145 MHz - več operaterjev
1 S50C JN76JG 655 244197 LZ9X KN32AS 973 27 3.96% Javornik 1500 6x5,2x15,2x15,1x20 1508
2 S57O JN86DT 575 215907 SK7MW JO65MJ 981 20 3.36% TS 940 + JAVORNIK 1500 8x11+4x17+4x17+4x17 el Yagi 307
3 S59R JN76OM 569 208709 LZ9X KN32AS 953 12 2.07% FT1000MP 1500 2x2M18xxx+2x2M18xxx+2x4x4-5LVA 1524
4 S57C JN65XM 522 196635 LZ9X KN32AS 1011 16 2.97% FT1000MP + Javornik II 1500 2x16 I0JXX, 2x15DJ9BV, 2x12 I0JXX 1028
5 S59DEM JN75DS 501 179452 EA3BSG/P JN11GW 1033 32 6.00% FT1000MP, TS-2000, XVRT Javornik 1500 4x10, 2x10, 15 dj9bv 1268
6 S53D JN76BD 415 147819 LZ9X KN32AS 1017 19 4.38% Javornik+FT1000MP 800 2x4wl + 3wl 1562
7 S53A JN86FN 423 139494 LZ9X KN32AS 867 23 5.16% Javornik 1 1500 17B2 by CC 290
8 S59P JN86AO 372 124259 LZ9X KN32AS 898 6 1.59% TS-850 + Javornik 1000 8 x 10 el DJ9BV 301
9 S56WPC JN86CR 77 17281 DL0HCG JN48KP 589 3 3.75% IC 7000 50 16 EL YAGI 0

10 S59DME JN75PP 75 12779 OK2JI JN89MW 495 4 5.06% Yaesu 897 20 Jagy 17 element 10
11 S56P JN76PO 11 2267 DR2X JO40QL 613 0 0.00% FT-1000MP MARKV + TRANSVERTER 1000 2x9 el. F9FT 963

145 MHz - en operater velika moč
1 S51ZO JN86DR 515 181904 SK7MW JO65MJ 990 11 2.09% TS-850s+Javornik 1500 4x14el.DJ9BV,4x5el.S53WW,2x16el.F9FT 317
2 S57M JN76PO 434 150171 SK7MW JO65MJ 991 5 1.14% MARK V + JAVORNIK 1000 2x9el.+ 20 el. 963
3 S58M JN76KC 337 112114 LZ9X KN32AS 960 16 4.53% ICOM IC-781 1000 4 X 11 & 2 X 15 el. by YU7EF 850
4 S57LM JN76HD 163 46789 YU1YM KN13IJ 708 6 3.55% FT847 100 F9FT 17 el. 313
5 S52IT JN66WB 136 41437 UR7D KN18JT 737 14 9.33% IC 910 100 17 EL YAGI 1079
6 S59GS JN75OO 73 22683 UR7D KN18JT 675 0 0.00% FT 225 100 16 175
7 S54O JN75NT 71 17057 UR7D KN18JT 667 1 1.39% FT736 500 17el 200
8 S50TA JN76HD 66 15215 UR7D KN18JT 682 4 5.71% IC-706MK2G 50 7el Yagi 304
9 S55SL JN75CL 26 7617 DR2X JO40QL 662 0 0.00% 2.5 dB - IC202ww 750 2 x 15 el. DL6WU 1268

10 S57GM JN76DD 34 6831 OL9W JN99CL 473 1 2.86% IC 202 9 el. DL6WU 0
11 S53XX/P JN76CC 29 5154 OK2PVF JN99JQ 525 0 0.00% 20 4 el. 0
12 S52AA JN76HD 23 4126 DL0FO JN59NU 488 2 8.00% IC-275 100 17el F9FT 12
13 S52EI JN76LM 23 3546 OL7Q JN99FN 427 1 4.17% FT-879d 50 4 el S53WW 420

145 MHz - en operater mala moč
1 S53O JN86AT 214 64879 LZ9X KN32AS 908 6 2.73% ts850s 20 416
2 S51WC JN75NP 216 62751 LZ9X KN32AS 927 6 2.70% ts711 - 25 1 x 17 F9FT 1047
3 S57CN JN75PS 201 49751 LZ9X KN32AS 918 9 4.29% 25 1 x 17 F9FT 1178
4 S58RU JN65WM 111 31520 DR2X JO40QL 645 7 5.93% FT-736R 25 2M5WL - 17 elem. 266
5 S51GF JN66WA 139 31384 UR7D KN18JT 739 7 4.79% IC 202 25 2  X 17 Tona 1124
6 S56FQC JN75DN 55 11292 OM6A JN99JC 520 3 5.17% FT-847 25 9 el. YU7EF 1098

REZULTATI - ZRS 50MHz
Znak WWL QSO Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.

50 MHz - več operaterjev
1 S53N JN65WW 196 221274 CT3FQ IM12JU 3015 7 3.45% IC-746Pro 100 ECO 5 el beam 0

50 MHz - en operater velika moč
1 S53XX JN76CF 290 357153 WP3UX FK68UF 7837 3 1.02% 930
2 S53M JN86CR 222 291817 NP4A FK68PD 8020 9 3.90% IC706MKIIG 100 5 el TONNA 320
3 S51ZO JN86DR 212 286803 NP4A FK68PD 8026 2 0.93% TS-850s+OE9PMJ 100 2 x 5 el yagi 317
4 S56P JN76PO 200 283545 NP4A FK68PD 7952 0 0.00% FT-847 100 Yagi 5el. 963
5 S54W JN86BP 130 157129 CT3FQ IM12JU 3203 8 5.80% 0
6 S51AY JN86FN 89 112590 CT3FQ IM12JU 3225 1 1.11% FT-2000 100 10 MHz Dipole 160
7 S56HCE JN75AP 62 82756 CT3FQ IM12JU 3017 3 4.62% 5EL. 50 350
8 S56FQC JN75DN 44 63738 CT3FQ IM12JU 3033 5 10.20% 1098
9 S52Q JN75GW 30 25927 UT1I KN96AX 1798 9 23.08% IC-7400 100 5 el. F9FT 300

10 S51BR JN75LX 13 10501 EA1FDI IN53TF 1866 0 0.00% Yaesu FT857D 100 520

je spuščal ravno takrat, ko je motor 
deloval, v mirovanju pa ne. Ideja o 
dovajanju goriva se je izkazala za 
uporabno, saj je agregat deloval na 
novo 'posodo' za gorivo. Na sliki se 
lepo vidi modro 10l posodo na sodu 
za vodo in dovodno cevko za gorivo 
do motorja. Dodatne vrvice so bile 

posodobitve, ki bodo opisane v na-
daljevanju.
Tako sem uredil preskrbo z električno 
energijo. Vsaj ena težava je rešena in 
se lahko posvetim ostalim zadevam 
za uspešno delo.
Sledila je vrnitev v dolin, da pripra-
vim še ostale stvari (tehnika, hrana).

Ponovni vzpon je sledil v ponedeljek, 
10. avgusta 2009.
Ker se mi ni dalo dvakrat v hrib, sem 
si naložil vse naenkrat. Teža je bila 
kar znosna, verjetno preko 20kg, za-
to je šlo malo počasneje. Mislim si: 
bolje enkrat počasi, kot dvakrat hi-
tro.      
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Postavitev tehnike ni predstavljala težav, saj sem vse po-
stavil v dobri uri, vključno z internetno povezavo na Krva-
vec. Ob 7.30Z sem že pričel prvo zvezo z YO/HA5KFV 
(KN36); končal sem jo uspešno. Na srečo, saj se bil med 
zadnjimi, HI, potem so zaključili z delom. Do konca dneva 
sem uspel kompletirati 8 zvez (5 novih #). Med 16Z in 
19Z sem bil QRT zaradi statike, ki mi je popolnoma one-
mogočila sprejem MS signalov; bližala se je fronta. Ob 
22.30Z sem ugasnil vse skupaj, saj se je zunaj razvila ne-
vihta (strele so osvetljevale nebo vse naokoli), veter se je 
okrepil, strah pred porušitvijo antene je bil prevelik in 
sem jo spustil na tla, kolikor je bilo mogoče (se pravi cca 
60cm od tal). Z mirno vestjo sem se odpravil spat.

Naslednje jutro sem vstal okoli 4Z. Anteno je bilo potreb-
no postaviti pokonci in 'juhu' na nove zmage, pardon, 
kvadratke. Da veselje ne bi predolgo trajalo, je po treh 
uspešnih zvezah okrog 7.30Z počilo in PA je obmolknil. 
Ponoven poskus zagona je bil uspešen samo do vklopa 
HV, potem pa spet bum. No, pa sem tam, kjer si najmanj 
želim. Seveda sem izustil nekaj 'sočnih'. Zdaj je bilo po-
trebno ugotoviti, kaj za vraga je narobe. Že sem vihtel 

izvijač in odpiral stranice ojačevalnika. Šop žic je bil 'lepo' 
osmojen in zdelo se mi je, da je krivec za nastalo situacijo 
stikalo za HV. Žal se je ta domneva izkazala za zmotno, saj 
je podroben pregled postregel s še bolj šokantno novico: 
prebilo je HV transformator.

Kaj mi preostane? Nadaljujem s solo postajo (40W TX) ali 
odneham in si rečem: no ja, vsaj poskusil sem, pa se ni 
izšlo? Zelo slabe volje pokličem Janeza-S52FO in mu po-
jasnim težave. 'Hja, pridi po tranzistorski PA, ne bo ravno 
500W, imel jih boš 150-200, bolje to kot 40W'. Nekako se 
strinjam, čeravno nisem preveč navdušen nad ponovno 
potjo v dolino in še enkrat na hrib, saj mi bo to vzelo naj-
manj 3 ure. Ko sem bil ravno v dolini, sem naredil še ovi-
nek do doma in se okopal v kadi ter pojedel topel obrok, 
nato pa nazaj, saj je čas zelo dragocen. Še dobro, da sem 
se predhodno pozanimal, kaj vse potrebujem za delo z 
novim PA, sicer bi lahko kar obrnil…
Uspešno sem sestavil novo postavitev in prvi poskus je bil 
veliko razočaranje: izhodna moč je le 90-100W (3dB 
manj, kot vsa govorila). Porajala so se mi vprašanja, kako, 
zakaj itd. Zaključek: ojačevalnik potrebuje cca 10-15W za 
nazivno moč, ki pa jih nimam, saj mi postaja v LP načinu 
daje le 5W. Kaj hočem, 'nadaljuj', si mislim, 'vsaj nekaj 
je… mogoče bo pa gostota kamnov pripomogla h kaki 
uspešni zvezi'. Dan zaključim s 5 kompletiranim zvezami 
(4 novi #).
Ob 00Z se prične MS sprint tekmovanje, na random fre-
kvenci (144.370) je zelo živahno. V eni periodi je možno 
dekodirati tudi do 6 različnih postaj… to bo veselo! Na 
hitro (2h) kompletiram 3 zveze, sledi uspešen sked z IT-
9CHU. Nato Alex-RU1AA predlaga sked, saj sem ga že 
prejšnji dan 'moril', da potrebujem KO48. Tudi ta je uspe-
šno v LOGu. Na DXC zagledam, da CN8LI kliče CQ na 
144.365, hitri izračun pokaže 2200+ km. S 500W bi se ga 
takoj lotil, z 90W pa samozavest le ni tako velika, a vsee-
no poskusim, saj nimam kaj izgubiti. Konec koncev sem 
prišel 'nabirat' nove #, ne pa 'nabijat' zveze. Po prvem od-
boju 160/21 'CQ CN8LI' pričnem klicati. Na moje veliko 
presenečenje zagledam na DXC nov spot: CN8LI objavi, 
da me sliši - zelo vzpodbudno, saj vem, da ga kliče tudi 
Andrej-S50TA z Menine, kjer premorejo malo več 'mišic' 
in aluminija od mene.
Vsako periodo pozorno poslušam, ko končno prav na 
kratko zareže v moja ušesa: 160/5 z raportom R27 zame. 
Veselje je veliko, vendar bo potrebno počakati še na potr-
ditev mojih RRRR. Po 45min je tudi drugi odboj uspešno 
dekodiran (celi 2sec s 73 CN8LI). Nova država, nov # in 
nov MS ODX 2232km (ni slabo za 90W in 4wl)!
Kdo torej potrebuje ES za CN? V tistem trenutku mi je bilo 
skorajda vseeno, če vse skupaj 'crkne' hi.
Opogumljen z uspehom DX zveze poskusim še z OY4TN 
(2220km). Slišal sem le en odboj 260/19, kar je lepo, saj 
so v smeri 330 stopinj naši prekrasni Julijci. Nadaljujem 
in vknjižim še nekaj novih # in UA2 kot nov DXCC. Zelo 
lepo bilo slišati OH6NVQ (KP13) in SM3PXO (JP73) s kra-
snimi odboji do 13sec. Peter-SM3PXO je dejal, da mora 
biti Blegoš zelo dobra lokacije z dobrim take-offom na 
sever, glede na dobre odboje z moje strani in uporablje-
no tehniko. Kako so ljudje lahko v zmoti… Po koncu ctest-
a je aktivnost zelo upadla in komaj si še našel koga za 
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zvezo (sploh za nov #), tako sem ob 2.30Z zaključil z de-
lom in se odpravil spat.
Kar pošteno sem bil zdelan, saj me ni bilo na spregled 
celih 6h, ko je bilo sonce že dokaj visoko. Volje za nada-
ljevanje dela na postaji ni bilo, zato sem pričel pospravlja-
ti in bil doma že ob 12Z.
Da pojasnim še tiste vrvice s prve slike: med samim de-
lom sem opazil, da se motor neprestano 'zaletava' in mu 
generirana napetost niha od 240-170V. Nekaj je hudo 
narobe… Kot da še nisem imel dovolj težav z agregatom 
že na začetku in prebitim HV transfomatorjem, zdaj me 
boš še ti za… Ugotovil sem, da mora gorivo pritekati z 
nekim pritiskom, da motor normalno deluje, torej sem 
prvo postavitev še malo improviziral, tako da je dovodna 
cevka ostala v takšnem položaju, da je motor normalno 
deloval.
Na Blegošu pasejo tudi čredo krav (mislim, da jih je bilo 
letos okoli 60) in smo v dobrem odnosu s pastirjem, ki 
me je med mojim delom z vrha vsak dan obiskoval. Seve-
da sem takrat na kratko prekinil z delom in izmenjala sva 
nekaj besed. Njemu se je prileglo hladno pivo, meni pa 
družba in to navkljub povezavi z zunanjim svetom preko 
postaje in interneta.
Celotno dogajanje (opravljene zveze in skede) sem dokaj 
vestno zapisoval. Odboji vseh uspešnih zveze so shranje-
ni na disku, kot tudi v papirni obliki.

SEZNAM ZVEZ S57SU MS PERSEIDI
DATUM UTC CALL LOC QRB QTF NEW

10.8.2009 7:30 8:02 YO/HA5KFV KN36BA 907 87 CS Y HA5FA
ponedeljek 9:30 9:38 UR6EC KN88BB 1656 75 CS Y

9:45 TK5JJ/p JN42QF 597 224 CS
10:00 10:05 RK3AF KO75WO 1823 47 CR
10:13 10:32 LA0BY JO59FW 1546 352 CS Y
11:03 11:12 SM0IKR JO99CC 1454 9 CS Y
13:03 13:23 DJ9YE JO43HV 946 336 CS

13:44 IK2CFR/1 JN43BX 529 245 CS
15:40 15:49 UA3PTW KO93BS 1907 55 CS Y
16:02 QRX za spanje in 

zaradi statike
22:30 QRT zaradi 

nevihte
5:30 EU4AG KO13VQ 1086 36 CS Y

5:17 6:48 YO/HA5KFV KN26TR 885 82 CR
11.8.2009 6:30 6:55 SM5HUA JP80WA 1564 8 CS Y DIRECT

torek 7:10
QRT zaradi 
preboja HV 
transformatorja

14:00
QRV s 
tranzistorskim PA 
90W out (???)

15:36 16:32 UR4LQ KO80BC 1689 67 CS Y
17:09 18:47 RD3YA KO62RW 1583 54 CR Y
19:00 19:32 RA3LBW KO64AT 1588 46 CS Y
20:08 20:43 EW1CD/2 KO34RC 1297 42 CR Y
20:15 21:39 LY8O KO24FO 1190 34 CR

12.8.2009 0:16 0:49 ER1SA KN47KA 1130 80 CR Y
sreda 1:09 1:30 US5EY KN67RX 1478 75 CR Y

1:39 2:02 UT7QF KN77MV 1596 75 CR Y
2:18 2:30 IT9CHU JM76IV 1028 177 CS
5:06 5:14 RU1AA KO48VR 1750 31 CS Y
5:27 6:12 CN8LI IM63NX 2232 240 CR Y
6:42 7:05 EA3GP JN01SF 1150 246 CS
7:53 8:12 OH3DP KP10TT 1746 17 CS Y
11:52 13:40 UT1EA/p KN57XX 1361 75 R Y po dveh urah me 

ni sprejel
QRX za spanje

17:49 18:18 EA4YR IM78BX 1818 251 CS Y
18:58 19:33 RX6DT KN94UL 2005 86 CS Y
20:03 20:28 SP2QBQ JO94FL 976 17 CS Y
20:47 21:32 RU2FM KO04GQ 1052 23 CS Y
21:47 22:06 OH6NVQ KP13IP 2019 12 CS Y
22:50 23:05 UT6EN KN67RW 1478 75 CR
23:55 0:04 SM3PXO JP73GI 1915 1 CR Y

Avtor: Matija Brodnik, S53MM

EME zveze na 1296 MHz

Konec maja smo v Radioklubu Domžale – 
S50C naredili prve zveze na 1296 MHz, 
o čemer smo lahko prebrali več tudi v 

CQ ZRS [1]. Takratna oprema je bila 2,48m 
parabolično zrcalo (f/D=0,41)  z mrežo 10mm 
in okroglim valovodnim lijakom v linearni polar-
izaciji (horizontalna) kot primarnim virom, cca 
150W v anteni in skupnim šumnim številom (NF – 
noise figure) sprejemnika (kabel, rele in LNA – low 
noise amplifier) cca 1,5dB. Zveze so bile sicer na-
rejene, a nekako sem le pričakoval malo močnejše 
signale. Zdelo se mi je, kot da morda slišimo celo 
malo slabše, kot korespondenti slišijo nas. Sicer 
pa je bila to šele četrta postaja iz S5, ki je uspela 
z EME zvezami na 23cm bandu (S53WW in S57Q 
leta 1993 in S59DCD nekaj let kasneje).

Preučevanje zadeve
To je bil povod, da sem naredil manjšo raziskovalno nalo-
go, kaj bi se dalo izboljšati. Za začetek sem ponovno pre-
bral članek Roberta Vilharja, S53WW [2] ''Prve slovenske 
EME zveze na 1296 MHz''  iz leta 1993, nato pa sem se za 
nekaj dni zakopal v literaturo (vse je na internetu). Ugo-
tovil sem, da je na 23cm in višje v uporabi dogovor, da se 
uporablja krožna polarizacija, to pa zato, da se odpravijo 
razlike med obračanjem polarizacije pri medkontinental-
nih zvezah in s tem povezanim velikim dodatnim duše-
njem pri sprejemu z drugo polarizacijo, kot je na oddaji. 
Dobro, so se pač zmenili za nek standard. Ampak: ali ni 
potrebno za krožno polarizacijo zakasnilno vezje med ho-

Povzetek je sledeč:
32MS zvez (22 novih #), 3 zveze preko 2000km, 22 po-
skusov NIL in 7 poskusov NC, naredil sem tudi 2 TR zvezi, 
ker še nisem dobil QSL kartic. Aktivnost z vzhoda je bila 
zelo solidna in je postregla s precej novimi#.

Vrhunec je bila zveza s CN8LI, povsem na psu pa sem se 
počutil, ko je 'izdihnil' linear.

Do slišanja v naslednjih rojih, naj bodo to Leonidi, Gemi-
nidi ali kateri izmed sporadičnih!

73 de Uroš, S57SU    
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rizontalno in vertikalno polariziranem sevalcem? Poleg 
tega oddajamo npr. z desno krožno polarizacijo, ob odbo-
ju od lune pa dobimo nazaj levo krožno polarizacijo, zato 
je  potreben še dodatni preklop. Sliši se zelo zapleteno! 
Vijačna (helix) antena mi ni preveč všeč, pa tudi nikdar je 
še nisem izdelal.

Optimalna rešitev
Zadeva ni tako zapletena, zahvaljujoč načinu dela, ki ga 
omogoča septum polarizator. To je stopničasta ali pošev-
na pregrada znotraj okroglega ali kvadratnega valovo-
dnega lijaka, ki skrbi za to, da se polarizacija EM valova-
nja na poti navzven (na oddaji) začne spreminjati (vrteti), 
pri sprejemu pa se polarizacija ob vstopu v septum pola-
rizator prične vrteti v drugo smer. Tak valovodni lijak s 
septum polarizatorjem ima tako dva priključka (dva se-
valca), enega za sprejem in drugega za oddajo. Deluje 
čisto pasivno, sploh ne potrebujemo RX/TX preklopa! Do-
datna dobra lastnost tovrstne antene je še izolacija med 
RX in TX priključkom, ki znaša nekje do 28dB; sam sem 
pri svojem nameril 25dB. Na sprejemu  torej potrebuje-
mo le še rele, ki nam odklopi predojačevalnik (če ga seve-
da imamo) in nam dodatno prinese še vsaj 30dB izolacije 
(rele je lahko tudi slabši, ki ne sklene delovnega kontakta 
na maso). Največ literature o tovrstnem sevalcu se naha-
ja na Zdenekovi, OK1DFC strani [3].
Dogovor je torej znan, oddajamo z desno krožno polariza-
cijo (RHCP – right handed circular polarization) in spreje-
mamo z levo krožno polarizacijo (LHCP). Izbran je tudi tip 

primarnega vira. Nadaljnje sem preučil še eno opcijo - do-
dati še en obod (ring) okoli samega primarnega vira, z na-
menom znižati stranske snope oz. znižati skupno šumno 
temperaturo antenskega sistema. Tudi tu je na voljo precej 
literature, npr. lepo razloženi osnovni pojmi v članku ''Ne-
kaj malega o zrcalnih antenah'', avtorja Marka Čeboklija, 
S57UUU [4], kot tudi zahtevnejše simulacije od Paula Wa-
de-a, W1GHZ na njegovi spletni strani [5]. Vmes sem naro-
čil še KIT komplet LNA od G4DDK, ki je po sestavljanju in 
merjenju res pokazal šumno število samo 0,28 dB, a ima 
kar 34dB ojačanja (dvostopenjski design). Seveda ga je po-
trebno namestiti direktno na primarni vir, da se izognemo 
dodatnim izgubam v koaksialnih kablih. V poletnih mese-
cih mi je uspelo najti ''podizvajalce'', ki imajo orodje, da 
lepo zakrivijo aluminij,  tako da pride ven lep izdelek, ter 
varilca, ki ima izkušnje z varjenjem 1,5 mm debelega alu-
minija (ob od). Na koncu sem vgradil še sevalca  (palčki) v 
valovodni lijak in vijake za fi no uglasitev prilagoditve vsa-
kega priključka posebej. Mehanska pritrditev je ostala ena-
ka kot pri starem (linearnem) primarnem viru, torej fi ber-
glas cev iz sredine zrcala.

Preizkus v ARRL EME 
tekmovanju
Za drugi vikend meseca 
oktobra je bil napove-
dan ARRL EME kontest, 
za katerega sem  planiral 
uporabo izboljšav. Že te-
den prej, takoj po okto-
brskem UHF tekmovanju 
smo zamenjali žarilec in 
to tako, da smo zrcalo 

obrnili navzdol za tistih 15 stopinj, kolikor ga loči, da se 
ne nasloni na nosilni drog, nato pa sem se stegnil v cen-
ter zrcala, kolikor je bilo mogoče, da sem dosegel vpetje 
fi berglas cevi. 
10.10.2009, v sobotnem deževnem dopoldnevu sva z 
UKV managerjem Sinetom, S53RM postavila tehniko 
(ojačevalnik v drvarnico - tik pod stolp, priključila kable 
na FT1000MP in Javornika 144/14, ter 14 MHz speljala 
preko delilca tudi v SDR sprejemnik Perseus). Anteno sva 
obrnila v smer, kjer naj bi se nahajala luna in pričel sem 
vrteti »kolo« na postaji. Naletel sem  na DL0SHF, ki je kli-
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cal CQ. Ker se mi je zdel signal premočan, sem predvide-
val, da gre za tropo signal nekega Nemca, ki se nahaja 
takoj izza Alp, pa še anteno sem imel obrnjeno tja nekam 
v Alpe - zagotovo gre za refl eksijo. Nekajkrat sem obrnil 
anteno stran iz zopet v luno, a sem bil še kar skeptičen. 
Preden sem ga poklical, sem na na internetu preveril, od 
kod je - JO54, kar pa je malo predaleč. Prepričan, da gre 
zares za signal z lune, pričnem klicati. Dobim nekaj QRZ, 
??0C, YYYY in pa na koncu LATER. Dobro, pa kasneje.
Vmes sem našel še OK1DFC s šibkejšim signalom, ki pa 
sem ga naredil v drugem klicu, nato pa še enkrat DL0SHF, 
ki je takoj prijel in mi dal SRI B4. Očitno je bila ob prvem 
klicu luna ravno za prečkami velikega stolpa. Sicer pa je 
tukaj kompleten log iz ARRL EME tekmovanja, vse v CW 
načinu dela:

10.10.2009 10:16 OK1DFC 449/549
 10:22 DL0SHF 579/529
 11:24 K1JT 449/439
 22:26 HB9BBD 549/549
 22:50 SP6JLW 439/449
11.10.2009 00:09 HB9Q 549/559
 00:22 IZ1BPN 439/449
 00:44 SV1BTR O/O
 00:56 HB9MOON 559/559
 01:19 G3LTF 439/449 na CQ
 01:34  LZ2US 449/529
 02:08 DF3RU 439/539
 06:10 OH2DG O/M
 09:09 OZ4MM 559/549
 09:23 PI9CAM 559/559

Slišal sem še naslednje postaje: W6YX, WA6PY, K5JL, 
VK3UM, G4CCH, HB9SV, OE9ERC (tudi SSB), PY2BS, 
W5LUA. Na digitalnem delu banda (okoli 1296.070) je 
bilo manj aktivnosti. Največ sem videl 2 signala hkrati, na 
CW delu pa običajno okoli 10 signalov. Daleč najmočnejši 
signal je imel DL0SHF (9,7m zrcalo), ki pa je moral imeti 
kar lepo moč, saj ostale postaje z 10-metrskimi zrcali niso 
bile tako močne. Ocenjujem, da je spodnja meja velikosti 
zrcal pri korespondentih, s katerimi lahko še uspešno 
vzpostavimo CW zvezo, nekje okoli 6-8m in močjo cca. 
300W, zaznati pa je mogoče postaje z nekje do 4-metrski-
mi zrcali. O lastnem echu ni bilo sluha. Več zvočnih po-

snetkov je dostopnih na: http://lea.hamradio.si/~s50c/
sound/2009_EME_23cm/

Zaključek
Za konec moram omeniti zares ogromno razliko po upo-
rabi izboljšav. Na sprejemu ocenjujem, da sem pridobil 
cca 0,8dB z uporabo G4DDK LNA, nameščenega direktno 
na primarni vir, kar pa se pozna občutno več kot klasičnih 
0,8 dB. Hladno nebo na 1296 MHz ima namreč šumno 
temperaturo samo 4K. Stari sistem je imel na sprejemu 
NF=1.4dB [6], kar ustreza 110K, temu lahko prištejem še 
kakih 40K antenskega sistema s slabo potlačenimi stran-
skimi snopi in dobim skupaj cca 154K. Novi antenski sis-
tem ima na sprejemu po oceni NF=0,5dB, kar ustreza 
35K, zraven pa še kakih 30K antenskega sistema. Torej 
155K proti 75K, kar znese cca 3dB. Na oddaji je bil nov le 
4m dolg kos povezovalnega kabla (+0,3dB), poleg tega 
pa še vsi decibeli, povezani z uporabo krožne polarizaci-
je. Zanimiv je bil tudi eksperiment z merjenjem šuma 
sonca, ki je pokazal 6,5 dB nad šumom hladnega neba, v 
horizont obrnjena antena pa je pokazala cca 3dB več kot 
hladno nebo. Vse je bilo merjeno s SDR sprejemnikom na 
medfrekvenci 14 MHz. Opravka imamo tudi z dopplerje-
vim pojavom. Tega je nekako od -3kHz do +3kHz ob 
vzhodu, oziroma zahodu lune, ko je luna nad nami pa je 
blizu ničle. Dogovor je, da se vedno posluša na frekvenci, 
kjer slišimo lasten echo, ker pa le-tega s tako majhno an-
teno ne zaznamo so na voljo razni programi, ki nam izra-
čunajo kje naj kličemo postajo iz VK, JA ali W5.

Nadvse uporaben pripomoček je tehnologija SDR spre-
jem nikov, ki je znana že nekaj časa. Originalni Perseusov 
''waterfall'' diagram ni ravno kaj veliko koristil pri šibkih 
signalih, pač pa je SM5BSZ-jev Linrad dobesedno omo-
gočil vpogled v temo. Z daljšim povprečenjem signalov 
je bil band videti kar poln - že iz barve signalov se da 
razbrati, katere signale bo mogoče sprejeti, katere dokli-
cati in kdo je kralj banda. Sicer pa mi je bilo pri vsej zade-
vi okoli gradnje tovrstne antene najbolj hecno prav iska-
nje mreže, ki predstavlja površino paraboličnega zrcala. 
Bilo je kar nekaj telefonskih klicev v razne trgovine, da 
iščem mrežo za zajce oziroma kurnik, ki pa mora imeti 
kvadratke in raster 10mm.

Literatura:
[1] M.Brodnik, S53MM, S.Mermal, S53RM: ''Nova parabola 

za 23cm v RK Domžale'', CQ ZRS 2/2009, strani 42 in 44
[2] R.Vilhar, S53WW: ''Prve slovenske EME zveze na 

1296 MHz'', CQ ZRS 2/1993, strani 37-39
[3] Z.Samek, OK1DFC: http://www.ok1dfc.com/EME/

emeweb.htm
[4] M.Čebokli, S57UUU: ''Nekaj malega o zrcalnih ante-

nah'', CQ ZRS 3/2000, str. 28, slika 11
[5] P.Wade, W1GHZ: http://www.w1ghz.org/
[6] R.Vilhar, S53WW: ''Malošumni predojačevalnik za 

144 MHz'' str. 29, slika 2          
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UTRINKI IZ TEKMOVALNE SEZONE 2009

Udeleženci ARG krožka – S53JPQ

Udeleženci ARG krožka – S53AANUdeleženci ARG krožka – S59DHP

Jesensko KV ARG PRVENSTVO ZRS 2009
Kategorija radioklubi ZRS

Jesensko KV ARG PRVENSTVO ZRS 2009
Tekmovalci nad 60 let
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KOLEDAR ARG TEKMOVANJ V LETU 2010

M A R E C
SOBOTA 27.03. Cooper test 3200m, ZRS UKV trening Ajdovščina 144
NEDELJA 28.03. ZRS KV trening - RK Ajdovščina Ajdovščina 3,5

A P R I L
SOBOTA 10.04. Odprto prvenstvo RK Novo mesto Novo mesto 3,5
SOBOTA 24.04. Odprto prvenstvo RK Amater Sevnica 144

M A J
SOBOTA 08.05. Odprto prvenstvo RK Ptujska gora Ptujska gora 3,5
SOBOTA 15.05. UKV državno prvenstvo ZRS Domžale 144
SOBOTA 22.05. Odprto prvenstvo RK Celje Celje 3,5

J U N I J
SOBOTA 05.06. Pionirsko državno prvenstvo ZRS Ilirska Bistrica/Pivka 3,5
SOBOTA 12.06. Odprto prvenstvo RK Proteus Postojna 144
SOBOTA 19.06. KV državno prvenstvo ZRS Dobravlje 3,5
 17.-20.06. 11. mladinsko evropsko ARDF prvenstvo  Bojnice, Slovaška 3,5/144

S E P T E M B E R
 13.-18.09. 15. svetovno ARDF prvenstvo Opatija, Hrvaška 3,5/144
SOBOTA 25.09. Jesensko državno prvenstvo ZRS Ormož 3,5

ARDF R1 2009
Slovenska ARG reprezentanca 2009

ARDF R1 2009
Danilo KUNŠEK - S59DHP, Stanko ČUFER - S57CD, Ivo JEREB - S57AL

KV ARG Postojna
Udeleženci tekmovanja
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UKV ARG Domžale
Mitja ŠTRMAN - S56PPO

UKV ARG Domžale
Peter OREŠNIK - S52AA

UKV prvenstvo ZRS - VETERANI
Jože KOSI - S57UOI, Ivo JEREB - S57AL, Stanko ČUFER - S57CD, Jože 

ONIČ - S51T, Ivan LAZAR - S56TQL

KV ARG Ajdovščina - Ženske
Nina RADI - S57ONR, Maja MARUŠIČ - S58AJA, Adrijana MOŠKON - 

S57ORA, Petra LEVIČAR - S58APL, Vita ŠTEFANČIČ - S59DIQ

UKV ARG Domžale - Seniorji
Peter OREŠNIK - S52AA, Danilo KUNŠEK - S59DHP, Niko GABERC - 

S56SON, Tomaž KUNŠEK - S59DHP, Mitja ŠTRMAN - S56PPO

UKV prvenstvo ZRS
Stanko ČUFER - S57CD, Niko HALOŽAN - S59DIQ

UKV prvenstvo ZRS
Žiga BATIČ - S53AAN, Matic KUSELJ - S59DHP

KV ARG Sevnica
Zdravko IVAČIČ, S57BZI
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S u m m i t s  O n  T h e  A i r
Vrhovi na radijskih valovih

Position Activator CALL Summits Points Seasonal bonus Total Score
1 S53X 144 637 60 697
2 S56LXN 106 526 36 562
3 S53MN 79 504 42 546
4 S56IHX 76 412 36 448
5 S57PZ 67 388 39 427
6 S57XX 79 368 39 407
7 S56WRT 67 312 33 345
8 S57BNX 64 280 36 316
9 S57D 63 274 36 310

10 S56JAZ 46 288 21 309
11 S56WDN 82 260 45 305
12 S56SFZ 37 292 0 292
13 S57X 57 262 24 286
14 S56IAA 41 276 6 282
15 S56WPF 49 236 36 272
16 S57LU 40 266 0 266
17 S52Q 27 242 0 242
18 S57AX 32 218 3 221
19 S54Q 31 199 18 217
20 S53XX 23 171 18 189
21 S58MU 37 166 21 187
22 S57AJJ 25 172 3 175
23 S51ZJ 31 140 0 140
24 S50TA 15 100 15 115
25 S54KM 18 80 30 110
26 S51ZG 24 108 0 108
27 S56UBS 18 76 15 91
27 S57MS 15 88 3 91
29 S52STM 13 72 18 90
29 S53NW 14 72 18 90
31 S56VJM 17 86 0 86
32 S58R 21 72 3 75
33 S59Z 11 54 12 66
34 S52AL 11 60 0 60
35 S51RU 10 52 0 52
36 S52TC 5 50 0 50
37 S53DGM 6 44 0 44
38 S51WX 14 42 0 42
39 S56KM 6 32 6 38
40 S52RR 36 28 9 37
41 S56RPJ 8 36 0 36
42 S52FT 12 34 0 34
43 S54DX 11 32 0 32
44 S57GB 6 28 0 28
45 S52ON 6 24 3 27
46 S58SA 7 26 0 26
47 S50NV 6 24 0 24
48 S56TM 4 22 0 22
49 S55DB 5 20 0 20
50 S53IZ 4 18 0 18
51 S56FC 3 14 3 17
52 S50AL 3 10 6 16
52 S59DKR 4 16 0 16
54 S52QM 3 14 0 14
54 S57MB 4 14 0 14
56 S52ST 4 10 3 13
57 S57JJ 3 12 0 12
57 S59UAR 4 12 0 12
57 S51DSW 2 12 0 12
57 S56RID 2 12 0 12
57 S51GF 3 12 0 12
62 S52OA 2 8 3 11
63 S56SHA 3 10 0 10
63 S57NA 1 10 0 10
63 S56T 1 10 0 10
63 S51KM 1 10 0 10
67 S56CT 2 6 3 9
68 S51UJ 2 8 0 8
69 S58BJ 1 6 0 6
69 S56VHR 2 6 0 6
69 S52AA 2 6 0 6
72 S57SWR 1 4 0 4
72 S57LSW 1 4 0 4
72 S55NF 1 4 0 4
72 S56G 2 4 0 4
72 S55Z 1 4 0 4
72 S57AZG 1 4 0 4
78 S51TZ 2 2 0 2
78 S57TI 2 2 0 2
78 S55SM 1 2 0 2
78 S53KV 1 2 0 2
78 S56VGL 1 2 0 2
78 S55K 1 2 0 2

Position Chaser CALL Activator Worked Points
1 S51ZG 3965 17097
2 9A4MF 3246 16739
3 S58MU 1852 8410
4 S56IHX 1176 5021
5 S57GB 1082 4279
6 S57D 979 3846
7 S57AX 773 3609
8 S57PZ 572 3029
9 9A1CTL 338 2994

10 IK3GER 654 2980
11 S57BNX 684 2777
12 S59UAR 421 2708
13 S56WRT 553 2702
14 S57XX 525 2559
15 S51UJ 386 2500
16 S53X 535 2467
17 S56UBS 458 1964
18 S57AJJ 353 1854
19 S57ILF 369 1822
20 S52Q 263 1736
21 S57JJ 452 1717
22 S56WPF 375 1680
23 S54KM 366 1488
24 S56LXN 353 1460
25 S52QM 294 1419
26 S53MN 285 1331
27 S58R 237 1240
28 S52AL 163 1187
29 IK3DRO 218 1077
30 S59DKR 226 1039
31 S56VJM 219 994
32 S52ON 206 887
33 S56RPJ 192 885
34 S56WDN 194 884
35 S57PY 154 780
36 S56IAA 184 732
36 S56SHA 121 732
38 S51RU 148 703
39 S53XX 125 633
40 S56SFZ 88 476
41 S54DX 104 410
42 S57TI 88 355
43 S57MB 70 338
44 S56VHR 58 308
45 S52ST 75 290
46 S53DGM 71 274
47 S52STM 62 272
48 S56JAZ 43 259
49 S57LU 46 246
50 S51TZ 49 238
51 S57MZO 35 205
52 S52RR 48 201
53 S52AA 31 181
54 S59IVG 39 168
55 S53NW 36 162
56 S55K 30 150
57 S50TA 28 146
58 S51DSW 36 144
58 S50AL 51 144
60 S52FT 22 123
61 S56FC 25 118
62 S57MS 28 116
63 S58SA 22 104
64 S55DB 18 98
65 S54MP 23 92
66 S52OA 27 90
67 S56RID 21 62
67 S56KM 18 62
69 S56CT 13 58
70 S56TM 10 36
71 S57AZG 8 34
72 S51DI 9 30
73 S55DE 11 22
73 S52AJ 6 22
75 S56EOX 2 20
75 S53CL 3 20
75 S52RO 7 20
78 S56G 5 16
78 S56T 4 16
80 S56BET 2 14
80 S53IZ 3 14
82 S56VGL 1 8
82 S57OGL 2 8
84 9A7PSN 1 6
84 S56RRT 1 6
86 S55Z 2 4
86 S57SWR 1 4
86 S53KV 2 4
86 S51OE 1 4

Lestvica S5-SOTA aktivatorjev in lovcev
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Avtor: Miloš Stankovič - S53X

GPS na dlančniku (PDA) in OziExplorer CE

Poleg namenskih GPS naprav lahko za GPS navigacijo uporabimo tudi dlančnik. Vse kar potrebujemo 
je dlančnik, GPS sprejemnik, program za navigacijo in zemljevidi.

Izbira dlančnika je prepuščena potre-
bam vsakega posebej, saj vsakdo naj-
bolje ve, za kaj ga bo (poleg GPS na-
vigacije) še uporabljal, ali pa ga že. 
GPS sprejemnik zanj je lahko v več iz-
vedbah: prva je, da uporabimo Blue-
tooth sprejemnik, ki je brezžično po-
vezan z dlančnikom, druga pa je 
uporaba CF GPS sprejemnika, ki ga 
vstavimo v režo za CF kartice; nava-
dno se nahaja na vrhu dlančnika (ob 
strani je reža za SD kartico).

Najbolj razširjen (in najbolj dodelan) 
program za PDA GPS navigacijo je 

OziExplorerCE. Na naslovu http://
www.oziexplorer3.com/ozice/ozi-
explorerce1.html najdemo vse infor-
macije in spremljevalne programe za 
omenjeni program.

Prednost uporabe PDA in OziExplo-
rerCE programa, v primerjavi z na-
menskimi GPS napravami (Garmin, 
Megellan...) vidim v tem, da smo pri 
slednjih vezani le na karte, ki nam jih 
servirajo drugi. Karte so običajno no-
vejšega datuma in v njih so vrisane le 
večje poti in bolj obljudene steze. V 
primeru OziCE si karte lahko pripravi-
mo sami, jih umerimo in imamo za 
isto točko na zemljevidu lahko tudi 
več plasti; to pomeni različne karte 
za isto točko, npr: 1:50k, 1:25k, 
1:5000 ali še podrobnejše. Tako lah-
ko za neko območje enostavno po-
skeniramo zemljevid (npr.planinsko 
karto z že vrisanimi markiranimi pot-
mi), jo v OziExplorerju umerimo (ka-
libracija), jo s programom Img2Ozf 
pretvorimo v primeren format za naš 
dlančnik in tako imamo področje po-
krito. Enako lahko za željeni del na 
terenu, za katerega imamo le zemlje-
vid 1:50 000, ustvarimo karto (ali več 
kart) s podrobnejšimi razmerji (npr. 
1:25 000, 1:5000) in ju na terenu le z 
enim klikom na PDA prikličemo v 
ospredje.

Za lažjo predstavo sledi v nadaljeva-
nju nekaj zaslonskih posnetkov - po-
dročja okoli SOTA S5/BR-024 Stari ta-
bor. Na prvi sliki je pogled na zaslon 
PDA OziCE s karto 1:50k, sledita 
1:25k ter 1:5000. Prehod med njimi 
se izvede le s klikom na eno od smer-
nih tipk. Karta 1:50000 se najbolje 
obnese pri cestni navigaciji, v našem 
primeru je to vožnja po asfaltnih ce-
stah do izhodišča aktivacije. 

V pohodniški in MTB praksi se je kot 
najbolj uporabna pokazala 1:25000, 
medtem ko je bila karta 1:5000 odlič-
na pri odkrivanju in iskanju starih, že 
zaraščenih ali pozabljenih poti, pred-
vsem vsled velike natančnosti izrisa 
terena (vrisana večina kamnitih zi-
dov, skal, področja gozdičkov...) in 
precejšnje starosti kart, saj so neka-
tere stare tudi 30 let in več.

Na slikah na naslednji strani zgoraj 
vidimo, kako izgledajo doma poske-
nirani in za OziCE umerjeni papirnati 
zemljevidi: Julijske Alpe, zahodni del 
1:50 000, italijanski zemljevid Tabac-
co 026, na čigar robu je viden Veliki 
Muzec in pa karta Doberdobskega 
območja iz leta 1936 z na novo vrisa-
nimi CAI planinskimi potmi, ki je bil 
kupljen v Italiji.

1:50 000 1:25 000 1:5000
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Avtor: Miloš Stankovič - S53X

Intervju s S5 SOTA aktivatorjem

V   tokratnem intervjuju smo »na tapeto« dobili enega najaktivnejših članov vodilne ekipe SOTA Slo-
venija, ki skrbi, da so vsi dokumenti stalno urejeni in v sozvočju z dokumenti mednarodne SOTE, ki 

se stalno trudi, da so vsi naši vrhovi skoraj do metra natančno označeni in ki poleg vsega naštetega ter 
službenih obveznosti najde tudi čas za vodenje radiokluba in za aktiviranje naših vrhov.

Jure S57XX, pozdravljen!
S57XX: Miloš, pozdrav in pozdrav vsem, ki si bodo vzeli čas, da tole preberejo.

V uvodu je našteto kar precej stvari, ki ti zapolnjujejo dan, teden, mesec, da ne rečemo kar leto! Prav zato nas 
zelo veseli, da si našel nekaj svojega dragocenega časa in pristal na tale kratek pogovor.

V nadaljevanju je pogled na del iz 
ukazne vrstice OziCE, kjer dostopa-
mo do ukazov za Waypoints ter Track 
(sled), nato pogled na okno s pogle-
dom na seznam ter jakost signalov iz 
trenutno »vidnih« satelitov in nena-
zadnje še okno, v katerem je z uka-
zom Load Wp fi le na zemljevid doda-
na plast slovenskih SOTA vrhov, ki jo 

je pripravil Jure, S57XX in je za dol-
poteg dosegljiva na http://fi les.sota.
si/doc/OZI_091117.zip

Povezave:
• OziExplorerCE  spletna stran pro-

grama 
http://www.oziexplorer3.com/
ozice/oziexplorerce1.html

• Forum izkušnje uporabnikov (eng.) 
http://www.gpsaustralia.net/fo-
rums/forumdisplay.php?f=91

• Img2Ozf pretvorba .*map                    
http://www.oziexplorer3.com/
img2ozf/img2ozf.html

• SLO karte za OziExplorer (poišči 
pod Slovenia) 
http://mapy.mk.cvut.cz/list     
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SOTA  INTERVJU - JURE, S57XX

Jure, kdaj si postal radioamater in 
kdaj si dobil svoj prvi pozivni znak?

S57XX: Začelo se je v sedmem razre-
du osnovne šole, (daljnega) leta 
1977. Izpite smo opravili dve leti ka-
sneje (prav ste prebrali – dvoletni te-
čaj!). Prvi pozivni znak je bil YU3HTX, 
s katerim pa nisem bil aktiven, saj je 
nabava postaj IC202 padla v vodo. 
Merila za napredovanje so bila stro-
ga, zato sem šele precej kasneje na-
redil B klaso in prišel do znaka YT-
3FM. No, takrat se je odprlo. Prve 
zveze z lastnim znakom sem naredil 
konec leta 1985, prej pa tisoče in ti-
soče kot operater na klubski postaji 
S59DKR.

Je še kdo v družini radioamater, 
glede na to, da z radioamater-
stvom zastrupljaš vse, kar ti je v 
bližini?

S57XX: Nak, nihče. Morda je še da-
nes komu od bližnjih žal, ker so me 
takrat pregovorili, da sem šel pogle-

dat, kako je v radioklubu in kaj tam 
počno.

Je usklajevanje vseh aktivnosti te-
žavno? Kako ti uspe vse našteto 
strpati v svoj urnik?

S57XX: Najprej radioamaterstvo, če 
pa še kaj ostane za druge stvari, pa 
tudi prav :P. No, ni tako hudo. So ni-
hanja – enkrat ima prednost nekaj, 
potem spet kaj drugega. Čas je ve-
dno – le vzeti si ga je treba – in to za 
vse, ne zgolj za radioamaterščino. 
Kljub vsemu opažam, da imam vse 
več idej in želja, časa pa vse manj. 
Hm, očitno smo postali počasnejši, 
HI.

Radioamaterstvo je raznovrsten 
hobi. Kaj imaš ti v njem najraje? 
Kje si se našel?

S57XX: Vedno sem bil bolj operater-
sko usmerjen, s poudarkom na KV-ju. 
DX-anje, občasno kakšno tekmova-
nje, študiranje najljubših programov, 

ki jih potrebujem pri delu... In ante-
ne. Prebral sem vse, kar mi je prišlo 
pod roke, včasih veliko več tudi v pra-
ksi preizkušal, sledile so računalniške 
simulacije… Vse to je privedlo tudi 
do nekaterih prevodov in člankov, ki 
naj bi pomagali manj izkušenim in 
morda še manj veščim jezika, kot 
sem sam, da se lotijo recimo N1MM 
programa ali pa gradnje SpiderBeam 
antene. Skratka – enkrat to, drugič 
drugo. Kljub vsemu želim neko širi-
no, ne pa ozko usmerjenost zgolj v 
eno stvar.

Vemo, da si sodeloval pri pripravi 
radioamaterskega priročnika, 
vemo, da si zelo aktiven v svojem 
radioklubu v Škofji Loki, kjer si se-
daj predsednik, vemo, da je tudi 
priprava slovenskega ARM in nje-
gov prevod tvoje delo! 

Poleg vseh teh papirnih dogajanj 
opazimo tudi tvoje veselje do kon-
struktorstva. Je to tvoj način spro-
ščanja ob vonju cina?

Jure - S57XX v svojem domačem ambientu na SOTA aktivaciji
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SOTA  INTERVJU - JURE, S57XX

S57XX: Prvič sem se s spajkalnikom 
srečal na tečaju. Takrat je ZRS še iz-
delovala razne enostavne kite. Sesta-
vil sem DET-1 in nato postopoma 
tudi vse ostale, ki so se dali dobiti na 
ZRS-u. No, na realnih tleh sem pristal 
nekoliko kasneje, ko sem se hotel lo-
titi kakšnega projekta – od nabave 
materiala, izdelave ploščice itd. Tu se 
je največkrat ustavilo pri nabavi ma-
teriala, zato je precej zadev ostalo na 
pol poti. 
Dolga leta sem nato spajkalnik upo-
rabljal zgolj pri izdelavi anten in ka-
sneje enostavnih vmesnikov za krmi-
ljenje postaje. Potem pa je postal 
popularen hitri packet in sem si se-
stavil ETNC in PSK postajo. Zadeve so 
šle lepo skupaj, zato sem si rekel: za-
kaj pa ne bi poiskusil sestaviti KV QRP 
postajo? Brskanje po internetu in 
tehtanje različnih možnosti me je 
pripeljalo do Elecraft kitov. Sedaj je 
vse, kar uporabljam, njihovo. Obču-
tek, da ti zadeva »zašpila«, je odli-
čen.
Se sicer ne more primerjati z mojstri, 
ki zadeve naredijo »iz nule«, a mi v 
okviru časovnih možnosti omogoča, 
da ohranim tudi nekaj ročne spretno-
sti. Glede na kvaliteto TV programov 
in slabe pogoje na bandih (na nižjih 
bandih nimam anten) ni težko žrtvo-
vati kako večerno uro za spajkanje.

V SOTA Slovenija vodilni ekipi so-
deluješ od samega začetka in si 
eden prvih, ki je pristopil k njene-
mu delovanju. Kdaj je prišlo do 
tega sodelovanja in kaj te je pre-
pričalo v to?

S57XX: Rado, S58R je malo pred za-
četkom dela SOTA ekipe v CQ ZRS na-
pisal članek na to temo. Po hribih 
sem s QRP-jem hodil že prej, a o SO-
TA aktivnosti nisem vedel praktično 
nič. Zadeva me je pritegnila, saj je 
povezana tudi s kartami in orientaci-
jo, kar me je veselilo tudi prej. Pa še 
nekaj je: spravi te ven – v naravo. 
Skratka, zmagovalna kombinacija. 

Si tudi zelo zagnan aktivator. Kate-
ro S5 SOTA območje ti najbolj leži 
za aktivacije in zakaj?

S57XX: Moram reči, da nimam naj-
ljubšega območja. To se vidi tudi po 
tem, da sem delal že z vseh desetih. 
Domači CP je sicer najbližji, a bo po-

časi zmanjkalo vrhov, zato bo po-
trebno nadaljevati tudi drugje. Po 
naravi nisem ravno alpinist – bolj po-
hodnik, zato so mi vrhovi, kjer se da 
zabiti klin v zemljo, ljubši od tistih, ki 
segajo krepko preko 2000m in je 
sama skala. Morda bom sčasoma, ko 
bo zmanjkalo nižjih, spremenil mne-
nje. Bomo videli.

Kaj šteješ za svoj največji dosežek 
na SOTA aktivaciji?

S57XX: Hm, kaj pa vem. Morda to, 
da skušam držati visoko povprečje 
zvez in se mi običajno (ne pa vedno) 
nikamor ne mudi. Za vsak hrib si ho-
čem vzeti čas. Najpomembneje mi 
je, da sem zunaj, na zraku in da želim 
vedno vedeti, kje se točno nahajam 
in kam grem. Nikoli nočem z glavo 
skozi zid. Zato sem kar nekaj aktivacij 
odpovedal ali prekinil – pa naj bo kri-
vo vreme ali brezpotja, ki se jih v raz-
položljivem času ni dalo varno osvo-
jiti. Vsak hrib bo počakal.

In kateri je tvoj najlepši spomin na 
svojo aktivacijo? Kateri vrh se ti je 
najbolj vtisnil v spomin?

S57XX: Vsaka aktivacija ima nek svoj 
čar. Še posebno so mi všeč tiste, ki 
me pripeljejo nekam, kjer prej še ni-
sem bil. Ker se na vsako aktivacijo 
predhodno pripravim (dostop z av-
tom, možna izhodišča, možne peš-
poti...) se marsikaj lahko naučiš o 
koncih, kjer se potikaš. Vsaj kar se vi-
šine tiče, pa je neka posebnost zago-
tovo Visoki Kanin, saj tako visoko v 
gorah nisem bil ohoho let. 

Kaj razkrije pogled v tvoj /P nahrb-
tnik? Kaj vse od radijske tehnike no-
siš na vrhove?

S57XX: Začel sem z Elecraftovim 
K-2, 7Ah svinčenim akumulatorjem 
in ročno FM postajo z »gumico«. Se-
daj me največkrat spremlja manjši 

KX-1, 2m/70cm ročni postaji pa se je 
pridružil še 4m »kitajček«. 
Oba Elecrafta sta idealna za takšne 
podvige: sta lahka, pokurita skoraj 
nič, vgrajena pa imata tudi ATU in 
elektronski taster, kar je še kako upo-
rabno. Akumulatorji so postali precej 
lažji in manjši, saj se je počasi poka-
zalo, da nima smisla vlačit s sabo 
prevelike teže. 2Ah mi zadošča za 
več kot štiri ure dela s 5W izhodne 
moči, kar mi več kot zadošča.

Kaj pa antene? Katere vrste anten 
uporabljaš?

S57XX: Začel sem z dipolom, a sem 
si zelo hitro naredil vertikalko z dve-
ma radialoma (opisana je na foru-
mu). Glavni anteni delata družbo 
»trizob« za UKV in dipol za 4m, ki ju 
je naredil Zvone.

Je kateri band/mode, ki ti je naj-
ljubši?

S57XX: Zagotovo 7MHz, telegrafi ja. 
Ostalo je tako - bolj za zraven.

Kaj te najbolj moti na aktivacijah?

S57XX: Kraval na vrhu, kraval po 
poti in pa lovci, ki ne znajo poslušati, 
kličejo vse povprek in s tem delajo 
zmedo na bandu.

Obstaja poleg HAM radia še kateri 
drugi hobi?

S57XX: Trenutno sem globoko v 
HAM radiu. Drugače pa sem se 
ukvarjal tudi s taborništvom, make-
tarstvom, nekaj malega časa s foto-
grafi jo, zbirateljstvom itd.

In kot vedno sledi za konec še zadnje 
vprašanje, ki si ga sam postavi in 
nanj tudi odgovori!

S57XX: Uh, tule si bom sposodil kar 
naslov ene od knjig z radioamatersko 
vsebino: »Where do we go NEXT?«  
Odgovori pa naj si vsak sam.

Jure, hvala za prijeten klepet in 
hvala za čas, ki si ga vzel za naš in-
tervju. Želimo ti še obilo veselja, 
tako pri SOTA delu, kot tudi v oseb-
nem življenju. CUAGN     
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RADIOAMATERSKE DIPLOME Ureja: Miloš Oblak, S53EO

WAZ – DIAMOND JUBILEE AWARD                                        U.S.A
Diploma »Worked All Zones« (WAZ) je druga najstarejša diploma, 
ki se izdaja radioamaterjem brez prekinitve - starejša je le »Wor-
ked All Continents« (WAC), ki jo izdaja IARU. Pravila za WAZ diplo-
mo so bila objavljena novembra 1934 v reviji R/9, predhodnici 
današnje revije CQ. Zbrati potrjene zveze s 40 conami, na katere 
je bil razdeljen svet, je bilo dolgo časa težko opravilo, potrebna je 
bila dobra tehnična opremljenost postaje in veliko vztrajnosti in 
operaterskih sposobnosti. Ob jubileju, 75-letnici, je za spominsko 
diplomo potrebno narediti zveze s po eno postajo iz vseh 40 con 
je v obdobju 1. november 2009 - 31. december 2010. Veljajo vsi 
bandi in načini dela. Izdajatelj diplome priporoča uporabo zahtev-
ka za diplomo, ki ga dobite na njihovi spletni strani. Zvez ni po-
trebno imeti potrjenih. Zahtevke za diplomo bodo sprejemali tudi 
po e-mailu, diploma pa bo izdana šele, ko organizator diplome 
prejme vaše plačilo (ček, IRC, PayPal, gotovina). Zahtevki, za kate-
re bi se ugotovilo, da vsebujejo lažne podatke ali imajo preveč 
napak, bodo veljali za nične in pomenijo diskvalifi kacijo. Rok za 
oddajo zahtevka je 31. marec 2011. Cena diplome je 12 USD za 
operatorje, ki niso naročniki na revijo CQ in 6 USD za naročnike. 
Naročniki naj zahtevku priložijo še poštno nalepko prejete revije.
CQ Diamond Jubilee WAZ, c/o Floyd Gerald N5FG,  
17 Green Hollow Road,  WIGGINS, MS 39577  U.S.A.
internet:  http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html
e-mail:  n5fg@cq-amateur-radio.com

RADIO ACTIVITY  AWARD 2010                                      GERMANY                 
Diploma se izdaja oddajnim radioamaterjem in SWL operator-
jem. Pravila so enostavna: v JANUARJU 2010 je potrebno naredi-
ti zveze (sprejeti postaje - za SWL operatorje) s po eno postajo iz 
čim več različnih DXCC držav.  Veljajo vsi bandi in načini dela. Za 
diplomo je potrebno vsaj 20 DXCC držav. Število držav, ki jih 
boste prijavili v zahtevku, bo napisano na diplomi. Spisek 
uredite po abecednem redu imen DXCC držav. Diploma je vsako 
leto drugačna, na sliki je diploma za 2009.  Zvez ni potrebno 
imeti potrjenih, najkasneje do 28. februarja 2010 pa  pošljite 
izpisek iz dnevnika.
Spisek  + 5 EUR  ali  8 USD
Hans-Juergen Schmelzer DE3EAR,  P.O.Box 1204,
D-95634 TIRSCHENREUTH,  Germany

TBILISI AWARD                           GEORGI                         
Diplomo izdaja Iveria Radio Club  iz glavnega mesta Gruzije  
(4L) za potrjene zveze po 1. januarju 2000 s 3 različnimi posta-
jami iz mesta TBILISI. Veljajo vsi bandi in načini dela. 
GCR   6 USD  ali  10 IRC
Avtandil Djikla,  38/34 Ul. Kaloubani St.,
TBILISI  GE-0102,  Georgia

RUHR 2010 AWARD                         GERMANY     
Zvezna dežela Ruhrgebiet iz Nemčije je za leto 2010 izbrana 
kot kulturna prestolnica Evrope. Spominska diploma se izdaja 
za zveze v koledarskem letu 2010 s postajami iz te zvezne 
dežele (DOKi L, N, O in pripadajoči poštni DOK Z) . Zbrati je 
potrebno 2010 točk. Vsaka postaja je v zahtevku lahko 
navedena le enkrat. Postaje morajo biti iz najmanj 10 različnih 
mest ali iz različnih DOK-ov. Točkovanje:
- postaje DR2010O, DR2010L, DR2010N  =  150 točk
- klubska postaja iz zvezne dežele Ruhrgebiet  =  100 točk
- osebna postaja iz dežele Ruhrgebiet  =  60 točk
- SWL postaja iz dežele Ruhrgebiet = 60 točk
Veljajo vsi bandi in načini dela, razen Packet Radia in Echo 
Linka. Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite le overjen 
izpisek iz dnevnika + 10 EURO
Brigitte Weis - Dittko DJ5BWD,  Ammerbaumweg 44,
D-44357  DORTMUND,  Germany
e-mail:  dj5bwd@o-52.de
internet:  http://www.dr2010o.de/viewpage.php?page_id=1

BORISOV AWARD                      BELARUS
Diplomo izdaja Borisov Amateur Radio Club (BARC) iz Belorusije 
za potrjene zveze s postajami iz mesta BORISOV. Zbrati je po-
trebno 9 točk. Veljajo zveze po 1. januarju 1997, na vseh ban-
dih in načinih dela. Točkovanje:
 - posebna postaja = 3 točke
 - klubska postaja = 2 točki
 - osebna postaja = 1 točka
Evropski operatorji pomnožijo točke z 1,5, DX pa z 2. Zveze v 
času od 1. julija – 3. julija vsakega leta se dodatno pomnožijo z 
2. Ista postaja je lahko delana na različnih bandih in načinih 
dela. Veljavne postaje:
• klubske postaje: EW2WW, EW2ZB (do 2005);
• posebne postaje:  EW25BO (1997), EV2DP (2000, 2002), 

EW900B (2002), EW905B (2007), EV90MF (18.11.2007)
• osebne postaje: EU2BV, EU2CI, EU2FA, EW2AAU, EW2AK, 

EW2BA, EW2BP, EW2CM, EW2DA, EW2DN, EW2DS, EW2EL, 
EW2EO, EW2EP, EW2KO, EW2NS, EW2SD.

GCR  5 USD
Valery Pravilov,  P.O.Box 221,  222518 BORISOV,  Belarus

PLANETARIUM PLAQUE                    PORTUGAL   
Plaketa iz lesa in kovine (crest) se izdaja za potrjene zveze z 28 
postajami, ki z zadnjimi črkami pozivnega znaka sestavijo frazo: 
PLANETARIO CALOUSTE GULBENKIAN.  (Npr: EA2AP, W6FFL, 
OH8AA, ZL4JN,…) Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in 
načini dela. SWL OK. 
GCR  25 EURO  ali  40 USD
Manuel Alberto C. Marques,  P.O.Box 41,
2781-901 OEIRAS,  Portugal     

RADIOAMATERSKE DIPLOME
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RADIOAMATERSKE DIPLOME  DIPLOME IZ PROGRAMA ARRL IN IARU

DIPLOME SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IZ PROGRAMA ARRL IN IARU

Vključitev ZRS v IARU 
monitoring system

DXCC DIPLOME
5BDXCC
S50A S50B S50N S50O S50R S51DV
S51DX S51EU S51GI S51MA S51NM S51NU
S51RU S51TE S51U S52AB S52F S52QM
S52R S53MJ S53X S54E S55SL S55ZZ
S57A S57AC S57DX S57TA S57U S58J
S58Q S58T S59DJK S59DTN S59ZZ
DXCC MIXED
S50A S50B S50E S50N S50O S50R
S50U S51AA S51DB S51DQ S51DX S51EJ
S51GI S51GW S51KL S51KM S51MA S51ME
S51MP S51NM S51NR S51RU S51SS S51ZY
S52AB S52AQ S52CC S52CI S52DD S52F
S52ON S52OT S52R S53AW S53BB S53BH
S53DIJ S53DX S53EO S53F S53MJ S53R
S53RI S53RT YU3US S53X S53ZL S53ZW
S53ZZ S54E S54G S54MM S55SL S55ZZ
S57A S57AC S57AL S57AT S57DX S57KV
S57KW S57LF S57MI S57MP S57MP S57RR
S57TA S57U S57XX S58J S58Q S58T
S58U S59AA S59ABL S59D S59DJK S59DJR
S59DKR S59DKS S59DTN S59EA S59L S59U
S59YL S59ZZ
DXCC CW
S51DV S51DX S51U S51UF S52F S52FB
S52OT S53MA S53MJ S53ZL S53ZZ S53ZW
S55SL S55ZZ S56C S57AT S57LO S57MI
S57TA S57XX S58Q S58T S59AV S59AW
DXCC FONE
S50R S51DX S52OT S52OW S53MJ S55SL
S57AC S57AT S57KW S57RTH S57XX S58T
DXCC RTTY
S51DX S51HF S52R S53MJ S53X S54E
S55ZZ S57AT S57DX S57XX S58T
DXCC 160M
S50A S50O S50U S53MJ S53X S54E
S55ZZ S57AC S58AL S58T S59Z
DXCC 80M
S53MJ S57AT
DXCC 40M
S57AT S58T S59AW
DXCC 30M
S51DV S53MJ S54E S55ZZ S57AT
DXCC 20M
S57AT
DXCC 17M
S51DV S53MJ S53X S54E S55ZZ S57A
S57AT
DXCC 15M
S57AT S58T
DXCC 12M
S51DV S54E S55ZZ S57A S57AT
DXCC 10M
S55SR S57AT S58T
DXCC 6M
S50N S51DI S53X S57A S57AC S57TA
S58J S59F S59YL
DXCC SAT
S57TTI
MILLENNIUM DXCC 2000
S51NR S51ST S51U S52ON S53AU S53EO
S57AT S57LO S57MHA S57MTA S57SXS S57UA
S57UYX S58M S59AV S59U S59ZZ
GOLDEN DXCC
S51DX S51NR S58MU
PLAKETA HONOR ROLL Nr1 MIXED
S51GI S51RU S58T
PLAKETA HONOR ROLL FONE
S58T
PLAKETA HONOR ROLL CW
S58T
PLAKETA HONOR ROLL MIXED
S51GI S51MA S53AW S55ZZ S58T
PLAKETA CHALLENGE
S51DV S52F S52OT S53MJ S53X S54E
S55SL S55ZZ S57AC S57AT S57XX S58J
S58T
DIPLOMA US COUNTIES
S50O S51RU S51DX S57DX

WAC DIPLOME
WAC MIXED
S51AA S51DV S51DX S51JQ S51LI S51NF
S51NU S51RU S51T S51UK S51VE S51WC
S52AB S52AM S52AQ S52CC S52OA S52ON
S52QM S52ZI S53B S53DKR S53NF S53RT
S55ZZ S57AC S57AT S57DX S57FS S57PY
S58Q S59D S59DAV S59DCD S59DBJ S59DFT
S59DJK S59DJR S59DTN S59L S59U
WAC 144MHz
S57M
WAC FONE
S51IL S51CK S51DX S51ZZ S52AB S52DD
S57AC S57AT S57DX S59DBQ S59U
WAC 10M/YL
S51ZZ
WAC CW
S51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S52R
S53AU S53MJ S55ZZ S56C S57AT S58MU
S59AV
WAC RTTY
S51DX S53MJ
5BWAC
S50O S51DX S51GI S51SS S53EO S57LF
5BWAC CW
S51DX S58AL
6BWAC
S50N S52R
6BWAC RTTY
S53MJ
6BWAC 50MHz
S57AC
WAC SAT
S57TTI
VUCC
S57AC S57M

WAZ DIPLOME
5BWAZ 200 ZON
S50A S50O S51DX S51GI S52QM S54E
S57A S57DX S58T
5BWAZ 150 ZON
S50B S50N S51DX S52AM S53MJ S57XX
S58Q S59DTN
WAZ MIXED
S50A S50B S50N S50O S51DX S51GI
S51RU S51SS S51U S52CC S52DD S52FB
S52R S52QM S53BH S53EO S53ZZ S55SL
S55ZZ S57AC S57AT S57DX S58MU S58U
WAZ FONE
S51DX S51ZZ S57AT S57DX
WAZ CW
S51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ
S56C S57AT S57DX S58Q S57XX
WAZ RTTY
S51DX S54E S58T
WAZ 17M FONE
S54E
WAZ 30M CW
S54E
WAZ 160M
S50U S54E S59Z

WPX DIPLOME
WPX of EXCELLENCE
S51NU
WPX of EXCELLENCE + 160 metrov
S50A S51U S53EO S53MJ
WPX MIXED
S50A S50B S50O S51DX S51NU S51RU
S51ZZ S52AB S52R S52QM S53EO S53MJ
S57DX S58MU S59DTN
WPX CW
S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S58MU
WPX FONE
S50O S51DX

WAS DIPLOME
WAS MIXED
S51GI S52AB S57AC S57AT S57DX S51DV
WAS FONE
S50O S52DD
WAS CW
S53MJ S57AT
WAS RTTY
S53MJ
WAS 10M FONE
S50O S51ZZ S57AT
WAS 15M FONE
S50O
WAS 20M FONE
S50O
WAS 40M FONE
S50O
WAS 160M CW
S50U

Ureja: Janez Močnik,, S53MJ - Vir: www.arrrl.org - CQ Magazine in osebne prijave. 
Zadnji vpis 24. 04. 2009. Nove prijave sporočite na  e-mail: s53mj@siol.net.

Spoštovani člani ZRS,

V veliko mi je veselje, da Vam lahko sporo-
čim, da se je ZRS vključila v IARU R1 sistem 
radioamaterskega monitoringa.
V nadaljevanju bodo v okvirju zavihka »MO-
NITORING« navedeni incidenti, ki jih sporoča-
jo druge radioamaterske zveze, ter druga 
sporočila in novice, ki so pomembna za radi-
oamaterski monitoring v S5 in širše.

73, S56ZDB - Darko

Dear fellow Intruder Watchers,

there is good news from Slovenia:
The Slovenian Amateur Radio Society »Zve-
za Radioamaterjev Slovenije« (ZRS) have 
estableshed an Intruder Watch. The Coordi-
nator, he is also the Vice-President of ZRS, is 
OM DARKO BULAT S56ZDB, email darko.bu-
lat@ceterum.si .
Wolf Hadel DK2SI and I are very happy. We 
congratulate ZRS to this decision, wishing 
Darko good luck and much success building 
up the »new« Intruder Watch. We hope all 
ZRS members will help Darko. Also we have 
offered ZRS all our possible help.

For info pse hit:
- www.zrs.si
- www.hamradio.si
- www.iaru-r1.org
- www.iarums-r1.org

Good luck, merry Christmas for the festive 
season and all the best in 2010 and in
the coming future yours,
Uli, DJ9KR
Vice Coordinator of IARU-MS Intruder Watch 
(now consisting of 19 (!!!) national
intruder watches in Region 1   



 
 

Nova generacija analizatorjev signalov 
od 3 Hz do 26,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povprašajte tudi po ostalih izdelkih iz naše široke ponudbe 
prenosne in laboratorijske merilne opreme: 
digitalni multimetri, osciloskopi, napajalniki, 
števci frekvenc, generatorji signalov ... 

 
Obiš ite www.avektis.com! 
 

Avektis d.o.o., Dunajska c. 51, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 436 37 00, faks.: (01) 436 02 20 



Napredna rešitev za alarmiranje, obvešèanje in 
dinamièno medsebojno komuniciranje.
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Ponudnika
 storitve
Ponudnika
 storitve

Princip delovanjaPrincip delovanja

Oseba, ki je 

zadolžena za 

proženje, sprejme

zahtevo za

alarmiranje

ASK

na podlagi vnaprej 

doloèenih skupin, 

samodejno hkrati

 poklièe uporabnike

Oseba poklièe 

izbrano številko,

 pove sporoèilo 

in odloži
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Uporabnik prejme  klicTELEFONSKI

VX-7R

Najboljša kakovost
na vseh frekvencah! 
KRON TELEKOM nudi celovite komunikacijske
rešitve. Poleg ostalih uglednih znamk, smo tudi zasto-
pnik in pooblaščeni dobavitelj visokokakovostnega
japonskega proizvajalca YAESU VERTEX STANDARD.

Nudimo vam:
● radioamaterske radijske postaje in pribor,
● profesionalne radijske postaje in pribor,
● pomorske radijske postaje in GPS plotterje,
● antene vseh vrst za vsa področja, antenske 

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

servisiramo z originalnimi rezervnimi deli.

KRON TELEKOM d.o.o., Koroška 20, SI-4000 Kranj, Slovenija   
tel.: 04/28 00 450, fax: 04/28 00 455
tel. Yaesu prodaja: 04/2800 422, 04/2800 428
tel. Yaesu servis: 04/2800 417

www.kron-telekom.si 

e-mail: info@kron-telekom.si

FT-950

FT-8900R




