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IMPRESSUM  UVODNIK

Spoštovani,

Šele druga dvojna številka, mi pa v decembru. Pravzaprav tik pred božičem. V uteho 
mi je le to, da smo uspeli pripraviti tudi priročnik »Etika in operaterski postopki 
za radioamaterje«, ki jo je izdala Zveza radioamaterjev Slovenije s pomočjo nekaj 
sponzorjev in dveh klubov, ki niti nista člana ZRS: SCC in SOTA Slovenija. To naj bi 
bil tudi prvi iz serije izobraževalnih priročnikov, ki so planirani v naslednjih letih. 
Letos finančna situacija pač več ni dovoljevala. Priročnik ste ali boste dobili vsi 
prejemniki glasila CQ ZRS ...
Jesen je čas, ko se pojavljajo močnejši nalivi, s tem pa poplave, nevarnosti ljudem in 
škoda na premožnju. Radioamaterji radi priskočimo na pomoč, če smo le potrebni. 
Tudi tokrat je bilo tako, saj so nalivi v tretjem vikendu septembra povzročili kar 
precej škode in zastojev. V nevarnosti so bila tudi človeška življnjenja. Enote CZ 
naših zvez niso potrebovale, saj so njihove večinoma delovale brezhibno, pa tudi 
večjih izpadov, ki bi onemogočali običajne komunikacije, ni bilo. Kljub temu je nekaj 
posameznikov radioamaterske enote za zveze pri mestnem štabu CZ priskočilo na 
pomoč, saj so bili dežurni po večtedenskih poplavah že zelo utrujeni. Fantje so pre-
vzeli dežuranje in opravljali razna administrativna opravila ...
Da ne bomo samo na resnih temah, naj opozorim na letošnje poletne dogodke, obisk 
sejma vseh radioamaterskih sejmov v Friedrichshafnu, pa ekspedicije in izobraže-
valne dogodke. Še posebej naj opozorim na reportažo komaj 16-letnega Armina, ki 
je spomladi opravil izpit za A-razred pred komisijo ZRS, med poletnim družinskim 
dopustom pa že samostojno aktiviral pet hrvaških otokov in pri tem naredil 45 
DXCC držav. Armin, S56AC, vse čestitke! Prepričan sem, da bomo o tebi še marskikaj 
slišali ...
Seveda ne smemo pozabiti odmevnega uspeha naše WRTC ekipe - Tineta Brajnika 
S50A in Roberta Bajuka S57AW, ki sta za Slovenijo dosegla, do sedaj najboljše, 
četrto mesto med vso svetovno elito! Čestitke obema tekmovalcema in vsem, ki so 
pripomogli k odličnemu rezultatu!
Naj na koncu zaželim vsem veliko zdravja in uspehov, pa veselja in zadovoljstva v 
prihajajočem letu 2011!

Dragan - S55Z
v.d. glavnega urednika  
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otokov komaj 16-letnega operaterja Armina S56AC, slikice spodaj levo - poletni radio-
amaterski tabor MENINA 2010, spodaj desno - WRTC ekipa Tine, Robi in sodnik Leo
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ZRS INFO  NAGOVOR PREDSEDNIKA ZRS

Ob analizi zatečenega stanja, ki je zajemala od pregleda 
finančnega stanja, do pregleda vseh pogodbenih obveznosti, so se, žal, 
potrdile domneve o vrsti nepravilnosti. Predvsem pa dejstvo, da je bil 
namen t.i. ZRD-eja (z zakonom »prisiliti« vse slovenske radioamaterje 
pod okrilje ZRS) le prikrivanje obstoječih nepravilnosti in reševanje 
finančnega stanja zveze z obstoječim načinom dela.

Člani UO ZRS smo se zavedali, kaj nas čaka in da bo to naporno 
leto, tako za nas, kot tudi vse naše radioamaterje. Cilji, ki so bili za-
stavljeni na sami Konferenci so bili jasni, tako kot naša odločenost, 
da jih dosežemo.

Zagotavljanje javnosti dela je bila omogočena v smislu večjega 
sodelovanja s klubi, kot tudi posamezniki. Ne glede na probleme ( ZRS 
je trenutno brez sekretarja, ki naj bi opravljal vsa administrativna 
dela, potrebna za komunikacijo med posamezniki, klubi in ZRS, kot 
tudi ZRS do uradnih institucij …), je bilo delo organizirano na način, 
ki onemogoča »prilaščanje« informacij posameznikom in na ta način 
ustvarjanje privilegiranih znotraj ZRS. 

Delo skupin (za statutarne in zakonodajne zadeve, medklubsko 
sodelovanje in ARON) poteka, resda ne s tako intenzivnostjo kot smo 
si želeli (eno od pričakovanih dejstev je tudi to, da je mnogo takih, ki 
pričakujejo, da bodo drugi naredili to, kar bi lahko sami..). 

Ne glede na to, da bodo rezultati dela skupin posredovani pred 
naslednjo Konferenco ZRS, bi pohvalil delo t.i. skupine za ARON. Po 
tem, ko inšpektor za nadzor nad porabo sredstev iz naslova URSZR, 
po treh obiskih (v predhodnem mandatu UO) ni dobil zadovoljivih 
odgovorov, smo bili tik pred tem, da ta pomemben vir financiranja 
ZRS izgubi. Zahvaljujoč velikemu prizadevanju in odlično izpeljanem 
delu novoustanovljene skupine smo ta del uspešno zaključili, tako, da 
lahko sedaj na tem področju nadaljujemo z delom.

Velik finančni primanjkljaj iz leta 2009 je dolg, ki ga je težko 
vrniti že v »normalnih« časih, kaj šele v kriznem obdobju, kot je se-
danje. In ob vsem tem izvajati še aktivnosti, katere naši radioama-
terji pričakujejo. Pa vendarle, vse to smo izvedli (od delovanja QSL 
biroja, servisiranja ZRS - tako do članov, kot državnih institucij, 
med na rodne obveznosti, aktivnosti managerjev na njihovih področjih, 
izobraževanja - od izpitov, do radioamaterskega tabora ...). Nekatere 
aktivnosti so celo na višjem nivoju, kot do sedaj.

In kar je v tem trenutku najbolj pomembno: finančno stanje ZRS 
je POZITIVNO. Pokriti so vsi dolgovi iz predhodnih obdobij in zagoto-
vljena sredstva za začetek dela v prihajajočem letu 2011.

Seveda vse to ni nastalo samo od sebe. Je rezultat napornega dela 
članov UO, prostovoljcev ki so opravljali delo na sedežu Zveze, kot tudi 
vseh tistih, ki so nas tako ali drugače podpirali. 

Vsem vam, ki vam ni bilo žal ne časa, ne materialnih sredstev, da 
dosežemo zastavljeni cilj, se vam ose bno, kot tudi kot predsednik ZRS, 
iskreno zahvaljujem. Zavedamo se, da na takšen način v nedogled ni 
možno delati. Vendar je to, kar je bilo storjeno dokaz, da radioama-
terji želimo imeti svojo organizacijo, da nam ni vseeno kakšna je in 
kar je pomembno, da smo zanjo pripravljeni tudi kaj storiti. 

Seveda so bile tudi pomanjkljivosti, ki smo jih imeli tako posa-
mezniki, kot tudi naše aktivnosti. V danem trenutku in okolju smo 

dali od sebe največ, kar smo znali in zmogli, zavedajoč se, da so na 
koncu pomembni samo doseženi rezultati. Ti bodo tudi edi no merilo in 
vzpodbuda tistim, za katere želimo, da se nam pridružijo v skupnih 
prizadevanjih izvajanja sprememb, ki so pred nami.

V imenu celotne ekipe (članov UO ZRS in prostovoljcev), ki je nosi-
la glavno breme sanacije stanja ZRS, vam v prihajajočem letu 2011 
želimo obilo zdravja, sreče, uspeha in osebnega zadovoljstva.

Rado Križanec, S58R
Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije

Spoštovani radioamaterji!
Izteka se leto, v katerem so se zvrstili dogodki, že vrsto let nakopičenih problemov. Na 38. Kon-
ferenci ZRS je bila jasno izražena volja in zahteva velike večine predstavnikov radioklubov, da 
se prekine agonija ZRS, ki se je odražala tako v načinu njenega vodenja s strani UO, kot tudi 
finančnem razsulu oz. velikem primanjkljaju, katerega posledice bi bile usodne za veliko število 
radioklubov oz. njihovih zakonitih zastopnikov.

 

2. Člen

Za četrtim odstavkom 21. člena se doda nov peti odstavek, 
ki se glasi:

»(5) Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze, po-
staje gorske reševalne službe in njihova zveza, jamar-
ska društva in njihova zveza, potapljaška društva in nji-
hova zveza, kinološka društva in njihova zveza, društva 
vodnikov reševalnih psov in njihova zveza, taborniška 
in skavtska društva in njihove zveze, Rdeči križ Slovenije 
in območna združenja, radioamaterska društva in njiho-
va zveza, Planinska zveza Slovenije in določena planin-
ska društva, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in 
druga društva, ki v skladu s prvim odstavkom tega člena 
organizirajo enote, službe in druge operativne sestave 
za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ali iz-
vajajo druge naloge v skladu s tem zakonom, opravljajo 
humanitarno dejavnost in delujejo v javnem interesu. 
Status delovanja v javnem interesu za nevladne organi-
zacije, ki niso vključene v prejšnji stavek, pa opravljajo 
določene naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 
načrti zaščite in reševanja, ugotavlja Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje  tako, da upošteva, ali 
te nevladne organizacije opravljajo podobne dejavnosti 
kot nevladne organizacije iz prejšnjega stavka ter s smi-
selno uporabo predpisov  o društvih.«.

Iz navedenega izhaja, da imajo vsa radioamaterska društva, vklju-
čena v ZRS in ZRS status društva v javnem interesu. Zveza radio-
amaterjev bo morala MNZ in URSZR posredovati podatke radio-
amaterskih društev, ki delujejo znotraj ZRS.

Naprošamo vse radioklube, da čimprej posredujejo svoje ažurira-
ne podatke (naslov sedeža društva, matična in davčna številka) in 
kontaktno osebo na ZRS, saj bo le tako omogočeno, da ZRS poda 
prave podatke in ne bo prihajalo do razhajanj (na zrs-hq@hamra-
dio.si ali po običajni pošti). Pri radioklubih, ki svojih podatkov ne 
bodo ažurirali, bo lahko zaradi neskladja podatkov prihajalo do 

problemov pri izvrševanju tega statusa v javnem interesu.

V Uradnem listu RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010, je 
objavljen ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZA-
KONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE-
ČAMI (ZVNDN-B). 
(http://www.uradni-list.si/1/content?id=101020)
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ZRS INFO  MENINA 2010

Na osnovi analize predhodno izvedenih taborov smo si za-
stavili cilj, da kvaliteto nivoja celotnega tabora nadgradi-
mo. Tako v zagotovitvi boljših bivalnih in delovnih pogojev 
udeležencev, kot tudi same vsebine in kvalitete njenega 
podajanja. Enajst področij-tem je predstavilo 19 mentor-
jev ob podpri 10 članov RK Mozirje (S56T, S56TM, S55K, 
S57KO, S56BPS, S55KM, S57AZ, S51TS, S51JS, S52ON), 
pod vodstvom vodje tabora Mirota Prašnikarja, S52ON.

Osnovni namen tabora je spoznavanje mladine z osnova-
mi radiotehnike - osnovni tečaj s praktičnim delom in iz-
delki, katere udeleženci prejmejo v trajno last - vzpostavi-
tev zvez z radijskimi postajami, osnove radijskih ko muni -
kacij,  seznanitev z vplivom razprostiranja elektromagnet-
nih valov, uporabe različnih anten, njihovo izdelavo s 
prak tičnim delom in meritvami.
Primarni aktivnosti (osnove elektrotehnike-spajkanje in 
spoznavanje etike in operaterskih postopkov za radioa-
materje) sta bili spremljani z vrsto predstavitvami ostalih 
aktivnosti, ki mladim podajo koristne informacije (alter-
nativne energije, sožitje z živalmi, prepovedane droge, 
astronomija, modelarstvo).

15.08.2010:
sprejem udeležencev tabora in njihovih spremljevalcev. 
Seznanitev s predvidenim planom dela, predstavitev ak-
tivnosti, spoznavanje delovnih in bivalnih pogojev ter se-
veda medsebojne spoznavanje.

1. delovni dan: 
Predstavitev radioamaterskega hobija, razporeditev v de-
lovne skupine (operaterska tehnika, osnove radijske teh-
nike  in ARG). Dodatne aktivnosti-predstavitve:

Prihod vozila centra zvez, njegovo maskiranje in predsta-
vitev notranjosti z vso pripadajočo opremo.

Na eni strani »nadobudne glavice« z veliko vprašanji, na 
drugi pa »kompetentni« odgovori poveljnika 11. bataljo-
na za zveze, majorja Marka Koširja (ki je tudi sam radio-
amater, S54AM), so hitro našli skupni imenovalec ...

V organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije, Društva elektronikov Slovenije in Zveze radio-
amaterjev Slovenije je bil v sklopu projekta »Mladini prijazna znanost« izvedena »Poletna šola 
radio amaterstva«. Tabor se je izvajal v campingu Menina – Varpolje v obdobju od 15.8.2010  do 
20.08.2010. Udeležilo se ga je 23 udeležencev.

Avtor: Rado Križanec, S58R
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ZRS INFO  MENINA 2010

Predstavitev inšpektorja kriminalističnega sektorja PU Ce-
lje oz. seznanitev s prepovedanimi drogami in njihovimi 
negativnimi učinki. Zaskrbljujoče ... Še en dokaz več, za-
kaj je vredno vlagati v tabore oz. aktivnosti, kot je ta ...

2. delovni dan: 
Predstavitev radio goniometriranja - ARG (teorija in iz-
vedba tekmovanja), spajkanje, gradnje ...

Skupina udeležencev na vaji odkrivanja skritega oddajni-
ka …

Pod budnim očesom mentorjev so mladi udeleženci hitro 
napredovali ….

3. delovni dan:
Nadaljevanje in dokončanje vseh predvidenih gradenj in 
predstavitev DIGIMODE PSK31, ki je zaradi uporabe raču-
nalnika in RA postaje med mladimi vse bolj priljubljen … 
Obisk novinarjev RTV in za nekatere udeležence njihov 
prvi intervju …
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ZRS INFO  MENINA 2010

-  Delo na KV in UKV postajah!!
-  Predstavitev DIGIMODE PSK 31, ki sta jo izvedla člana 

RK Šentjur - Andrej S51JY in Tone S51OG

4. delovni dan:
Vsekakor naporen delovni dan, saj so se aktivnosti začele 
zgodaj zjutraj s predstavitvijo SOTA aktivnostji, v popol-
danskem času pa predstavitev modelarjev in pozno zve-
čer predstavitev astronomskega društva oz. ogled.

Jure, S57XX najprej predstavil SOTO v teoriji s pomočjo 
projektorja in interneta, nato pa se je ena ekipa odpravi-
la na Dobrovlje aktivirat vrh S5/KS-061, druga ekipa pa 
se je v taboru pripravila za sprejem. Ob napovedanem 
času se je »terenska« ekipa oglasila, v »bazi« pa smo jo 
sprejemali brez težav!

Predstavitev modelarjev - njihovi radijsko vodeni modeli 
so še posebej zanimivi …

Nočni ogled neba in predstavitev dela astronomskega 
društva Slovenija: navkljub pozni uri in napornemu dne-
vu s strani udeležencev je pritegnil veliko pozornosti…

5. delovni dan:
Izvedba ARG tekmovanja, predstavitev dela kinološkega 
društva in zaključno srečanje udeležencev, njihovih star-
šev in mentorjev.
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ZRS INFO  MENINA 2010

Predstavitev dela kinološkega društva …

Priprave na ARG tekmo … In izvedba le te …

Priznanja za najboljše …

Ob zaključku letošnjega tabora bi rad izrazil zadovoljstvo, 
predvsem pa zahvalo celotni ekipi za uspešno izvedbo 
projekta.

Na osnovi analize predhodno izvedenih taborov smo si 
zastavili cilj, da kvaliteto nivoja celotnega tabora nadgra-
dimo. Zavedamo se, da se vsaka stvar da narediti še bolje 
in da natančna analiza celotnega projekta še ni izvedena. 
Vendar - prve ocene in reakcije tako samih udeležencev, 
kot tudi njihovih staršev in ostalih udeležencev potrjuje-
jo, da smo uspeli.

Zahvala gre tako članom RK Mozirje, Krško, Škofja Loka, 

Maribor, Domžale, SOTA Slovenija …, kot tudi mentorjem 
za njihovo prizadevno delo.

Seznam mentorjev in gostujočih predavateljev :

Ime in Primek: Področje delovanja:

Miro Prašnikar  - vodja tabora
Konrad Križanec - ZRS
Franci Žankar - ARG - Amaterska radio goniometrija
Darja Žankar - ARG - Amaterska radio goniometrija
Jani Kuselj - ARG - Amaterska radio goniometrija
Karl Zaveršnik - inšpektor PU Celje 
   (pred. Nevarnosti drog)
Darko Volk - elektronika 
   (Društvo elektronikov Slovenije)
Jan Volk - elektronika
   (Društvo elektronikov Slovenije)
Frenk Končar - elektronika 
   (Društvo elektronikov Slovenije)
Vinko Grgič - predavanje (vezisti-pomorščaki)
Ciril Derganc - predavanje (vezisti – pomorščaki)
Anton Ratej - DIGIMODE PSK31 - RK Šentjur
Andrej Jevšnik  - DIGIMODE PSK31 - RK Šentjur
Maj. Marko Košir - SV (11. bataljon za zveze)
Stane Slavec - astronomsko društvo Javornik
Branko Stermecki  - Aeroklub (modelarji)
Ferdo Hrovat - kinološko društvo Mozirje 
   (enota reševalnih psov)
Urška Plesnik - kinološko društvo Mozirje 
   (enota reševalnih psov)

Omenil bi rad, da se nam je javilo veliko posameznikov, ki 
so bili pripravljeni prostovoljno pomagati na takšen ali 
drugačen način. Ker smo ekipe (v polni sestavi, vključno z 
zamenjavami) uspeli zagotoviti pravočasno, jih nismo 
vključili v sestavo celotnega moštva. To je eno od po-
membnih dejstev, ki nam zagotavlja uspešno nadaljeva-
nje radioamaterskega tabora.

Še enkrat. HVALA VSEM, ki ste na kakršen koli način do-
prinesli k uspešni izvedbi radioamaterskega tabora Meni-
na 2010.

                                Zveza radioamaterjev Slovenije
Predsednik Konrad Križanec, S58R
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Hamradio 2010 – Friedrichshafen
Avtor: Boštjan Vončina, S55O

Za slovensko radioamaterstvo pestro leto 2010 si bomo med drugim ohra-
nili v lepem spominu po sodelovanju na sejmu Hamradio 2010 v nemškem 
Friedrichshafnu. Ekipa, ki je bila pripravljena prostovoljno sodelovati pri 
podvigu, je bila zelo številna. Pod taktirko neumornega Adija S55M in 
Agarja S56RGA brez velikih problemov uspešno izpeljala predstavitev ZRS. 

Sodelovanje na največjem radioama-
terskem sejmu v Evropi poleg pred-
stavitve Slovenije prinaša tudi najve-
čjo možnost izmenjave paketov QSL 
kartic, kar je naš QSL manager Miloš 
S54G tudi s pridom izkoristil. V FH je 
z nami potovalo kar 800kg++ QSL 
kartic, ki jih je (skoraj vse) uspešno 
razdelil po zvezah radioamaterjev, ki 
so bile prisotne na sejmu. Večina pa-
ketov, ki so z avtodomom in kombi-
jem potovali v FN, je bila prepolna kartic. S tem je bilo upravičeno sodelovanje 
na sejmu, saj bi poštnine QSL kartic znašale 5x več, kolikor nas je stal najem 
razstavnega prostora.

Stojnica je bila letos malenkost večja kot 
lani. Najpomembnejši prispevek je bil 
»testni center« za vse naprave, kupljene 
na sejmu za naše amaterje, ki ga je vodil 
Adi. Zahvaljujoč hamom, ki so posodili 
kup opreme (tako za na stojnico, kot za 
testni center), je bila izvedba dobra in 
marsikdo je 
lahko preizku-
sil svojo novo 
igračko kar na 
samem sejmu. 
Na stojnici se 
j e i z m e n j a l o 
veliko hamov, 
katerim se za 
svoje delo le-
po zahvaljujemo. Lepa pridobitev je 
tudi velik plakat ZRS, ki je krasil zadnjo 
steno stojnice. Osnovni del ekipe ZRS je 
bil sestavljen iz: S50XX, S53CL, S54G, 
S55M, S55O, S56G, S56RGA, S59JL. 

S KV managerjem Krist janom, S50XX 
sva se poleg dela na stojnici udeležila 
tudi sestanka takrat najbolj vroče teme 
- IARU tekmovanja in sodelovanja HQ 
ekip, ki je prinesel ustanovitev medna-
rodne ekipe, ki bo poskušala rešiti na-
stale zagate v tem tekmovanju.

Sejem je bil letos malenkost manjši kot 
prejšnja leta; recesija v Evropi je nare-
dila svoje. Vplive internetne prodaje je 
poznati, vendar se je dalo tu pa tam 
dobiti kakšno zanimivo zadevo, pred-
stavljene pa so bile marsikatere novo-
sti, ki jih je bilo moč videti in otipati. 
Sejem v FN je znan po dobrih predsta-
vitvah in predavanjih in tudi letos ni 
razočaral.

V kampu, kjer smo imeli prostore za 
spanje, je bilo tudi živahno in naše s5 
naselje hamov je štelo skoraj 100 radio-
amaterjev z vseh vetrov Slovenije. Dru-
ženje je bilo zelo prijetno in mislim, da 
bo vsak od udeležencev odnesel s seboj 
poleg kakšne nove igračke tudi kak sim-
patičen spomin. Se vidimo na Hamra-
diu 2011!        
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Avtorica:  Nada Polajžer, S57NEL

Drugo srečanje 
S5-radioamaterjev
in vezistov 
Slovenske vojske

V Radioklubu Cirkulane, S59DDR oz. S59H, smo letos že 
drugič izvedli Srečanje slovenskih radioamaterjev in vezi-
stov Slovenske vojske. Letos smo celotno aktivnost  neko-
liko razširili in jo pripravili skupaj z Zvezo radioamaterjev 
Slovenije, Upravo za zaščito in reševanje ter Slovensko 
vojsko. Potekala je prvi konec tedna v mesecu juniju in 
sicer 5. in 6. junija 2010 na naši lokaciji v Pohorju, vasici 
v Halozah. 

Uprava RS za zaščito in reševanje nam je posodila šotor in 
agregat, hkrati pa so nam tudi fizično pomagali pri posta-
vitvi. Tudi Slovenska vojska nam je bila v veliko pomoč, 
saj so nam posodili, pripeljali in postavili 19 m visok an-
tenski stolp, ki so ga po koncu prireditve tudi podrli in 
odpeljali ter nam tako omogočili in olajšali delo. Seveda 
smo jih tudi povabili na prireditev, vendar se je niso mogli 
udeležiti. G. Marko Košir - S54AM, major in poveljnik 11. 
bataljona Slovenske vojske pa nam je poslal zahvalo za 
vabilo in nekaj prijaznih in vzpodbudnih besed za novo-
pečene radioamaterje.

Srečanje je zajemalo več dogodkov, ki smo jih razporedili 
skozi cel vikend.

Prvi dogodek je bilo srečanje radioamaterjev, domačinov 
in obiskovalcev pri obredu v cerkvici Sv. Elizabete ob 17.
uri. Po njem smo si ogledali film o poljskem zavetniku 
radiovezistov in radioamaterju iz začetka prejšnjega sto-
letja, sv. Rajmondu Maksimiljanu Kolbeju ali SP3RN. Naš 
član Bruno Lubec - S51M, je v klubskem glasilu objavil 
prispevek o njegovem zanimivem in nenavadnem življe-
nju, dekan Emil Drev pa nam je posodil film, ki je bil sicer 
še na kolutih in ga je v elektronsko obliko spravil naš taj-
nik Jernej Golc, S59KM. Sonja Golc in Andrej Bogdan, 
S58TA sta izbrala nekaj insertov, ki smo si jih z veseljem 
ogledali in tako dobili malce vpogleda v to, kaj vse lahko 
zajema radioamaterstvo v posameznem in širšem druž-
benem življenju.

Nekaj naših članov je hkrati delovalo v tekmovanju Field 
Day CW Contest IARU: Alojz S52PO, Boštjan S58MW, Bru-
no S51M, Jernej S59KM, Ivan S51KV. Začelo se je ob 17. 

uri po lokalnem času in je trajalo 24 ur. Organizirala ga je 
Zveza radioamaterjev iz Nemčije, namen in cilj tekmova-
nja pa je oddajanje radioamaterskih signalov v morsejevi 
abecedi in vzpostavitvi kontaktov s čim več operaterji iz 
celega sveta. 

Posebnost Field Day tekmovanja je, da sodelovanje zah-
teva pogoje taborjenja: delovanje brez napajanja omre-
žne električne energije, uporabo enostavnih antenskih 
sistemov, ki se jih izdela na terenu, prostor se pripravi s 
pomočjo šotorov ipd. Pri delu pod šotorom, ki nam ga je 
postavil Iztok Brlek (Avtoprevozništvo in postavitev šoto-
rov s.p.), smo uporabljali star računalnik, ki nam je kar 
naprej nekaj nagajal. 

Antene smo izdelali nekaj dni prej: usposobili smo stari 
trielementni beam, ki je pred desetletjem stal na ptuj-
skem gasilskem domu, dipol anteno pa smo v nočnih 
urah izdelali sami. Pri delu so sodelovali že tudi naši novi 
radioamaterji. V teh pogojih smo uspeli vzpostaviti 550 
zvez s skoraj vsemi kontinenti, čeprav naš glavni cilj ni 
bilo tekmovanje, pač pa predstavitev našega delovanja 
obiskovalcem, ki so se nam pridružili po obredu pri Sv. 
Elizabeti, pa tudi vso naslednjo noč in dan. Kar nekaj skr-
bi v zvezi z organizacijo tega dogodka nam je povzročalo 
deževje nekaj dni prej, ki je iz našega »brega« naredilo 
pravo blatno veselico. Skoraj smo že mislili, da organizi-
ramo Rock Otočec  z njegovimi blatnimi zabavami in ker 
nismo hoteli, da bi gostje morali s seboj nositi gumijaste 
škornje, da bi se lahko gibali med našimi šotori in posta-
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jami, smo za pomoč naprosili Maučič Andreja (LIM Lesna 
industrija Maučič d.o.o) in Fuks Marjana (Zidarstvo Fuks 
Marjan s.p.), ki sta nam pripeljala lesene palete in »bo-
sanke«, s katerimi smo nameravali urediti poti, z njimi pa 
smo podložili tudi tla šotorov. Na srečo se nas je usmililo 
sonce, ki je popilo odvečno vodo in so bila tla za obisko-
valce in tekmovalce lepo suha. Na »bosankah« so potem 
z veseljem spali naši tekmovalci, ki so prebili noč ob po-
stajah, pa tudi ženski del družine Golc, ki je spremljal ato-
vo delo pri postaji.

Nedeljsko jutro je bilo še lepše in sonca dovolj, da je pod-
jetje PROSIGMA lahko v okviru EU Sončnih dnevov pred-
stavilo svojo dejavnost: uporabo sončnih celic za proizvo-
dnjo električne energije. Pridružil se jim  je tudi naš 
starosta Ivan Švajgl S51KV, ki je prikazal  svoj doma izde-
lan polnilec za sončni panel, kateri je poganjal že več na-
ših postaj, vključno s tistimi, ki smo jih uporabljali na naši 
odpravi po Halozah  daljnega l.1994.

V nedeljo popoldan ob 17.uri je nastopil čas za slavno-
stno podelitev diplom novopečenim radioamaterjem, ki 
so v letošnjem zimsko-pomladnem tečaju osvojili znanje 
in si prislužili licenco za radioamaterja. Kulturni program 
je povezovala Nada Polajžer S57NEL, s pesmijo pa so na-
stopile ljudske pevke Sestre Kopinske iz KD Cirkulane, 
prav tako pa tudi Ivan Švajgl S51KV, ki je bil v mlajših letih 
profesionalni muzikant, zdaj pa prav rad zapoje še kako 
za prijatelje. Aforist Milan Fridauer – Fredi  je dogajanje 
popestril s svojimi hudomušnimi domislicami, s katerimi 
tudi sicer, skupaj s partnerko Aljano Primožič,  prijazno 
oskrbuje naše »radioprofesionalno« glasilo. V imenu CZ  
občine Cirkulane je spregovoril  poveljnik CZ Danijel Po-
laj žer, v imenu ZRS pa Ivan Švajgl. Še nekaj spominskih 
fotografij, prijateljskega druženja ob hrani in pijači ter pri-
jetnem klepetu  in dogajanje je bilo pri koncu. Pripadniki 
Slovenske vojske in Civilne zaščite so se lotili pospravlja-
nja svoje opreme, mi svoje in tako smo še isti večer »ime-
li vse pod streho«.

Ostaja nam lep spomin na zanimivo preživet vikend ob 
našem hobiju. Želeli smo ga deliti s tistimi, ki jim je biti 
vezist poklic, pa  tudi  predstaviti  ljudem, ki jim je manj 
znan. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in jih držimo 
za besedo:  »Se vidimo spet naslednje leto!«.            

20. mednarodno srečanje radioamaterjev v Strmcu pri Sv. Florjanu
Zgodovina srečanj sega daleč nazaj v leto 1980. Le-ta so se odvijala na različnih lokacijah Slovenije (Celjska koča, Ro-
gla, Trije kralji, Jeruzalem …) vse do leta 1990, ko je S59DRO (tedanji YU3DRO) organiziral 1. mednarodno srečanje 
radioamaterjev na Boču. Zadnje 16. srečanje na Boču je bilo leta 2006 in tako kot vsa predhodna ostajajo udeležencem 
v lepem spominu. Naslednje, 17. mednarodno srečanje, je bilo v Strmcu pri Sv. Florjanu, ki ga je obeležila otvoritev 
novo pridobljenih klubskih prostorov. Na naslednjem, 18. srečanju, pa je bila naznanitev SOTA aktivnosti v Sloveniji.
Vsa srečanja je organiziral radioklub S59DRO Rogaška Slatina v obeležju praznika občine Rogaška Slatina. 

Večine srečanj se je udeležil župan občine Rogaška Slati-
na, mag. Branko Kidrič, ki je podpiral aktivnosti radioa-
materjev vsa ta leta in ogromno pripomogel k njihovemu 
uspešnem delu. Za vse to je bilo potrebno veliko pogu-
ma, truda in organizacije. Člani radiokluba S59DRO, na 
čelu s Stankom Habjaničem - S55HS, so to počeli z vese-
ljem in izvedli že jubilejno, 20. mednarodno srečanje ra-
dioamaterjev. V tem istem obdobju so bili tudi dvakrat 
organi zatorji konference ZRS in enkrat srečanja OLDTI-
MER-jev. Ob četrtkih so izvajali skede; do jubilejnega sre-
čanja jih je bilo kar 1052. 

Tokratno srečanje je bilo lepa priložnost za podelitev pri-
znanj najzaslužnejšim članicam in članom radiokluba, 

tako za prizadevno delo (Adam Bicskey - S56BA,  Aleksan-
der  Lipnik – S55LS, Alenka Klemenčič - S56KAN,  Danijel 
Lešnik - S53LD, Janez Anderlič - S58AJ, Martin Pohorc - 
S56KPO, Miroslav Rehar - S56GRN, Slavko Klemenčič - 
S56GKS, Stanka Habjanič - S52HS, Štefanija  Poharc - 
S53SP,  Venčeslav Valek - S56KVV, Zoran Bračun - S56ZB, 
Zvonko Krivec - S56GKZ), kot tudi tistim, ki so člani kluba 
več kot 20 let (Jožef  Boršič - S56EBJ,  Darko Keršič - 
S56EKB , Ivanka  Habjanič - S53HI, Janez Jršič - S56EJJ,  
Nedelko Kuhar - S56EKU, Stanko Kranjc - S56EKJ). 

Posebna priznanja, plaketo za izredne zasluge v radioklu-
bu S59DRO so prejeli :
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Dan požarne varnosti na Osnovni šoli XIV. divizije SENOVO
Na vsakoletnem tehniškem dnevu na Osnovni šoli XIV. divizije v Senovem smo tudi letos sodelovali radiomaterji. Teh-
nični dan se je odvijal v petek, 08. 10. 2010, sodelovale pa so naslednje organizacije: 
• MO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad Brežice,
• Poklicna gasilska enota Krško,
• Gasilsko društvo Senovo,
• Občinski štab za zaščito 

in reševanje (potaplja-
či, kinologi in radioama-
terji, ...)

• Policijska postaja Krško,
• Rdeči križ Krško,
• Planinsko društvo Se-

novo.
Ogleda (prikaza dejavno-
sti) vseh zgoraj navedenih 
sodelujočih se je udeležilo 
12 skupin učencev vseh 
razredov te šole. Na sliki 
član Radiokluba »KRŠKO«  
- Janko, S59D, ki je pred-
stavil dejavnosti in po-
stopke radioamaterjev ob 
takih prilikah, delo radij-
skih zvez v omrežju ARON 
ter ARG dejavnost, ki je za 
to športno tehnično disci-
plino še posebej navduši-
la mlade.               

Marijan Bračun – S55BM, Mag. Branko Kidrič – župan občine Rogaška Slatina, 
Mirko Poharc – S53BP, Vlado Koražija – S53KV, Stanko Habjanič – S55HS in 
Mimica Kidrič – dolgoletna direktorica radia Štajerski Val. 
Plakete sta podelila predsednik Stanko Habjanič in podpredsednik Vlado Kora-
žija.

Prav tako so vsi prisotni prejeli spo-
minske diplome jubilejnega sreča-
nja.
Srečanje je potekalo v prijetnem 
vzdušji ob bogatem kulturno zabav-
nem programu; večino katerega iz-
vajalci so bili radioamaterji sami 
(Ivan Švajgl - S51KV iz Ormoža,  Leon 
Perdan - S51PL iz Žalca v zasedbi 
DUO VRBA, Marsell Marinšek - S52ID 
iz Pirana in seveda Adam Bicskey - 
S56BA). Veliko število udeležencev, 
radioamaterjev iz Slovenije, Avstrije 
in Hrvaške, kot tudi gostov (poslanec 
dr. zbora Vinko Gorenjak, župan ob-
čine Rogaška Slatina mag. Branko 
Kidrič, oba slatinska podžupana Mar-
tin Kidrič, dr. Miran Ulbin, načelnik 
ob čine Hum na Sotli Zvonko Jotriša 
…), ni samo potrditev uspešnega 
dela tukajšnjih radioamaterjev in nji-
hove povezanosti z okoljem, v kate-
rem delujejo, je dokaz, da je vsakole-
tno mednarodno srečanje radioama-
terjev v organizaciji članov S59DRO, 
nekaj posebnega.         
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OLDTIMERJI 
2010
Letošnja podelitev značk OLDTIMER, 
se je odvijala v okviru družabnega 
srečanja, katerega je organiziral  ko-
roški radioklub S59EHI, Ravne na Ko-
roškem, 25. septembra 2010. Sreča-
nje se je odvijalo v prostorih šole na 
Strojni.



Seznam OLDTIMER-jev 2010 :

S51NU Sladič Jože

S51U Veber Marijan

S52BB Fogec Živko

S52E Ostrožnik Vojko

S52GO Voroš Jernej

S52JG Golob Janko

S52LD Mohorič Borut

S52MD Matič Milan

S52MW Bogataj Jernej

S52RX Donko Franc

S52WG Es Tomaž

S52WV Pogačar Klemen

S53KT Kos Tomaž

S53MN Gazvoda Andrej

S55HS Habjanič Stanko

S56AKU Krušič Vinko

S56ATU Rotter Damjan

S56BB Bizjak Bojan

S56BBK Kampuš Benjamin

S56BNP Marinšek Primož

S56F Slekovec Franc

S56JGE Gradišar Ernest

S56X Gomboc Dušan

S57AL Jereb Ivo

S57ALT Žitnik Aleš

S57HNF Tonejc Saša

S57BAT Anžel Tomaž

S57BAZ Zorko Albert ml.

S58J Pungaršek Janez

S59AV Pegan Vanja

S58B Molan Milan

Vsem letošnjim OLDTIMER-jem iskre-
no čestitamo in jim v našem hobiju 
želimo še veliko lepih trenutkov in 
osebnega zadovoljstva.        

ARG trening pripadnikov 
Slovenske vojske

V okviru dogovora o civilno-vojaškem sodelovanju med ZRS in SV ( velik del 
zaslug za uspešno sodelovanje pripada poveljniku 11. bataljona za zveze SV, 
majorju Markotu Koširju, S54AM ), je bil 12.08.2010 izveden ARG trening. 

Trening se je odvijal v bližina campa Menina (Varpolje pri Mozirju), istočasno 
kot je potekal letošnji radioamaterski tabor (dan pred tem, so pripadniki 11. 
bataljona za zveze SV, mladim udeležencem tabora prikazali delovanje enote 
za zveze). 

ARG trening pripadnikov SV
Obnovitev teoretičnega znanja in praktičen prikaz

ARG trening pripadnikov SV - ARG tekmovanje
Podelitev diplom za sodelovanje na ARG tekmovanju pripadnikov SV

S strani ZRS sta ekipo inštruktorjev vodila Janez Kuselj, S59D in Franci Žankar, 
S57CT. Po predstavitvi teoretičnega dela in treningu, je sledilo tekmovanje, 
katerega so vsi udeleženci uspešno izvedli in prejeli diplome.   
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VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
Najvišje priznanje KS KRŠKO radioklubu KRŠKO S53JPQ

Na praznik  občine  Krško, 7. junija 2010, na slavnostni 
akademiji je župan občine Krško in poslanec državnega 
zbora Slovenije, gospod Franci Bogovič, pred množico 
prisotnih občank in občanov ter prisotnih županov in go-
stov iz sosednjih občin Posavja, podelil najvišje priznanje 
občine Krško, »VELIKI  ZNAK  OBČINE KRŠKO« Radioklubu 
»KRŠKO« S53JPQ za 50-letno delo in vidne uspehe doma 
in v svetu. 

Članice in člani ra-
dio kluba»Krško« 
smo zelo veseli in 
ponosni ob prijetju 
tega najvišjega pri-
znanja, to nam bo 
spodbuda za delo 
naprej. Hvala Obči-
ni Krško.          

TABOR BOHOR  2010
Predstavitev ARG-ja na Taboru Bohor, 13. 06. 2010, v Or-
ganizaciji O.Š. »Jurij Dalmatin« Krško. Na sliki pogled na 
tabor s šotori: kar 13 deklet in 18 fantov je z zanimanjem 
spremljalo predavanje o radio goniometriji (ali lovu na 

NEMČAVCI 2010
18. srečanje radioamaterjev Slovenije

Avtor: Jani, S55HH

Pa smo dočakali – 18. rojstni dan srečanj radioamaterjev 
v Nemčavcih. Praznovanje ni bilo preveč razkošno, kaj 
hočemo, tudi nas je zajela »recesija«.

Po dobri stari navadi smo se tudi letos temeljito pripravili. 
Že na predvečer srečanja se je zbrala bolj ali manj stalna 
ekipa in preverila delovanje vseh »potrebnih rekvizitov« 
za sobotno srečanje.

Prijetno je presenetil tudi novi UKV manager – S55M. Na 
prizorišču se je prikazal že v petek popoldne in pripeljal 
poln kombi dobitkov za srečelov. Tisti, ki letos niste uspe-
li dobiti antene ali kakšnega drugega tehničnega pred-
meta, pa zares nimate sreče v življenju.

»lisico«) in se tudi praktično preizkusilo v iskanju treh 
skritih oddajnikov - »lisic«, pri katerih so se tudi z žigi re-
gistrirali na kartončke, ki so jih dobili ob štartu in jih ima-
jo sedaj za spomin. Predstavljena jim je bila tudi radijska 
zveza v živo preko UKV repetitorja Trdinov vrh.

Predaval je Janko Kuselj, S59D, ki je vodil tudi radioama-
terski krožek na šoli.             
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Po uspešni generalki smo se še v petek odpravili k počitku 
in nadaljevali v soboto zgodaj zjutraj. Prvi obiskovalci so 
začeli prihajati proti poldnevu in časa za počitek ni bilo. 
Šef kuhinje je tudi letos bil Stanko – S57BWO. Skrbel je za 
bograč in manjšo zadevo na ražnju.

Gostujoči kuhar je letos bil Fredi – S52ZW. Pripravil je 
poln kotel vampov. Tako smo nadaljevali tradicijo gostu-
jočih kuharjev in že razpisujemo prosto mesto za nasle-
dnje leto. Mogoče se ojunači kdo iz bolj zahodnega dela 
Slovenije in nas bo razvajal avgusta 2011. Prireditev vse-
kakor bo, saj zaradi previdnosti nismo naredili finančne-
ga obračuna letošnje prireditve.
Ker je letos volilno leto, so nas na začetku uradnega dela 
prireditve pozdravili tudi lokalni politični predstavniki. 
Upamo, da se jim je splačalo, predvsem pa, da se se bo to 
obrestovalo tudi nam. 

Samo prireditev smo letos premierno prenašali v živo pre-
ko spletne strani slovhf.net. Tako so bili z nami tudi tisti, 
ki zaradi obveznosti niso uspeli priti v najlepši del Slove-
nije – Prekmurje. 

Sam uradni del srečanja je bil sestavljen iz dveh delov. 
Najprej so bila podeljena priznanja ZRS za kar nekaj UKV 

tekmovanj. Tako so tekmovalci dobili zaslužena priznanja 
za marčevsko, majsko, junijsko, julijsko, ZRS 50 MHz tek-
movanje in za UKV pokal Slovenije 2009. Nekateri posa-
mezniki in tekmovalne ekipe so potrebovali kar celo 
mizo, da so lahko zložili prejete pokale in priznanja. Vse-
kakor vzpodbuda in izziv za ostale…

Podelitvi priznanj je sledil še sestanek UKV managerja in 
tekmovalcev na temo pravil in obdelave rezultatov za 
UKV tekmovanja. Sestanek je trajal točno 1 uro in je bil 
tudi video dokumentiran. Zapisnik bo pripravil in objavil 
UKV manager – S55M.

Po vseh teh uradnih zadevah se je prilegla pestra kulina-
rična ponudba. Na izbiro so bili bograč, vampi in odojek. 
No, odojek je bil na razpolago bolj malo časa. Bo potreb-
no razmisliti za naslednje leto kako naprej. Mogoče nas 
zadrege reši novi gostujoči »radio-kuhar«. 

To, da je za kuhanje kave vzorno skrbel Tone – S57Q, ver-
jetno ni potrebno niti omenjati. Sicer imamo z njim tre-
nutno manjšo pravdo glede lastninske pravice za neko 
ime, ampak to je že druga zgodba.

Nekateri smo odšli počivat že v soboto, nekateri pa šele v 
nedeljo. Tisti prvi smo se za kazen morali vrniti v nedeljo 
zjutraj in vse pospraviti. Nikoli nas ne izuči!

Pa še nagradno vprašanje: na žalost letos zaradi varčeva-
nja odpade. Za naslednje leto se išče generalni sponzor. 
Prijave na info@s53m.com.

Upamo, da ste preživeli prijeten dan v družbi slovenskih 
in gostujočih radioamaterjev (stalni stari znanci iz Hrva-
ške) in se nam boste pridružili tudi naslednje leto.        
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S59ACP GRE NAPREJ
Mineva leto dni od uspešne otvoritve novih prostorov Ra-
diokluba Elektron Brežice, ko smo širši javnosti z novim 
zagonom predstavili delo radioamaterjev, naše želje in 
načrte. Morda nismo bili toliko aktivni na frekvencah, če-
prav smo uspešno sodelovali v nekaj tekmovanjih in te-
stiranju za vajo NEK 2010, saj smo vse sile podredili naše-
mu cilju – posodobitvi opreme.

S pomočjo donatorjev, ki so prispevali tako sredstva kot 
material in delo, ter z donacijami Urada župana občine 
Brežice nam je uspelo nabaviti nekaj prepotrebne opre-
me za nemoteno delo, seveda pa sta najpomembnejši 
pridobitvi KV anteni, 6-elementni beam za 6m in 17-ele-
mentni OptiBeam za 5 bandov.
S pravim radioamaterskim zanosom smo naredili in pri-
pravili antenski stolp ter sestavili antene. Vsak od nas je 
prispeval, kolikor je mogel in znal, največ zaslug  pri tem 
projektu pa sta imela Slavko (S51YI) in Dušan (S52NR) s 
svojim znanjem in izkušnjami.
Seveda smo bili pred problemom, kako to vse skupaj spravi-
ti na streho. Pri tem sta nam nesebično priskočila na pomoč 
g. Vinko Cvetkovič iz občinske Civilne zaščite, ki je odobril 
uporabo dvigala gasilskega društva Brežice in g. Jože Fran-
ko, ki je z njim upravljal. Tako je 12. 09. 2010 na strehi na-
šega kluba zasijal antenski sistem v vsej svoji lepoti.
In potem – neizmerno zadovoljstvo, ko smo ugotovili, da 
smo z novim FT2000 slišani in dosegljivi po vsem svetu, 
kar je le še potrdilo pravilnost naše odločitve o nabavi te 
opreme, hkrati pa je velika vzpodbuda za naprej.

73 DE S59ACP

V spomin na S51NQ
(Viktor Kravanja ex YU3NQ)

Zapustil nas je Viktor KRAVANJA, rojen 7. 8. 1931 v Kal-Kori-
tnici. Od njega smo se poslovili na Mostu na 
Soči dne 23. 5. 2010.

Kot mlad fantič je pasel ovce na planini 
Mangart, spremljal tovornika, ki je s konji 
prenašal hrano in pijačo v planinsko kočo, 
kjer je bila nje gova mati kuharica. Druga 
svetovna vojna se je bližala koncu, po so-
ški dolini se je proti prelazu Predil umikala nemška vojska. 
Pred trdnjavo v Klužah v dolini Koritnice je obstala. Vojaki so 
pustili opremo in glej - Viktor je našel čisto pravi taster, po-
leg radijske postaje, katere ni mogel odnesti, saj je bila zanj 
pretežka. Vse življenje se jo je spominjal. Taster je seveda šel 
z njim. Prav ta najdba ga je pripeljala v vrste telegrafistov. 

V Mariboru, na poklicni železničarski šoli, se je izučil za 
orodjarja in temu poklicu je ostal zvest, dokler so mu moči 
dopuščale. Vedno željan znanja je pri RK Maribor opravil iz-
pit za radioamaterja. Pri služenju vojaškega roka v JLA je bil 
seveda radiotelegrafist, kaj pa drugega?

Življenjska pot ga je pripeljala v Cerkno, kjer je takrat nasta-
jalo danes znano podjetje ETA-Cerkno. Navdušenci elektro-
nike so ustanovili klub radio konstruktorjev. Za Viktorja, za-
priseženega radiotelegrafista z radioamaterskim izpitom in 
svojim znakom je bilo to premalo. Dal je pobudo in uspel - 
ustanovili so RK Cerkno, ki je še vedno zelo aktiven.

Kot priznan strokovnjak za mikro električno mehanične kon-
strukcije je našel svoje mesto v nastajajočem podjetju »Me-
talfleks-Tolmin«. V njegovih rokah se je rodilo nešteto stikal, 
signalnih in kontrolnih svetil ter termostatov.

Radioamaterska žilica ga je silila, da mora tudi gornje Poso-
čje dobiti svoj RK. Pobuda in želja sta se uresničili leta 1966. 
S somišljenikoma je ustanovil RK Most na Soči, ki je deloval 
na celotnem območju takrat velike občine Tolmin. Novou-
stanovljen RK je bil brez opreme in Viktor ne bi bil to, kar je 
bil - zelo pošten, neutrudno delaven in vedno pripravljen 
pomagati ljudem v stiski. Novemu klubu je podaril svoj 
sprejemnik »Torne B«, katerega hranimo kot relikvijo.

S svojim znanjem je pomagal novim članom prebroditi teža-
ve. Orodjarstvo je ostalo v družini, nadaljeval ga je sin Gorazd 
pod svojo firmo. Kako navdušen telegrafist je bil, pove dej-
stvo, da je skoraj zamudil ko je moral reči »da« pred matičar-
jem, ko je stopal v zakon z zaročenko Inge - zadrževali so ga 
DX-i.

Nam, članom RK, je bil vedno vzor poštenja, delavnosti, naš 
mentor in mecen. Pod njegovim zadnjim počivališčem na 
pokopališču na Mostu na Soči se skozi eter širijo radijski va-
lovi amaterskih postaj - on priznava le dobro staro telegrafi-
jo (cw), fonija ni zanj. Le znaka S51NQ ni več med njimi.

DR OM Viktor »seven three«, Silent key.

Marjan Podgornik S57MPO, RK SOČA Tolmin
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S50ARX - CW SKIMMER IN DX CLUSTER
Tadej Arčon, S52X in Kristjan Kodermac, S50XX

Zgodba je nekoliko dolga, a bom v nekaj odstavkih predstavil nastanek S50ARX CW Skimmer clustra. Z razvojem SDR 
sprejemnikov je nastal danes zelo popularen program CW Skimmer avtorja VE3NEA. CW Skimmer je program kateri 
zna dekodirat telegrafijo. Če ga uporabimo s klasično KV postajo s pasovno širino nekaj kHz, nam bo vse signale, ki jih 
sliši prikazal na njegovem bandmap-u. S sposobnostjo SDR sprejemnikov istočasnega »opazovanja« do 192 KHz (odvi-
sno od zvočne kartice) določenega frekvenčnega spektra in uporabe CW Skimmerja lahko praktično nadzorujemo cel 
telegrafski segment bilo katerega frekvenčnega področja.

Prvo resno uporabo in spodbuden začetek 
smo s Skimmerjem delali v tekmovanju CQ 
160m CW, kjer je druga S&P postaja poleg 
podatkov iz DX clustra vzporedno na spreje-
mni anteni (K9AY) imela še podatke, ki jih je 
SoftRock skupaj z EMU0202 in preobreme-
njenim P4 okoli 3GHz pošiljal v lokalno mre-
žo. Kakršenkoli dodaten program na Skim-
mer mašini je povzročal zamike, zmrznjenja, 
tako da je bil to očiten znak, da bo treba naj-
ti kaj hitrejšega. Skimmer je resda sprejemal 
večinoma EU signale, ampak hitrost pri po-
biranju je bila očitna in seveda se je opazilo 
tudi pri drugih postajah kdo skimmer upo-
rablja, saj so bile postaje, ki so klicale »novi 
spot« ene in iste, kasneje, ko se je pojavil še 
na klasičnem clustru pa je bil sindrom 
»DXCluster« še bolj viden.

Nadgradnja tega je bila želja, da bi spravili 
skupaj tehniko, ki bi omogočala delovanje 
na vseh šestih KV bandih in recimo tako 
obogatila aktivnost S50HQ, ki je bil izbran 
kot okvirni datum, do kdaj naj bi spravili vse 
na kup. Začelo se je z brskanjem, kaj imamo 
pri roki, kaj nam še manjka in v začetnem 
planu, ki je predvideval šest računalnikov, 
zvočne kartice z najmanj 96 kHz vzorčenja, 
SoftRock kiti in že samo s prostorom, kjer bi 
to vse skupaj postavili, so se začele kazati 
prve luknje, ki so izhajale iz pretiravanja, če 
ne drugega bi tak setup požrl kar nekaj elek-
trike. Za tak setup nam je tudi manjkalo še 
kar nekaj tehnike, tako da ni bil ravno brez 
investicije, zato smo se začeli ozirati naokoli 
in se seveda ustavili pri QS1R, ki je ta čude-
žna škatlica, ki združuje v sebi vse tisto kar 
smo si zaželeli. Cena resda ni najbolj privlač-
na, sploh če pomislimo, da je to škatla, ki se 
jo priklopi in dejansko je tam v kotu, brez da 
bi jo kdo kaj vprašal.

V programu CW Skimmer je tudi vgrajen 
telnet server, kar pomeni da namesto na 
njegovem bandmap-u, lahko dobimo de-
tektirane telegrafske signale v našem pri-
ljubljenem dnevnik programu v obliki DX 
spotov kot so na DX clustrih. Ker pa pona-
vadi dnevnik programi omogočajo samo 
eno telnet povezavo, ne moremo biti isto-
časno povezani na klasičen DX Cluster in 
na CW Skimmer. To je sicer mogoče z upo-
rabo tretjega programa, ampak je slednji 
nekoliko neroden za klasičnega uporabni-
ka. V izogib takim tegobam je nastal 

S50ARX DX Cluster, ki ima poleg povezav z 
različnimi DX Clustri tudi povezavo z lokal-
nim CW Skimmer strežnikom. Namen 
S50ARX Clustra je spajanje DX Cluster spo-
tov in lokalnih CW Skimmer spotov s telnet 
dostopom kot smo uporabniki vajeni. 

Postavljanje DX clustra je bilo tudi nekaj 
kar še nismo delali, ampak kar nekaj jih je 
že v okolici, tako da vprašanja niso ostala 
brez odgovorov. Vse seveda ni šlo ravno 
gladko, ker se DX spiderji nekaj ne zastopi-
jo s programskim sklopom Skimmer Ser-
ver, tako da se je uporabil AR-Cluster. Kar 
nekaj časa smo se ukvarjali z »reciklirani-
mi« računalniki, menjavami kondenzator-
jev na matičnih ploščah, na koncu je hecal 
še RAM, ampak tudi to se je ustalilo in na 
koncu pametnejši odneha in začne stabil-

no delovati. V smislu racionalizacije je na 
istem mlinčku domovanje našel tudi echo-
link prehod za repetitor S55UGO.
Skimmer spotira vsakih 10 minut, pod po-
gojem da se frekvenca dekodirane postaje 
ne zamenja. Nekaj je težav s hitrostjo tel-
net strežnika v ARC softwerju v velikih CW 
tekmovanjih in pri ogromni masi spotov, 
tako, da občasno moram ponavljajoče se 
spote nekoliko filtrirat na cca. 30 min. Med 
letošnjim CQ WW CW je v soboto sproduci-
ral skoraj 60.000 spotov.
Teden pred letošnjim CQ WW CW smo 
uspeli postaviti 2 x 50 m Double Extended 
Zeep anteno na 30 m visok dimnik v Vrtoj-
bi. Ne glede na to, da je v industrijski coni, 
QS1R kar dobro sliši.

Skimmer Server je aktiven na 160 m, 80 m, 
40 m, 30 m, 20 m, 15 m in 10 m področjih 
hkrati. V planu je še 6 m in 4 m. Dostop je 
urejen čez internet na naslovih s50arx.ha-
mradio.si port 7300 (telnet://s50arx.ha-
mradio.si:7300) in s50arx.homeip.net 
port 7300 (telnet://s50arx.homeip.
net:7300). V planu je tudi WEB vmesnik in 
povezava čez packet omrežje.
Ob prvi prijavi bo S50ARX zahteval vaše 
ime in QTH. Dodatno se lahko vpiše še lo-
kator in zemljepisno širino in dolžino. Za 
vse nadaljne prijave bo S50ARX vprašal 
samo za vaš znak. Odjavite se s črko »Q« in 
potrdite z »Enter«. 

Ukaze dobite na naslovu: 
ftp://ftp.ab5k.net/ArCluster/Docs/AR-Clu-
ster%20User%20Command%20Summary.pdf
Podrobna navodila so na: 
ftp://ftp.ab5k.net/ArCluster/Docs/AR-Clu-
ster%20User%20Manual.pdf
Če sem bil do sedaj nejasen, pa lahko pre-
prosteje povem zakaj je ta škatla luštna... 
Kadarkoli nekdo nekje pokliče CQ ali 
TEST v telegrafiji, že se spot pojavi na 
S50ARX clustru s podatkom o jakosti si-
gnala in hitrosti tipkanja... še prej, kot če ga 
nekdo naredi in spotira na klasičen način. 
Tako boste lahko kdaj prehiteli in DX naredi-
li še preden bo gužva delala nered na TX 
frekvenci ali pa se le preprosto igrali s tem, 
kako vam antena nese do primorske in to 
ne samo na par frekvencah, skoraj kjerkoli.

Mnenja, komentarji ter donacije so dobro-
došli  ...
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Ne-Brezhibni protokol
1. Na prelomu tisočletja
Svetu vlada tisti, ki obvladuje komunika-
cije. Gulielmo Marconi je samo eden od 
številnih inženirjev in znanstvenikov, ki 
so pred dobrim stoletjem razvijali prve 
radijske zveze. Večino stvari so verjetno 
izumili Hertz, Tesla in še mnogi drugi. 
Marconi-jeva velika zasluga je v tem, da 
je izum ponudil pravemu uporabniku, 
mornarici tedanjega Britanskega cesar-
stva, v katerem ni Sonce nikoli zašlo. Iz 
laboratorijske zanimivosti »norih« znan-
stvenikov je radio tedaj naenkrat postal 
vsakodnevna, uporabna, koristna in po-
membna naprava.

Podobno bi lahko rekli o vesoljski tehniki 
pred pol stoletja. Vesoljske odprave s člo-
veško posadko so sicer polnile naslovnice
časopisov, najpomembnejši korak naprej 
pa so bile ravno satelitske komunikacije. 
Evropa je počasi dohitevala velesili in ko-
maj pred tremi desetletji izdelala prvo 
uporabno raketo Ariane. Še pred četrt 
stoletja so načrtovalci pričakovali, da 
bojo šle vse telefonske zveze v Evropi na 
razdalji več kot 800 km preko enega ali 
več telekomunikacijskih satelitov.

Tok zgodovine je ponovno spremenil dro-
ben izum: svetlobno vlakno z zunanjim 
premerom komaj osminko milimetra, 
kjer se vse dogaja v jedru premera komaj 
9 mikrometrov. Eno samo svetlobno vla-
kno, popolnoma enako kot vam ga danes 
poštarji napeljejo v hišo namesto telefon-
ske parice, omogoča s primerno termi-
nalno opremo zmogljivost več kot en te-
rabit na sekundo (miljon megabitov/s ali 
1012 bitov/s) v prekooceanskem kablu. En 
Tbit/s je več kot vsota zmogljivosti vseh 
telekomunikacijskih satelitov, ki so bili 
kdajkoli izstreljeni v vesolje...

Pomen vesoljske tehnike se je z množič-
no uporabo svetlobnih vlaken bistveno 
skrčil. Če je še pred četrt stoletja poletelo 
z Zemlje v vesolje tudi 150 raket letno, se 
je to število danes skrčilo na tretjino ozi-
roma 50 raket letno. Ogromna parabolič-
na zrcala premera 20m ali 30m zemelj-
skih postaj za satelitske komunikacije so 
večinoma že razžagali in odpeljali na od-
pade. Le maloštevilne so predelali v mu-
zeje telekomunikacij: Pleumeur-Bodou v
Franciji oziroma Raisting v Nemčiji.

Zaletavi poslovneži so radijskim zvezam 
takoj pripisali novo vlogo. Nič več zvez na 
velike razdalje, pač pa premoščanje za-
dnjega kilometra do končnega uporabni-
ka, kjer je kopanje jarka za kabel s svetlob-
nimi vlakni predrago ali nemogoče, na 
primer do premikajočega se uporabnika. 
Zmanjševanje dometa radijske zveze se 
obrestuje le do določene meje, glede na 
gostoto uporabnikov. Telefoni GSM so še 
kar uspešni, številne sodobne digitalije z 
visoko-donečimi kraticami UMTS (novi te-
lefoni), WiMAX (brezžični internet) in po-
dobno pa zagotovo (poslovna) polomija.

Napovedi pravijo, da bo ob prelomu ti-
sočletja marsikaj izginilo ali izumrlo. Na 
seznamu 20 stvari, ki naj jih v 21. stoletju 
ne bi več videli, so se na primer znašle 
vinilne gramofonske plošče, fotoaparati 
na fi lmski trak in radioamaterji (ali »ham-
radio«, kot to imenujejo na drugi strani 
velike luže). Povsem jasno, zastarelim in 
neučinkovitim načinom komuniciranja, 
kot je Morse-jeva telegrafi ja s sprejemom 
na sluh, zastarelim in dragim radijskim 
postajam, ki s preveliko močjo oddajnika 
povzročajo motnje drugim električnim 

napravam, zastarelim protokolom komu-
niciranja in nezdružljivosti radioamater-
skih z ostalimi vrstami zvez se danes po-
smehuje že vsak otrok s svojim mobilnim 
telefonom v roki.

Kot nakazuje razpredelnica, se razvoj ra-
dijskih zvez ni ustavil niti v pogledu zmo-
gljivosti, niti v pogledu spektralne učin-
kovitosti. Poleg gole radijske zveze ne 
smemo pozabiti še na razvoj učinkovitih 
protokolov komuniciranja v sami radijski 
zvezi ter v povezavi z ostalim svetom. V 
takšnem živahnem razvojnem okolju so 
poskusi, eksperimentiranje, izobraževa-
nje in šolanje še vedno potrebni.

Da so v novem tisočletju v svetu, kjer se 
vse spreminja, še kako potrebni poskusi, 
eksperimentiranje, izobraževanje in šola-
nje, se zavedajo tudi pri mednarodni zve-
zi za telekomunikacije ITU. V svojem pra-
vilniku »Radio Regulations« zato ITU še 
vedno namenja določene radio-frekvenč-
ne pasove tako imenovani »radioamater-
ski« storitvi. Skladno z »Radio Regulati-
ons« dodeljuje iste radio-frekvenčne 
pasove v eksperimentalne in izobraževal-
ne namene tudi večina držav članic OZN 
in posledično ITU.

Na srečo se število tistih, ki sami sebe po-
nosno imenujejo radioamaterji, v resnici 
pa zlorabljajo določila ITU z zastarelo 
opremo in s svojim lastnim neznanjem, 
vztrajno zmanjšuje. To dejstvo pa vsem 
nam ostalim ni v opravičilo. Če razpola-
gamo z omejeno naravno dobrino, kot so 
radio-frekvenčni pasovi, potem moramo 
to dobrino v resnici izkoristiti za razvoj 
nove radijske opreme in pripadajočih ko-
munikacijskih protokolov ter posredovati 
pridobljeno znanje drugim, kot to zahte-
vajo »Radio Regulations« in drugi pravil-
niki.

2. Amaterski protokoli in omrežja
Vse do pojava cenenih računalnikov pred 
tremi desetletji je bila večina zvez, radij-
skih in žičnih, omejena na preprosto zve-
zo točka-točka. Izvor informacije je bil 
človek pri oddajniku, ponor informacije 
pa drug človek pri sprejemniku. Omrežja 
so bila silno preprosta in so vedno zdru-
ževala le enake vrste zvez. Še najbolj 
kompliciran gradnik omrežij je bila tele-
fonska centrala. Vsi amaterski poskusi so 
bili zato omejeni na zveze točka-točka.

Radijsko omrežje s skrito postajo je pre-
prost primer, ki zahteva silno previdne 
udeležence, da se ne motijo med sabo na 
istem radiofrekvenčnem kanalu. Duha-

Avtor: Matjaž Vidmar, S53MV

Slika 1 - Primerjava učinkovitos   različnih radijskih zvez.
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morno delo izurjene človeške posadke v tem primeru zlahka 
prevzamejo računalniki, ki izvršujejo predpisani protokol vzpo-
stavljanja zvez v takšnem omrežju, da omejijo oziroma izločijo 
medsebojne motnje.

Razvoja primernih komunikacijskih protokolov so se najprej loti-
li računalnikarji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Radio-
amaterji smo jim kmalu sledili s protokolom AX.25 okoli leta 
1980. V primerjavi s preprostimi zvezami točka-točka vsebujejo
okvirji AX.25 poleg uporabniških podatkov še obširno naslovno 
polje, upravno polje in kontrolno vsoto CRC za nadzor napak pri 
prenosu. Srce protokola se skriva v upravnem polju, ki določa 
pravilen vrstni red podatkovnih okvirjev ter skrbi za ponavljanje 
izgubljenih okvirjev. 

Sam protokol AX.25 je bil zasnovan izredno široko: ni bil vezan 
na vrsto uporabljenih radijskih postaj, niti na vrsto modulacije, 
niti na bitno hitrost, niti na vrsto prenesenih podatkov. Omogo-
čal je povezavo različnih omrežij z različnimi modulacijami, z 
različnimi bitnimi hitrostmi in celo z različnimi vgrajenimi pro-
tokoli, vključno s prenosom Internetnega Protokola (IP4).

Obširna omrežja AX.25 so se gradila po celem svetu v osemde-
setih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri nas nismo kaj 
dosti zaostajali, pač pa smo razvili enega najhitrejših omrežij 

AX.25 z učinkovitimi in preprostimi BPSK radijskimi postajami z 
ničelno medfrekvenco, ki so omogočale hitrost prenosa 
1.2288Mbit/s. Vse naše radijske postaje, modemi in omrežni 
računalniki so podrobno opisani v knjigi »DIGITALNI MOSTOVI«, 
Radio klub Murska Sobota, 2000.

Protokol AX.25 je imel kar nekaj pomanjkljivosti:

1. združuje vsaj tri OSI ravni (MAC+IP+TCP) v eno samo raven 
v enem samem protokolu: kompliciran protokol in hkrati 
slabo združljiv z IP svetom, 

2. AX.25 strogo zahteva sprejem okvirjev v pravilnem vr-
stnem redu: če se izgubi prvi okvir paketa, je celoten paket 
okvirjev izgubljen,

3. naslovno polje je nestandardne dolžine (mnogokratnik 7 
byte) in vsebuje poleg naslovov (radioamaterski znaki) še 
druge podatke, ki jih je nerodno izluščiti,

4. delovanje protokola je odvisno od številnih notranjih spre-
menljivk: vzpostavitev zveze, števcev okvirjev, različnih ča-
sovnikov,

5. obstaja cela množica nezdružljivih inačic: vsak pisec pro-
grama si je standard AX.25 razlagal po svoje, programi pol-
ni napak!!!

V slovenskem omrežju smo izvorni protokol AX.25 sicer razširili
tako, da je dopuščal tudi daljše okvirje od predpisanih. IP okvir-
jev tako ni bilo treba drobiti na manjše dele za prenos po AX.25. 
Kljub temu so opisane pomanjkljivosti AX.25 znižale hitrost 
prenosa IP okvirjev za faktor 10-krat: iz teoretskih 150kbyte/s 
megabitne BPSK radijske postaje na komaj 15kbyte/s v omrežju 
SuperVozljev.

V novem tisočletju je začel AX.25 počasi odmirati. Ceneni ADSL
modemi so omogočali hitrejši dostop do interneta, spletni br-
skalniki pa veliko udobnejše delo od tekstovnega terminala 
AX.25. Hkrati se je pojavila tudi cenena WLAN (WiFi) oprema, 
najprej v frekvenčnem pasu 2.4GHz in nato še 5GHz, ki omogo-
ča preprosto gradnjo radijskih IP omrežij, čeprav majhnega do-
meta.

Programska podpora AX.25 je bila v glavnem vezana na opera-
cijski sistem MS-DOS. Nekaj pomanjkljive podpore je bilo tudi v 

prvotnih inačicah operacijskega sistema 
Linux. Programska oprema AX.25 za 
okolje Windows je res skromna in je 
vprašljivo, če bo sploh še delovala na no-
vejših različicah teh operacijskih siste-
mov.

Omrežje AX.25 so marsikje po svetu že 
ugasnili. Pri nas sicer še vedno deluje ve-
čina vozlišč z zemljevida iz leta 2003, a 
se je število uporabnikov v zadnjih dese-
tih letih močno skrčilo. Vzdrževanje sta-
rajoče računalniške in radijske opreme 
po naših hribih postaja čedalje bolj te-
žavno. Nekaj bo torej treba ukreniti:

1. razvoj nove opreme za protokol AX. 
25 verjetno ni smiseln, saj ima AX.25 
pre več pomanjkljivosti, goli protokol in 
avtomatika vozlišč so prilagojeni delu s 
tekstovnim terminalom, ki je po nepo-

trebnem kompliciran in hkrati slabo združljiv z IP,
2. WLAN (WiFi) oprema je sicer zmogljiva in poceni, določeni 

kanali WLAN padejo tudi v radioamaterska frekvenčna po-
dročja 2.4GHz in 5.6GHz, je pa omejena z dometom in s 

Slika 2 - Radijsko omrežje s skrito postajo.

Slika 3 - Omrežje AX.25 v Sloveniji.
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samim Internetnim Protokolom, ki zahteva IP usmerjanje 
na vsakem odseku zveze,

3. razviti popolnoma nov protokol za OSI raven MAC, ki je 
uporaben tako za IP, kot za druge protokole višjih ravni, ki 
temelji na izkušnjah AX.25 in WLAN, ter pripadajočo stroj-
no in programsko opremo: to je namen tega članka.

3. Ne-Brezhibni Protokol
Kaj pravzaprav zahtevamo od novega protokola? Na ravni MAC 
naj bi iz radijske zveze naredili nekaj podobnega žični zvezi. Za 
žico vemo, kam je napeljana. Radijska zveza potrebuje nasla-
vljanje v protokolu. Izgube podatkov so na žici zelo majhne in 
jih lahko nadomestijo protokoli na višjih ravneh. Izgube so v 
radijskem omrežju s skrito postajo lahko zelo velike, zato potre-
bujemo protokol, ki ponavlja izgubljene okvirje.

Od protokola na ravni MAC ne zahtevamo, da bi bil brezhiben.
Občasno se kakšen okvir lahko tudi izgubi brez večje škode, saj
takšno izgubo nadomestijo protokoli na višji ravni, enako kot v 
žični zvezi. Vrstni red prenosa podatkovnih okvirjev je nepo-
memben, saj jih bo pravilno razvrstil protokol na višji ravni. V 
določenih primerih je na ravni MAC smiselno celo namerno za-
vreči kakšen veljaven podatkovni okvir, ker je zaradi velike zaka-
snitve že prišlo do ponavljanja na višji ravni.

Kar od protokola na ravni MAC dodatno zahtevamo, je to, da je
izredno zanesljiv. To pomeni, da ima čimmanj notranjih spre-
menljivk in časovnikov, ki se lahko zaplezajo ter nobene avto-
matike. Prav številne notranje spremenljivke in časovniki so ve-
lika hiba AX.25, avtomatika SuperVozljev pa pri prenosu IP 
okvirjev naredi dosti več škode kot koristi. Številne notranje 
spremenljivke, časovniki in različne avtomatike so tudi glavna 
hiba WLAN (WiFi) opreme, ki vedno vsebuje usmerjevalnike na 
ravni IP.

AX.25 SuperVozlji in WLAN-WiFi oprema zato zahtevajo stalne-
ga vzdrževalca vrste »Sysop-the-God«, ki nastavlja številne pa-
rametre ter se občasno odpravi na hrib pritisniti tipko za RESET. 
Novi protokol na ravni MAC naj bi vse to poenostavil: parametre 
težko dostopnih škatlic po hribih nastavimo enkrat za vselej pri 
gradnji omrežja, z usmerjanjem se ukvarjamo v dolini, omrežje 
naj deluje tisti trenutek, ko priklopimo napajanje, brez osveže-
vanja usmerjevalnih tabel, enako kot analogni repetitor.

Ključna beseda je torej ENOSTAVEN PROTOKOL! Ni vse v IP sve-
tu, enostaven protokol na ravni MAC potrebujemo tudi drugje. 
Preprosti oddajniki in sprejemniki za 433MHz, 866MHz in druga 
ISM področja so danes zelo poceni, toda kako preko njih prena-
šati podatke? Proizvajalci nam poleg strojne opreme pogosto 
ponujajo še njihov »proprietary protocol«, ki ni zastonj in zago-
tovo ne počne tistega, kar bi mi radi. Kako torej narediti prepro-
sto telemetrijo ali telekomando, brez nezanesljivih čudnih pro-
tokolov?

Prva odločitev za Ne-Brezhibni Protokol: naslovi so 32-bitna šte-
vila. Teh je zadosti različnih tudi za Kitajce. V 32-bitnem mikro-
krmilniku to pomeni eno računsko operacijo za primerjavo na-
slova. Obstajata dva posebna naslova: same ničle in same 
enice. Same ničle je prepovedani naslov in se uporablja kot lo-
čilo med različnimi polji v podatkovnem okvirju. Same enice je 
posebni naslov VSEM, to se pravi okvir, ki je naslovljen vsem 
postajam.

Podatkovni okvir mora vsebovati vsaj prejemnika in pošiljatelja, 
kar pozna večina protokolov na ravni MAC. V radijskem omrežju 
potrebujemo še nekaj več. Vsak okvir mora biti označen z edin-

stveno značko, da lahko enoveljavno potrdimo njegov sprejem. 
Česar večina protokolov na ravni MAC ne pozna, pozna pa 
AX.25, je to, da poleg prejemnika in pošiljatelja v naslovnem 
polju določimo tudi naslove vozlov, preko katerih bo okvir poto-
val.

Slika 4 - Naslavljanje v Ne-Brezhibnem Protokolu.

Vsak okvir v Ne-Brezhibnem Protokolu začne z edinstveno znač-
ko in konča s kontrolno vsoto CRC. Naslovi so urejeni tako, da se 
na prvem mestu vedno nahaja naslov trenutnega prejemnika, 
ne glede na to, če je to samo vmesna postaja ali končni preje-
mnik. V vsakem okvirju so shranjeni tudi naslovi pošiljatelja in 
naslovi vseh vozlov, preko katerih je okvir že potoval. Na ta na-
čin prejemnik vedno pozna pot, kako poslati odgovor po isti 
poti nazaj.

Naslovi so preprosto urejeni z ločili (prepovedani naslov 0). 
Prva skupina so naslovi, ki še niso bili uporabljeni. Druga skupi-
na so že uporabljeni naslovi za pot odgovora nazaj. Sledi kori-
stni tovor uporabniških podatkov (na primer IP okvir). Po spre-
jemu okvirja vozel preprosto prestavi svoj naslov s prvega mesta 
v prvi skupini naslovov na prvo mesto v drugi skupini naslovov. 
Skupna dolžina okvirja se pri tem ne menja!

Slika 5 - Zaščita v Ne-Brezhibnem Protokolu.

Druga odločitev za Ne-Brezhibni Protokol: edinstvene značke 
okvirjev so 32-bitna pseudo-naključna števila. NBP torej ne po-
zna vzpostavljanja radijske zveze! Vsak okvir se na vsakem od-
seku zveze potrjuje neodvisno od vsega ostalega prometa v 
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omrežju. Seveda obstaja zelo majhna ampak od nič različna ver-
jetnost, da dva različna okvirja dobita enako značko. Protokol 
torej ni brezhiben! Matematična orodja nam omogočajo, da na-
redimo verjetnost takšnega dogodka zadosti majhno.

Postopek tvorjenja edinstvenih značk je 32-bitni polinomski iz-
vor, ki mu prištejemo modulo-2 naslov trenutnega pošiljatelja 
(lahko je vmesni vozel). Ker imajo udeleženci različne naslove, 
tvorijo različna pseudo-naključna zaporedja. Če dva udeleženca 
slučajno proizvedeta enaki znački, se ta pojav ne bo dolgo časa 
ponovil. Protokol na višji ravni lahko tedaj uspešno ponovi od-
dajo izgubljenega okvirja.

Potrditvene okvirje prepoznamo po tem, da vsebujejo samo 
edinstveno značko in en sam naslov. Naslov je lahko VSEM ozi-
roma natančen prejemnik, to se pravi pošiljatelj podatkovnega 
okvirja z isto značko. Če pošiljatelj podatkov ne prejme potrdi-
tve v določenem času, ponovi oddajo podatkovnega okvirja. 
Ponavljanje seveda ne gre v nedogled; po določenem številu 
neuspešnih ponavljanj se podatkovni okvir zavrže. Ne-Brezhibni 
Protokol tu potrebuje dva parametra: čas ponavljanja in število 
ponavljanj. Oba nastavimo enkrat za vselej ob gradnji omrežja 
glede na vrsto uporabljene radijske zveze.

Če se v radijski zvezi izgubi potrditveni okvir, sprejemnik dva-
krat ali večkrat dobi isti podatkovni okvir. Protokol mora seveda
zagotoviti, da se takšni dvojniki izločijo. V Ne-Brezhibnem Pro-
tokolu sprejemnik hrani določeno število značk sprejetih okvir-
jev v krožni tabeli: novo sprejeta značka zamenja najstarejši 
vpis v tabeli. Značka vsakega sprejetega okvirja se primerja z 
vsemi vpisi v tabeli. Če je enaka značka že v tabeli, se dvojnik 
zavrže.

Tabela dvojnikov potrebuje pomnilnik, primerjava značk zahte-
va določen čas. Velikost tabele dvojnikov je zato ključnega po-
mena. Kratek račun pokaže, da je tabela za 1024 značk dovolj 
velika, da je verjetnost dvojnika izredno majhna. Hkrati zahteva 
1024 32-bitnih števil komaj 4kbyte pomnilnika. 1024 primerjav 
za vsak sprejeti podatkovni okvir je povsem znosno opravilo za 
sodoben 32-bitni procesor.

Končno, vsak protokol potrebuje določen način uokvirjanja po-
datkov ter izračuna CRC. Trenutna inačica NBP uporablja kar 
HDLC (X.25) uokvirjanje s 16-bitnim CRCjem (polinom delitelj 
1+X5+X12+X16 po CCITT) za preprosto združljivost z obstoječo 
opremo AX.25 omrežja. Okvirji NBP zaenkrat nimajo glave 
AX.25, čeprav bi se jo dalo dodati z namenom združljivosti. Gla-
va AX.25 pomeni najmanj dodatnih 16 byte na začetku vsakega 
okvirja, tudi kratkih potrditev: dva naslova (dvakrat 7byte), 
Control in PID.

Možna je tudi uporaba Ethernet okvirjev z 32-bitnim CRCjem. 
Naslavljanje v NBP je urejeno tako, da je trenutni naslovnik ve-
dno na istem mestu, kar omogoča uporabo primerjave naslo-
vov kar v Ethernet MAC vmesniku. Ethernet MAC vmesnik je 
vgrajen v številne cenene mikrokrmilnike različnih proizvajalcev 
in omogoča poljubne hitrosti, vse do 100Mbit/s.

4. ATNC
Ne-Brezhibni Protokol postane uporaben šele tedaj, ko se zanj
izdela primerna strojna in programska oprema. V protokolu 
AX.25 je primeren vmesnik med radijsko postajo in računalni-
ško opremo dobil ime »Terminal Node Controller« oziroma pri-
ljubljeno kratico TNC. TNC je bil pred 30 leti komplicirana na-
prava z mikroračunalnikom, pomnilniki EPROM in RAM, 
raz ličnimi vmesniki, modemom itd.

Slika 6 - Vsebina mikrokrmilnika LPC2138.

Sodobni mikrokrmilniki združujejo v enem čipu zmogljiv 32-bi-
tni mikroprocesor z jedrom ARM ali MIPS, pomnilnik FLASH in 
RAM ter številne vmesnike. FLASH je dovolj velik za vse naše 
programe. RAM-a je žal še vedno malo, med 32kbyte in 
128kbyte, a dovolj za izdelavo TNCja. Od vmesnikov manjka 
HDLC (X.25), to so proizvajalci opustili! Na srečo so sodobni 
32-bitni procesorji dovolj hitri, da lahko določene vmesnike iz-
delamo kar programsko. Primer takšnega čipa je LPC2138 (Phi-
lips ali NXP): 60MHz jedro ARM v 64-pinskem ohišju LQFP »po-
štna znamka«.

Slika 7 - Vgradnja mikrokrmilnika LPC2138.

Z enim samim čipom (mikrokrmilnikom) lahko torej izdelamo 
cel TNC! Ker je vse v enem čipu, ostane samo še vprašanje, kako 
takšen čip priciniti na tiskano vezje. Tačke so v rastru komaj 
0.5mm, torej potrebujemo res fi no jedkanje laminata s 17-mi-
kronsko bakreno folijo. Na srečo za nas zadošča enostranska ti-
skanina, da razpeljemo vse uporabljene vhode, izhode in napa-
janje.
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Pri teh sodobnih čipih se moramo takoj navaditi, da bo ostala 
več kot polovica tačk neizkoriščenih. In kaj potem? Čipi so danes
poceni kot še nikoli. Če smo rešili nalogo, je vse v redu! Poleg 
mikrokrmilnika sodijo na tiskano vezje le še regulator napaja-
nja, vezje za reset in množica dušilnih uporov, da prehitri mikro-
krmilnik ne bo proizvajal preveč radijskih motenj.

Za preizkus Ne-Brezhibnega protokola sem z mikrokrmilnikom 
LPC2138 izdelal napravo z imenom ATNC (Advanced TNC ali 
Arm TNC). Programski HDLC sicer izkorišča vgrajeni SPI vme-
snik, mora pa zaznavati HDLC zastavice, izločati vrinjene ničle 
ter računati CRC. Pri taktu 60MHz bo LPC2138 zmogel program-
ski HDLC v simpleksu (samo sprejem ali samo oddaja) tja do 
4Mbit/s. Če naj ostane še kaj procesorske zmogljivosti za druga 
opravila, je smotrna meja 2.5Mbit/s: dovolj za prve poskuse in 
obstoječe PSK radijske postaje omrežja AX.25.

Slika 8 - Vezava ATNC z LPC2138.

Programski HDLC je izdelan tako, da se ATNC obnaša navzven 
natančno tako, kot znani HDLC vmesniki Z8530SCC ali 
SAB82532. Za povezavo do PSK radijske postaje sta potrebni še 
bitna sinhronizacija in skrambler. Namesto običajnih TTL vezij 
sem se odločil za programirljivo logiko v vezju Altera EPM3064 
s 64 makrocelicami, saj je cenejša od ducata 74HCxxx. Spet 
LQFP »poštna znamka«, a tokrat 44 priključkov v rastru 0.8mm 
na svoji lastni enostranski tiskanini z napajanjem in oscilator-
jem za takt.

ATNC ima dva UARTa. Oba sta opremljena z RS-232 pretvorniki 
oziroma s FTDI-jevim vmesnikom COM/USB. UART0 je vedno 
nastavljen na 9600bps. Preko njega s preprostim terminalskim 
programom nastavimo parametre ATNC, nadziramo njegovo 
delovanje, raziskujemo omrežje, klepetamo ali iščemo napake. 
S programom FlashMagic lahko tudi programiramo pomnilnik 
FLASH v mikrokrmilniku LPC2138.

Glavnina podatkov se pretaka skozi UART1, kjer programska 
oprema omogoča tri različne načine delovanja. V načinu KISS 
ATNC ne počne skoraj nič, podatkovne okvirje preprosto preme-
tava med HDLC in UART1, da ATNC uporabljamo kar v obstoje-
čem omrežju AX.25. V načinu SLIP se ATNC obnaša proti raču-
nalniku kot telefonski modem, da IP promet prenašamo z 
Ne-Brezhibnim Protokolom. Končno, v načinu lokalna zanka se 
ATNC povezuje z drugimi ATNCji v vozlišče ASV, o tem več po-
zneje.

Slika 9 - Izgled ATNC z LPC2138.

Končno vsebuje mikrokrmilnik LPC2138 tudi dva A/D pretvorni-
ka s številnimi vhodi ter en D/A pretvornik. Sedanja inačica pro-
gramske opreme podpira en A/D pretvornik za dva analogna 
telemetrijska kanala ter en digitalni izhod za telekomando. Pre-
ko istih vmesnikov je seveda možno krmiljenje analognih radij-
skih postaj na različne načine, vključno s programskimi DSP 
modemi za APRS ali Manchester.

Isto tiskano vezje in ista programska oprema sicer delujejta tudi 
s sodobnejšim mikrokrmilnikom LPC2148, ki ima nekaj več po-
mnilnika. 

5. EATNC
Proizvajalci računalnikov in pripadajočih operacijskih sistemov 
so se odločili uničiti preproste priključke, kot so COM ali LPT, da
bomo vsi prisiljeni kupovati drage USB vmesnike in še dražjo 
programsko opremo zanje. Vtičnica za Ethernet je tako ostala 
edini priključek, kjer so proizvajalci računalnikov in pisci opera-
cijskih sistemov prisiljeni spoštovati mednarodne standarde, 
sicer se njihovi izdelki ne morejo pogovarjati z ostalim svetom.

Slika 10 - Vgradnja mikrokrmilnika LPC2387.

Ethernet je zelo zmogljiv priključek, ki omogoča komunikacijo z
10Mbps, 100Mbps ali 1Gbps preko preprostega 8-žilnega ka-
bla. Ethernet je temu primerno strojno in programsko dobro 
podprt v večini osebnih računalnikov. V mikrokrmilnikih sreča-
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mo Ethernet šele v 32-bitnih družinah, ki imajo dovolj pomnil-
nika in dovolj zmogljiv procesor, da Ethernet sploh lahko živi. 
Smiselni razvoj ATNCja je torej dodatek Etherneta ali EATNC.

Primer ARM mikrokrmilnika z Ethernet vmesnikom je LPC2387, 
ki ima vgrajenega kar 98kbyte RAM. LPC2387 je LQFP »poštna 
znamka« s 100 priključki v rastru 0.5mm, vgrajena na enostran-
sko tiskanino z napajanjem in RESETom v EATNCju. Žal večina 
32-bitnih mikrokrmilnikov vključno z LPC2387 ne vsebuje celo-
tnega Ethernet vmesnika, pač pa samo Ethernet MAC raven. 
Pripadajoči vmesnik do zunanjega PHY čipa se imenuje RMII 
(Reduced Media-Independent Interface).

Slika 11 - Vezava EATNC z LPC2387.

Preprosto povedano, Ethernet PHY čip vsebuje različne bitne 
sinhronizacije in modeme za različne hitrosti prenosa podatkov 
po različnih prenosnih poteh. Danes se za Ethernet največ upo-
rablja 8-žilni UTP kabel. Pri hitrostih 10Mbps in 100Mbps se 
uporabljata samo dve parici od štirih, kar podpirata tako 
LPC2387 kot Ethernet PHY čip DP83848C (National Semicon-
ductor), LQFP »poštna znamka« z 48 priključki v rastru 0.5mm. 
V EATNCju je DP83848C na svoji enostranski tiskanini, na kate-
ro se natakne »pajek« z LPC2387.

Ethernet priključek ni preprosta zmogljivejša zamenjava za SLIP na 
COM priključku. SLIP je ena sama zveza točka-točka, Ethernet omrež-
je pa lahko vsebuje več udeležencev. Vsak udeleženec v Ethernet 
omrežju mora imeti svoj Ethernet MAC naslov. Povezavo med IP na-
slovi in Ethernet MAC naslovi določa protokol ARP. Vsak udeleženec 
v Ethernet omrežju je tako hkrati tudi IP usmerjevalnik (router). 
EATNC torej vsebuje dodatno programsko opremo za Ethernet in 
zahteva lastno Ethernet MAC številko ter IP domeno z masko.

Slika 12 - Izgled EATNC z LPC2387.

Programska oprema EATNC podpira štiri različne načine delova-
nja. Načina KISS in SLIP/NBP sta popolnoma enaka kot v ATNCju 
brez Etherneta. V načinu Ethernet/NBP je UART1 na razpolago 
za povezavo več (E)ATNCjev v ASV. Končno se EATNC lahko pre-
klopi tudi v čisto navaden pretvornik Ethernet<>SLIP, HDLC pri-
ključek za radijsko postajo pa je tedaj izključen.

LPC2387 vsebuje sicer popolnoma enak procesor kot LPC2138. 
Dodatna obremenitev procesorja z Ethernet-om pomeni, da bo 
zmogel programski HDLC v simpleksu (samo sprejem ali samo 
oddaja) tja do 3Mbit/s. Če naj ostane še kaj procesorske zmoglji-
vosti za druga opravila, je smotrna meja 2Mbit/s. Povsem enako 
se obnaša tudi starejši LPC2368, ki ima enake vmesnike in raz-
pored priključkov kot LPC2387, ampak le 58kbyte pomnilnika 
RAM.

6. Domet radijskih postaj
Če se pogovarjamo o katerikoli vrsti zveze, je najpomembnejše 
merilo zmogljivost zveze C: koliko informacije prenesemo v 
enoti časa? Zmogljiva zveza zahteva dvoje: določeno moč si-
gnala P

S
 in določeno pasovno širino B. Med vsemi temi veličina-

mi obstaja natančna matematična povezava, ki jo je odkril in 
dokazal Claude Shannon davnega leta 1948.

Shannon-ov izrek o zmogljivosti velja za vse vrste zvez, vključno 
z golobi pismonošami in dimnimi signali Indijancev. Kot štu-
dent elektrotehnike nisem o Shannon-u v sedemdesetih in 
osemdesetih letih na fakulteti slišal ničesar. Nekateri še danes 
zanikajo njegov obstoj, na primer prodajalci satelitskih telefo-
nov Iridium ali Globalstar. Shannon je popolnoma neznan tudi 
med radioamaterji, sicer nekateri ne bi lomastili z ogromnimi 
močmi oddajnikov.

Slika 13 - Shannon-ov izrek o zmogljivos   zveze.

Kaj točno pravi Shannon? Za določeno zmogljivost C sta potreb-
ni tako moč P

S 
kot pasovna širina B, vendar z nobeno nima smi-

sla pretiravati. Povečevanje pasovne širine B privede zmoglji-
vost C do stroge matematične meje. Povečevanje moči P

S
 preko 

določene meje le malenkostno povečuje zmogljivost C, ker je 
vmes logaritem. Čudežna radijska postaja s še bolj čudežno mo-
dulacijo, ki bi premagala Shannon-ov izrek, ne obstaja.

Kaj pomeni Shannon v praktični radijski zvezi? Preprosta modu-
lacija BPSK ali QPSK zahteva razmerje signal/šum približno 10dB
ali 10-krat več moči od Shannon-ove meje za neskončno pasov-
no širino. Če se potrudimo in s spektralno-učinkovito modulaci-
jo ožimo pasovno širino (WLAN ali DVB QAM&OFDM) ali ravno 
nasprotno, naredimo packarijo ene modulacije vrh druge 
(packet-radio 1200bps AFSK ali 38k4 Manchester), oboje zah-
teva razmerje signal/šum okoli 20dB.
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Kar se dometa tiče, se moramo odločiti: nam zadošča zveza do 
nasprotnega vogala peskovnika ali hočemo do sosednje gala-
ksije? Kaj bojo rekli sosedje za antensko pošast? Bo ena jedrska 
elektrarna zadoščala za pogon našega oddajnika?

Slika 14 - Domet nekaj prak  čnih radijskih zvez.

V Sloveniji verjetno potrebujemo domet 100km med točkami 
na gorskih vrhovih, ki se vidijo med sabo. Podobne zahteve ima 
zveza na 10km brez vidljivosti do končne postaje v dolini, z eno 
samo zmerno oviro. Razpredelnica nam prikazuje, kaj se na ta-
kšni razdalji da narediti z zmernimi antenami premera okoli 
30cm v frekvenčnem pasu okoli 1GHz, s smiselno rezervo zveze 
10dB do 15dB. Pri nižjih bitnih hitrostih, do vključno 1Mbps, se 
razpredelnica dobro ujema z dvajsetletnimi izkušnjami iz 
packet-radia.

Višje zmogljivosti (10 Mbps in več) zahtevajo večje moči oddaj-
nikov oziroma večje antene. WLAN (WiFi) zvezi s spektralno-
učinkovito modulacijo QAM-OFDM na razdalji 100km primanj-
kuje približno 40dB. Teh 40dB lahko pridobimo z močnostnim 
ojačevalnikom 4kW ali pa s povečanjem obeh anten na obeh 
koncih zveze na 4m premera. Oboje je izvedljivo, a nobena re-
šitev ni praktična. Toliko opevani QAM-OFDM cenene računal-
niške krame je za nas torej uporaben samo znotraj peskovnika... 
Kar lahko storimo: cenena WLAN (WiFi) oprema je povsem upo-
rabna na razdaljah do 10 km pri nekoliko nižjih bitnih hitrostih 
(okoli 10Mbps) s preprosto modulacijo QPSK.

Slika 15 - Odboji v radijski zvezi.

Kakšno modulacijo naj potem izberemo za našo radijsko zvezo? 
Sodobni industrijski oblikovalci trdijo, da so vse antene grde in
jih je treba skrivati v ohišja naprav, sicer se izdelek ne prodaja. 

Če telefon potem ne dela ali dela slabo, jih ne zanima. Izdelki so
zato večinoma opremljeni z neusmerjenimi antenami. Popače-
nje signala zaradi razširjanja po več poteh rešujejo s komplicira-
nimi modulacijami, kot je QAM-OFDM.

QAM-OFDM je pravzaprav naslednik več-tonskega modema, ki 
se je že pred pol stoletja uporabljal za podatkovne zveze preko 
ionosfere. Informacijo porazdelimo na več nosilcev, zato pa je 
vsak nosilec moduliran z znatno počasnejšim signalom. Če dol-
žino simbola (bita) podaljšamo na dosti večjo vrednost kot zna-
ša zakasnitev pri razširjanju po več poteh, bo vpliv popačenja 
zanemarljivo majhen.

Cena je visoka: zelo slab izkoristek oddajnika z več-tonskim si-
gnalom, zelo visoka zahteva za točnost frekvence oddajnika in 
sprejemnika ter komplicirana matematična obdelava signala v 
oddajniku in v sprejemniku. 

Če v radijski zvezi uporabimo le nekoliko usmerjene antene, 
zadošča dušenje odbojev od zadaj, je komplicirani QAM-OFDM 
povsem odveč. Odboji od spredaj prihajajo le po neznatno dalj-
ši poti, razlika v dolžini poti je tedaj že dosti manjša od dolžine 
naših bitov ali drugačnih simbolov, popačenje bo zanemarljivo. 
Seveda lahko odboji od spredaj z uničevalno interferenco osla-
bijo jakost signala. Shannon-ov izrek trdi, da brez moči signala 
P

S
 nobena modulacija ne more narediti čudeža!

Slika 16 - Ničelna medfrekvenca danes.

Kakšne radijske postaje in antene je potem smiselno uporabiti v 
amaterskem omrežju? Glede na zahtevani domet potrebujemo 
usmerjene antene na obeh koncih zveze. Domet zahteva tudi 
preproste modulacije BPSK ali QPSK. Na srečo usmerjene ante-
ne sprejemajo le odboje od spredaj, kjer so razlike v dolžinah 
poti zadosti majhne, da preprostih modulacij ne motijo.

BPSK radijske postaje v obstoječem omrežju AX.25 so torej pov-
sem uporabne tudi v novem omrežju, saj teorija ne ponuja prav 
nič primernejšega za zahtevani domet in zmogljivost. Ničelna 
medfrekvenca je bila pred 15 leti novost, Zero-IF pa neznan iz-
raz. Danes to vsak proizvajalec tlači v svoje čipovje in se veselo 
hvali s tem izrazom! ZIF-PSK so po 15 letih zato še vedno sodob-
ne radijske postaje. Seveda lahko s sodobnimi gradniki izdela-
mo boljše in manjše radijske postaje, ampak povsem združljive 
z obstoječo opremo.
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Končno, za nove zveze velja razmisliti o QPSK, ki ponuja enak 
domet in dvakrat boljšo spektralno učinkovitost od BPSK.

7. Izgradnja omrežja NBP
Kakršenkoli protokol je skoraj neuporaben, če omogoča le radij-
sko zvezo med dvema točkama, brez omrežja s posredniškimi 
postajami. Preprosta rešitev v AX.25 je sicer zanesljiva, a ne 
preveč učinkovita zveza preko DIGIjev. Če se v zvezi preko DIGI-
jev okvir ali njegova potrditev kjerkoli izgubi, je treba ponavljati
celotno pot v obeh smereh. Zato so bila razvita številna vozlišča 
za AX.25 z različnimi postopki usmerjanja prometa.

Pri WLAN (WiFi) je osnovna zveza vedno samo zveza točka-toč-
ka. WLAN uporablja usmerjanje na višji ravni po neki vgrajeni 
avtomatiki. Ravno to je največja hiba WLAN: če se škatla na hri-
bu zapleza v usmerjevalni tabeli, nobena zveza ne dela več. 
Daljinski RESET ni vgrajen, torej bo treba počakati, da avtomati-
ka mogoče čez čas vendarle osveži tabele, oziroma poslati ne-
koga na hrib, da pritisne tipko za RESET.

Ne-Brezhibni Protokol uporablja podobno naslavljanje kot 
AX.25 z DIGIji s pomembno razliko: vsak okvir se potrjuje in po 
potrebi ponavlja na vsakem odseku posebej. Prenos podatkov z 
NBP zato ostane učinkovit, ne glede na število posrednikov. Edi-
na izjema je naslov VSEM, ki se nikjer ne potrjuje in se tudi ne 
ponavlja. Naslov VSEM se uporablja za raziskovanje omrežja in 
lahko proži hkrati več odgovorov. V odgovorih se naslov VSEM 
zamenja z dejanskim naslovom, ki se vedno potrjuje in po po-
trebi ponavlja.

Ne-Brezhibni Protokol zato ne potrebuje usmerjevalnih tabel v 
vozliščih omrežja. Omrežje se zato ne more zaplezati, na hribu 
se nima kaj pokvariti! Pot okvirjev NBP vedno določa pošiljatelj. 
Pri tem ni nujno, da mora uporabnik pot vsakokrat nastavljati 
ročno. Z naslovom VSEM Ne-Brezhibni Protokol dopušča samo-
dejno raziskovanje omrežja in gradnjo usmerjevalnih tabel. 
Vsak uporabnik ima svojo tabelo usmerjanja in je sam odgovo-
ren za njeno gradnjo in osveževanje. Kar je najpomembnejše, 
če se en uporabnik pri usmerjanju zapleza, s tem škoduje le 
sebi, drugih uporabnikov pa ne moti!

Osnovno vozlišče Ne-Brezhibnega Protokola je zato silno pre-
prosto, brez avtomatike in brez usmerjanja, podobno kot DIGIji
pri AX.25. Vsak ATNC in vsak EATNC zato vedno delujeta tudi 
kot vozlišči omrežja NBP, podobno kot je vsak AX.25 TNC delo-
val kot DIGI. Za razliko od AX.25 DIGIja, ki je izredno občutljiv na 
izgubljene okvirje, sta ATNC in EATNC vsak sam zase že popolno 
vozlišče, ki potrjuje sprejem na vsakem odseku zveze posebej. 
Edina omejitev je ta, da en sam ATNC (oziroma en sam EATNC) 
krmili le eno radijsko postajo. Zveza preko takšnega vozlišča se 
zato nujno nadaljuje na istem radijskem kanalu, kar je sicer pre-
prosto in poceni, a ne najbolj učinkovito.

Večkanalno vozlišče za Ne-Brezhibni Protokol z več radijskimi 
postajami na več različnih kanalih in več različnih frekvenčnih 
področjih, lahko tudi z različnimi hitrostmi prenosa podatkov, 
lahko izdelamo na različne načine. Programska oprema za (E)
ATNC omogoča, da več ATNCjev in več EATNCjev zelo preprosto 
spojimo v lokalno zanko NBP in na ta način dobimo večkanalno 
vozlišče. Dodatna možnost je povezava kateregakoli EATNCja v 
lokalni zanki z WLAN usmerjevalnikom, zato, da združimo NBP 
in WLAN v eno samo izredno zmogljivo vozlišče za na hrib in, 
zakaj pa ne, tudi za doma!

ATNCje in EATNCje spojimo v lokalno zanko preprosto tako, da iz-
hod oddajnika UART1 (E)ATNCja vežemo na vhod sprejemnika 
UART1 naslednjega (E)ATNCja in tako naprej, da sklenemo zanko.

Slika 17 - Vezava ATNCjev in EATNCjev v vozlišče ASV.

V lokalni zanki uporabljajo (E)ATNCji poenostavljeno različico 
Ne-Brezhibnega Protokola s podobnim uokvirjanjem podatkov 
kot SLIP (IP) ali KISS (AX.25). CRC ni potreben, ker je napak 
malo. Potrjevanje sprejema niti ponavljanje oddaje nista po-
trebna, ker se na žici lokalne zanke izgubi zelo malo okvirjev.
Delovanje lokalne zanke je silno preprosto. Najprej mora eden 
od (E)ATNCjev ugotoviti, da določen okvir ni namenjen na ra-
dio, pač pa na zanko. Vsak (E)ATNC ima zato fi ksno vpisano ta-
belo tistih nekaj naslovnikov v zanki, vsi ostali so na radiu. Okvir 
potem kroži po zanki. Vsak (E)ATNC preveri naslov prejemnika, 
če je okvir zanj. Če je zanj, ga uporabi in obdela. Če ni zanj, ga 
pošlje naprej po zanki.

V lokalni zanki obstaja nevarnost, da se pojavi okvir, ki ga nihče 
ne mara. Ne-Brezhibni Protokol mora preprečiti, da bi takšen 
okvir za vse večne čase krožil po zanki. Na začetek okvirja se v 
lokalni zanki zato vpiše življenjska doba okvirja. Pri vsakem po-
sredovanju okvirja se življenjska doba zmanjšuje. Ko pride ži-
vljenjska doba na nič, se okvir zavrže. Trenutna različica NBP 
dovoljuje do osem (8) posredovanj istega okvirja, preden se  
zavrže.

Slika 18 - ATNC in EATNC vezana v ASV v skupnem ohišju.

Praktična izvedba za na hrib vsebuje več ATNCjev in več EATNC-
jev, ki so v skupnem ohišju že vezani v lokalno zanko NBP. Sku-
pno ohišje nikakor ni omejitev za možne bodoče razširitve voz-
lišča, saj razširitev zahteva le to, da lokalno zanko prekinemo in 
napeljemo ven eno povezavo RS-232. Da prihranimo pri vtični-
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cah in vmesnikih, s stikali na prednji plošči izbiramo, kaj naj 
RS-232 počne: lokalna zanka ali nastavljanje parametrov ter 
nadzor izbranega (E)ATNCja.

Skupno ohišje omogoča tudi to, da telekomandne izhode posa-
meznih (E)ATNCjev vežemo vzporedno na vezje za popoln da-
ljinski RESET z odklopom napajanja celega vozlišča, vključno z 
WLAN in drugo opremo. Na ta način smo kos izjemnim dogod-
kom, na primer po udaru strele, tudi v primeru, ko je preživel le 
en sam (E)ATNC in pripadajoča radijska postaja.

Kako se potem lotiti gradnje novega omrežja? Po naših planin-
skih postojankah imamo primerne antenske sisteme, primerne 
PSK radijske postaje in nanje priključene SuperVozlje. Ugasniti 
SuperVozlje, ki smo jih pred desetletjem in več s takšnim pono-
som postavljali? Sploh ne, oba sistema: stari SVji in novi ASVji 
lahko sobivajo skupaj na istih PSK radijskih postajah in antenah! 
Stari SVji potrebujejo le manjšo predelavo bitne sinhronizacije, 
da z dodatkom enega vezja 74HC125 postane izhod TXM trista-
te. (E)ATNCji že imajo TXM tristate. Vhoda RXM in izhoda /PTT 
(odprti kolektor) obeh bitnih sinhronizacij preprosto vežemo 
vzporedno.

Slika 19 - Vezava vozlišča SV+ASV+ WLAN S55YFH.

Sobivanje na isti PSK radijski postaji je najpreprostejše, ko oba: 
stari SV in novi ASV delujeta z isto bitno hitrostjo 1.2288Mbps. 
Demodulator vseh naših PSK radijskih postaj je aktiven tudi na 
oddaji. SV in ASV se zato slišita med sabo in DCD bo v večini 
primerov preprečil, da bi eden prekinil oddajo drugega.

Na manj zasedenih kanalih si lahko na ASV privoščimo višjo hi-
trost prenosa podatkov. Povsem jasno, DCD v tem primeru ne 
more več preprečiti, da SV in ASV ne bi šla hkrati na oddajo in 
tako motila drug drugega. Zadnja inačica ZIF-PSK postaj z iz-
boljšano medfrekvenco (2xNE592) in izboljšanim demodula-
torjem (8xLM311 in 2x74HC151) zmore 2Mbps brez vsakršne 
predelave.

Med starim svetom SuperVozljev in novim svetom NBP ASVjev 
je možna tudi neposredna povezava, če na isto PSK radijsko po-
stajo priključimo še tretjega udeleženca; Megabitni TNC v nači-
nu SLIP. SLIP razumeta tako ATNC kot EATNC, ki ju spet vežemo 
na eno od radijskih postaj. Končno lahko uporabimo tudi kakr-
šenkoli pretvornik SLIP<>Ethernet (EATNC preklopimo v ta na-
čin s prepovedanim naslovom 0) za povezavo z drugim EATNC-
jem, WLAN škatlami oziroma drugo Ethernet kramo.

Slika 20 - Vezava vozlišča SV+ASV+prehod S55YNG.

Povsem jasno zahteva tudi Megabitni TNC predelavo bitne sin-
hronizacije z vezjem 74HC125, da postane izhod TXM tristate 
in dovoljuje vzporedno vezavo. Če so vsi trije udeleženci: SV, 
ASV in Megabitni TNC nastavljeni na isto bitno hitrost 
1.2288Mbps, se slišijo med sabo in DCDji preprečujejo večino 
medsebojnih motenj. SV in Megabitni TNC se tedaj celo razu-
meta med sabo, čeprav z nepotrebnim ropotanjem na PSK po-
staji...

Končni rezultat je jasen: edina omejitev novega omrežja je ta, 
da bo v naši omari, ki smo jo s silnimi napori pretihotapili v RTV
hišico, planinsko postojanko ali lovsko kočo na vrhu hriba, za-
nesljivo zmanjkalo prostora!

Slika 21 - Omara vozlišča S55YNG.
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8. Rezultati poskusov z NBP
Zgodba o poskusih se začenja že pred skoraj 10 leti, ko sem is-
kal nadgradnjo za tedanje omrežje AX.25. Razvil in izdelal sem 
TNC-je za 10Mbit/s s procesorjem MC68HC000 in SCC čipom 
SAB82532 (res dober FIFO vmesnik) ter pripadajoče UWBFM 
radijske postaje za frekvenčno področje 5.7GHz. Poskusi so hi-
tro pokazali, da se s protokolom AX.25 ne pride več nikamor 
naprej. Tudi primernega procesorja za novo vozlišče nisem na-
šel, čeprav sem zapravil kar nekaj denarja in časa za nakup koli-
čine procesorjev MC68040, res prava polomija.

Nato sem preizkušal WLAN opremo, nekoč slavne usmerjevalni-
ke Linksys WRT54GL. Velikega dometa sicer nisem niti pričako-
val. Načeloma bi sicer lahko izdelal boljše antene in primerne 
močnostne ojačevalnike. Poskuse sem delal kar v moji delavnici 
in v zvezi do soseda S53SM. Hitrost prenosa je prekašala AX.25 
vsaj za faktor desetkrat, verjetno tudi več. Zataknilo se je pri 
programski opremi. En sam WRT54GL dela super, dva se mogo-
če še pogovarjata med sabo, omrežje štirih je potrebovalo RE-
SET z izklopom napajanja trikrat na dan! Povsem jasno nima 
smisla nositi takšne škatle na hrib...

Medtem se je omrežje AX.25 SuperVozljev nezadržno staralo. 
Če voda naravnost sili v antenske konektorje in kable, se elektro-
litski kondenzatorji v elektroniki neverjetno dobro izsušijo! Sredi 
hude zime 2008/2009 z obilico snega je na Črni Prsti celo crknil 
procesor MC68020, izdelan pred skoraj četrt stoletja. Vsak dan 
torej čedalje manj kilobajtov v sekundi in čedalje več čakanja pri 
odpiranju spletnih strani. Edina možna pot je slovo od starajoče-
ga AX.25; brez zamere, iz AX.25 smo se vsi ogromno naučili!

Iz izkušenj z AX.25, SuperVozlji in WLAN sem skušal določiti, kaj 
od protokola sploh potrebujemo. Medtem se je tehnika zame-
njala, vsi gradniki so danes SMD. Mikrokrmilniki so na začetku 
novega tisočletja postali dovolj veliki in dovolj zmogljivi, da je 
možno v njih stlačiti celoten TNC. Medtem je izginil HDLC, niti 
SAB82532 se ne da kupiti nikjer več v naši galaksiji! Torej je 

nujna programska rešitev v procesorju ali programirljivi logiki.

Izmisliti se nov protokol je kočljiva stvar. Nisem kaj bistvenega 
pozabil? Zakaj ni tega napravil že kdo pred mano? Edina stvar, ki 
me v resnici ni skrbela, je združljivost z drugimi amaterskimi 
omrežji. Tu dobro vem: v sosednjih deželah je z izjemo redkih 
SuperVozljev ves ostali packet-radio že zdavnaj umrl.

Kot prvi cilj sem si zadal izdelati preprost KISS TNC za AX.25 s 
sodobnimi gradniki, da se naučim programiranja in najdem re-
šitev za komunikacijo podobno HDLC, ki so ga profesionalci 
opustili. Mrcvarjenje poskusne ploščice z mikrokrmilnikom 
LPC2138 je obrodilo sadove, da sem za božične praznike 
2009/2010 narisal tiskanino za srce ATNC-ja. Nadomestek gole-
ga SCC čipa sem uspel izdelati programsko, da posebna progra-
mirljiva logika (FPGA) zaenkrat ne bo potrebna.

Sledil je preizkus novega protokola. Pinganje na vse možne nači-
ne. Se kaj izgublja? Se kje zatika? Koliko pomnilnika pokuri? Po
mesecih poskusov lahko zatrdim popolno zmago matematike, ki 
je hekerji ne obvladajo: Ne-Brezhibni Protokol izgublja res malo 
in to skladno z izračuni, se ne zatika in pokuri neverjetno malo 
pomnilnika. Saj te stvari so navsezadnje povezane med sabo: 
TNC bo kuril pomnilnik, ko se prenos zatika in okvirji čakajo!

Tri ATNCje sem povezal v prvi ASV, da sem razvil in preizkusil lokal-
no zanko NBP. ASV sem preizkušal v krožni video zvezi s progra-
mom TeamTalk4, ki za prenos govora in žive slike uporablja UDP/
IP. Prenos UDP je sicer zelo učinkovit, je pa hkrati zelo občutljiv na 
izgubljene okvirje. UDP izgubljenih okvirjev ne ponavlja kot TCP/
IP. TeamTalk4 vsebuje sicer odličen video kodek, ki živo sliko 
320x240 skrči na komaj 10 kbyte/s. Prenos slike je po omrežju 
AX.25 popolnoma neuporaben zaradi izgubljenih okvirjev, z Ne-
Brezhibnim Protokolom pa skoraj brezhiben! Končno imamo torej 
čudovito zamenjavo za zastarelo analogno amatersko televizijo!

Slika 22 - Krožna video zveza.
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Resni preizkusi učinkovitosti novega protokola so morali poča-
kati na Ethernet in na EATNC. S SLIP vmesnikom so same teža-
ve, tako v okolju Windows kot Linux. Sodobni računalniki sploh 
nimajo več COM portov, novejše inačice Windows ne poznajo 
niti več SLIP. Poskusi z nepredelanimi ZIF-PSK radijskimi postaja-
mi na 2Mbps in programom FileZilla so navrgli okoli 130kbyte/s. 
Teoretska zmogljivost je sicer 2Mbps/8bit=250kbyte/s. Pri tem 
je bil izmerjeni odstotek oddaje 60%, kar pomeni oddajo 
150kbyte/s bruto.

Končno odnesti nove škatle na hribe in narediti prave poskuse v 
živem internetnem omrežju. Najprej prvi ASV na lovsko kočo pri
Renčah S55YFH. Ta je dobil tudi WLAN zvezo do radiokluba Bur-
ja S55W. Nato drugi ASV na Sveto Goro S55YNG, ki ima zveze s 
številnimi sosednjimi vozlišči in internetnim prehodom S50AOP. 
Rezultati poskusov v ne-najboljših, a resničnih pogojih (motnje, 
manjše ovire na radijski poti, niti WLAN ni neskončno hiter) so 
naslednji:

Na hitro se vidi, da z istimi radijskimi postajami in z istimi antena-
mi dosega Ne-Brezhibni Protokol 8-krat višjo hitrost prenosa po-
datkov od AX.25 s starimi SuperVozlji. Še boljši je rezultat s skrito 
postajo, kjer se končna udeleženca ne vidita med sabo, a oddaja-
ta na istem kanalu. Vsota zmogljivosti kanala tu dosega 90kbyte/s 
z novimi ZIF-PSK oziroma 60kbyte/s s starimi PSK s počasnim pre-
klopom in ozko LC medfrekvenco. Za primerjavo, zveza preko 
AX.25 SuperVozljev gre v naravnost brezhibnih pogojih, vsak od-
sek zveze je na drugačni frekvenci in ne moti drugih.

Na koncu moram povedati, da Ne-Brezhibni Protokol ni samo 
sad mojega dela, pač pa mi je marsikdo pomagal. Na prvem 
mestu je tu Darko Volk, S57UUD, s katerim sva vsakokrat na-
tančno pretuhtala vse možne rešitve. Tomaž Rehar in podjetje 
Silica sta mi dostavila številne brezplačne vzorce mikrokrmilni-
kov ter svetovala, kaj naj sploh uporabim. Aleksander Stare, 
S54S in Ivo Ul, S51UL sta temeljito preizkusila ATNC in novi 
protokol. Aleksander je tudi razvil SLIP<>Ethernet pretvornik ter 
mi z ugotovitvami veliko pomagal pri razvoju EATNCja. Tom 
Puc, S56G in Aleksander Modic, S53SM sta priskrbela WLAN 
opremo.

Kako naprej? Jaz vsekakor pričakujem soobstoj vseh treh siste-
mov: AX.25, WLAN in NBP. AX.25 bomo zagotovo ohranili iz 
zgodovinskih razlogov. APRS, DXCLUS in drugi ga še vedno upo-
rabljajo. WLAN je 10-krat hitrejši od NBP, a ima 10-krat manjši 
domet, ki je premajhen za gradnjo obširnega omrežja v Sloveni-

ji. NBP je edina pot, da zgradimo lastno omrežje, ki je neodvi-
sno od kateregakoli poštarskega kabla ali telefonske centrale.

Za zmogljivost dobro vemo, da se nobena radijska zveza ne 
more primerjati s svetlobnim vlaknom. Glavna prednost NBP je 
v tem, da je preprost: NBP ne pozna tabel usmerjanja! Poleg 
tega omogoča uporaben domet ter telemetrijo in telekomando, 
česar WLAN škatle običajno ne znajo. Kako kaj fotovoltaični pa-
neli na našem kuclju? Kaj pa baterija, bo zdržala izpad omrežja? 
Kdo bo šel pritisnit RESET tipko na hrib? (E)ATNC vse to zna že 
danes!

ATNC in EATNC sta izdelana z mikrokrmilniki z jedrom ARM7 in 
taktno frekvenco okoli 60 MHz. Zagotovo bosta dobila zmoglji-
vejše naslednike, saj so že danes dobavljivi mikrokrmilniki z je-
drom ARM9 in taktno frekvenco 200 MHz. Podobno velja za je-
dro MIPS. Zmogljivejši mikrokrmilniki naj bi omogočali programski 
HDLC do vsaj 10 Mbit/s, kar je smiselna meja za radijsko zvezo z 

dometom 100km v naših razmerah. NBP omogoča, da na hrib 
postavimo tudi kakšno barvno webcam z živo sliko.

Ključna naprava, ki omogoča povezavo starega (AX.25), nove-
ga (WLAN) in sama dodaja še nekaj boljšega (NBP), je EATNC. 
Zato si zasluži svoj logotip:

Slika 24 - Logo  p EATNC.

Slika 23 - Izmerjene hitros   prenosa.
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Informacije, ki jih Matjaž pošilja zainteresiranim, bom objavil 
kar dobesedno, saj neposredno kažejo, koliko truda in časa je 
vloženega v projekt posodobitve radioamaterskega omrežja:

Živijo Vsem,

v četrtek sva z Bojanom S56FPW namestila dva ATNCja 
na Golo S55YIG. Izmerjena rezerva zveze do S55YCP je 
samo 8dB, do S55YZA še manj. 
Dobila lepo sliko od moje webcam na fakulteti, a žal nič 
več, prehod na internet ni hotel delati.

V petek sem se jaz bojeval z IP domenami na fakulteti, 
da je prehod na ARNES FE internet oživel. Izmerjena 
hitrost prenosa preko S55YIG 23cm gor in 13cm nazaj 
do 65kbyte/s na EATNC. 460k8 SLIP ATNC to zbije na
43kbyte/s.

Danes v soboto sva šla s Kostjo S56KM na Črno Prst in 
tamkaj namestila ASV-004, na prvi pogled brez težav. 
Izmerjena rezerva zveze do S55YNG okoli 15dB.

Nato je sledila bitka s kozlarijami Windows7 v 
Kostjevem prenosniku. Win7 je zahteval drugačne 
nastavitve na EATNC kot WinXP, da je končno internet 
oživel. Kostja je takoj poklical prijatelje po Skype: zvok
in slika kot se šika!

Oskrbnik koče se je že veselil,  da bo dobil internet tudi 
on.... Kostja je sicer zavrtel webcam, da so Skype sogo-
vorniki videli direndaj v planinski koči. Žal pa mi sami 
dogodka nismo poslikali!

Končno zvečer še preizkus celotne verige omrežja NBP 
od doma: S50YFE-S55YIG-S55YCP-S55YNG-S55YFH-
S53MV dobrih 30kbyte/s, enakomerno in brez zatikan-
ja. Pri tem je bila obremenitev 1.2288Mbps zvez okoli 
35% DCD+PTT. Za primerjavo gre po isti poti, preko 
istih radijskih postaj, ampak s protoklom AX.25 samo 
okoli 4kbyte/s in še to se grozovito rado zatakne.

Prilagam zemljevid trenutnega omrežja NBP. 

73 in lahko noč, Matjaž

Zemljevid trenutnega NBP omrežja

Zadnji dosežki v razvoju NBP radioamaterskega omrežja
14. oktober 2010
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Živijo Vsem,

danes zvečer sva z Bojanom S56FPW naredila prvo
digitalno ATV zvezo preko omrežja ASVjev. Uporablila 
sva program TeamTalk4, ki omogoča krožno ATV zvezo
skupaj z govorom in tipkanjem. Ločljivost 320x240 in
10slik v sekundi v obe strani.

Pri tej ločljivosti je obremenitev omrežja okoli 20kbyte/s 
oziroma po10kbyte/s v vsako smer. Zveza je potekala 
izključno po radioamaterskem radijskem omrežju brez 
kakršnegakoli posredovanja ali stika z žičnim komer-

cialnim internetom! Z večanjem obremenitve se tudi 
omrežje sesede. Hkratno brskanje po internetu pokocka 
slike, pingi se začnejo izgubljati. Torej bo treba čimprej 
narediti PSK postaje za 10Mbit/s in A9TNC...

Prilagam nekaj screenshotov nocojšnjih poskusov.
Sicer je TeamTalk4 strežnik namontiran tudi na
S55YFE 44.150.8.2 s testno živo sliko za poskuse,
ko pravega sogovornika ni na spregled.

73 in lahko noč, Matjaž

Digitalna ATV zveza Nova Gorica - Ljubljana
25. oktober 2010
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Digitalni vhodni del Digitalni vhodni del 
programirljivega radiaprogramirljivega radia

V sodobnih radijskih sistemih zavzema digitalna obdelava signalov vedno večji pomen. Razlog za to je na 
eni strani razvoj tehnologije, ki omogoča digitalno obdelavo signalov, na drugi strani pa potreba po čim 
bolj fleksibilni radijski opremi s čim večjo ponovljivostjo in čim cenejšo proizvodnjo. Pri tem se stremi k 
temu, da bi bil radijski sistem popolnoma programirljiv, s čimer bi lahko isto opremo uporabili za različne 
aplikacije samo z menjavo programske opreme. Temu primerno se tudi delež razvoja za razvoj radijskega 
sistema preusmerja vedno bolj v razvoj ustreznih algoritmov za digitalno obdelavo radijskih signalov.

Avtor:  dr. Samo Vehovc, S56WSV

Tabela 1 - Prikaz zmogljivosti sodobnih AD pretvornikov

ADC Fs Nbit SNR ENOB P/W Cena/USD 

ADS5463-EP 550 Msps 12 65.3 10.5 2.25 303 

ADS5400 1Gsps 12 59.1 9.3 2.2 775 

AD9230 250MSps 12 64 10.4 0.434 35 

MAX1215 250MSPS 12 66 10.4 / / 

Tabela 2 - Prikaz zmogljivosti sodobnih DA pretvornikov

DAC Fs Nbit Cena/USD 

AD9739 2.5 Gsps 14 44 

AD9779 1Gsps 16 29.3 

DAC5670 1Gsps 16 45 

MAX19693 4Gsps 12 / 

Tabela 1 in tabela 2 prikazujeta zmogljivosti današnjih 
AD in DA pretvornikov. Omejujoči dejavniki pri AD in DA 
pretvorbi sta frekvenca vzorčenja, ki nam določa največjo 
pasovno širino signalov, ki jo lahko obdelujemo in dina-
mika AD ter DA pretvorbe (št. bitov). Seveda nista zane-
marljivi lastnosti niti disipacija moči in cena. Iz prikazanih 
lastnosti je razvidno, da AD in DA pretvorniki trenutno 
omogočajo realizacijo radijskih sistemov z digitalno med-
frekvenco, nikakor pa ne omogočajo direktnega vzorče-
nja na nosilnih radijskih frekvencah. Razlogi za to bodo 
vidni tudi v nadaljevanju.

AD in DA pretvorba

AD pretvorbo lahko v grobem razdelimo na dva postopka: 
vzorčenje in kvantizacijo. Matematično se vzorčenje ana-
lognega signala opiše kot množenje analognega signala 
z vlakom vzorčevalnih impulzov. V primeru idealnih vzor-
čevalnih impulzov (diracovih impulzov) je spekter vzorče-
nega signala sestavljen iz spektra analognega signala, ki 
se ponavlja okrog mnogokratnikov vzorčevalne frekven-
ce. Slika 1 kaže primer vzorčenja analognega signala. Pri-
kazani sta sliki spektra analognega signala in vzorčenega 
signala.

Slika 1 - Spekter vzorčenega signala

Sam spekter vzorčenega signala kaže tudi, kako visoka 
mo ra biti vzorčevalna frekvenca, da ne pride do prekri-
vanja spektrov. Ta mora biti višja od dvakratne pasovne 
širine analognega signala, ki ga vzorčimo. Ta zahteva je 
dobila ime Nyquistov kriterij.
Da se ta kriterij izpolni, se pred AD pretvornikom upora-
blja sito, ki omeji pasovno širino analognega signala in 
preprečuje prekrivanje spektra v vzorčenem signalu.
Ker imajo vzorčevalni impulzi določen čas trajanja, spek-
ter vzorčenega signala upada s frekvenco. To upadanje 
ima obliko frekvenčenega spektra vzorčevalnih impulzov 
in je tem hitrejše, čim daljše je trajanje vzorčevalnih im-
pulzov.
Zgoraj je prikazano vzorčenje signal v osnovnem pasu ali 
v 1. Nyquistovi coni. Vzorčimo pa lahko tudi IF signale, ki 
se nahajajo v višjih Nyquistovih conah. Pogoj za to je, da 
je vhodna stopnja AD pretvornika dovolj frekvenčno širo-
ka. Ta tip vzorčanja se imenuje podvzorčenje.

Po vzorčenju je potrebno vzorčene vrednosti digitalizirati 
oziroma zapisati s končnim številom bitov. Slika 2 prika-
zuje ta postopek, ki se imenuje kvantizacija.
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Slika 2 - Kvantizacija vzorčenih vrednosti

Izhodne vrednosti iz AD pretvornika lahko zavzamejo 
samo diskretne vrednosti. To povzroča napako v digitali-
ziranem signalu, ki znaša v idealnem primeru +/- ½ LSB. 
Signal obdelan z AD pretvornikom tako vsebuje kvanti-
zacijsko popačenje. Ker frekvenčni spekter tega popače-
nja obsega celotno Nyquistovo pasovno širino (od DC do 
Fs/2), se ga je prijelo ime kvantizacijski šum. RMS vre-
dnost tega popačenja znaša:

 .
Ta vrednost velja le v primeru, da je signal visok vsaj ne-
kaj kvantizacijskih nivojev, tako da izhod iz AD pretvorni-
ka stalno spreminja vrednosti.

Razmerje med močjo signala in močjo kvantizacijskega 
šuma, prikazana na sliki zgoraj je sorazmerna številu 
bitov AD pretvornika. Na SNR vpliva tudi pasovna širina 
signala. Če je signal ožji od Nyquistove pasovne širine, 
se razmerje SNR izboljša za razmerje Nyquistove pasov-
ne širine in pasovne širine signala. Vzrok za to je, da je 
moč kvantizacijskega šuma razpršena po celi Nyqustovi 
pasovni širini. Če je signal na vhodu AD pretvornika ožji, 
se da moč kvantizacijskega šuma izven pasovne širine 
signala izsejati z ustreznim digitalnim sitom. Ta dobitek 
SNR se imenuje “processing gain”. Zato se v določenih 
primerih izplača vzorčiti signal s čim višjo vzorčevalno 
frekvenco. Ta tip vzorčenja se imenuje nadvzorčenje.

Razmerje med najvišjo (full-scale) močjo signala in mo-
čjo kvantizacijskega šuma je določeno z enačbo:

 
Čeprav kvantizacijski šum zajema vse frekvence znotraj 
Nyquistove pasovne širine, pa v tem področju ni enako-
meren (naključen), ker gre v resnici za popačenje in ne 
šum. To je še toliko bolj očitno, če sta vhodni analogni 
signal in vzorčevalni signal korelirana (generirana z isto 
uro). V tem primeru vsebuje kvantizacijsko popačenje 
močne diskretne spektralne komponente. Tem se da iz-
ogniti, če povečamo nekoreliranost med vhodnim signa-
lom in vzorčevalno uro – dodamo šum na vhodu v AD 
pretvornik. Temu postopku se reče dither.

Poleg kvantizacijskega popačenja so AD pretvorniki tudi 
nelinearni – proizvajajo harmonska popačenja. Tako na-
stale neželene harmonske komponente omejujejo dina-
mično področje AD pretvornika veliko bolj kot kvantiza-
cijski šum.
Za ovrednotenje zmogljivosti AD pretvornikov se upora-
blja množica veličin. Te veličine so:

• THD (total harmonic distortion): razmerje med mo-
čjo vhodnega signala proti moči harmonikov (v pra-
ksi je najpomembnejših prvih 5). THD je specifi ciran 
za nivo vhodnega signala blizu full-scale vrednosti 
(navadno FS -0,5dB).

• THD+N (THD plus šum): Razmerje med močjo vho-
dnega signala proti moči vseh harmonikov in šu-
mnih komponent, pri čemer mora biti podana pa-
sovna širina, v kateri se računa šum. THD + N je enak 
SINAD, če je pasovna širina za izračun THD+N enaka 
Nyquistovi pasovni širini.

• SINAD (Signal-to-Noise-and-Distortion): Razmerje 
med močjo vhodnega signala proti moči vseh spek-
tralnih komponent, vključno s šumom (kvantizacij-
skim in termičnim), v pasu DC do Fs/2, brez DC kom-
ponente. 

• ENOB (Effective number of bits): izračunan iz SINAD 
po enačbi     
  ENOB=(SINAD – 1.76 dB)/6.02

• SNR (Signal-to-Noise Ratio without harmonics): Raz-
merje med močjo signala in močjo šumnih kompo-
nent brez harmonikov (v praksi brez moči prvih 5 
harmonikov)

• SFDR (Spurious free dynamic range): razmerje med 
močjo vhodnega signala in močjo najvišje spektral-
ne komponente

• Analogna pasovna širina: analogna 3dB pasovna 
širina vhodne stopnje ADC

Na dinamiko AD pretvornikov vpliva tudi drhtenje vzor-
čevalnega takta (jitter). Drhtenje vzorčevalnega signala 
povzroča, da so vhodne napetosti v AD pretvornik vzor-
čene prehitro ali prepočasi. Ta pojav je očitnejši pri AD 
pretvornikih z zelo velikim številom bitov in je pomemb-
nejši pri višjih vzorčevalnih frekvencah. Zato je potrebno 
nameniti veliko pozornost pri načrtovanju vezij za distri-
bucijo vzorčevalnega signala, s stališča drhtenja takta.
Zakaj je dinamika AD pretvornika tako pomembna, kaže 
slika 3. Primer tudi kaže, koliko dinamike je na voljo 
v 12-bitnem AD pretvorniku s SNR=65 dB in pri digita-
lizaciji Wimax signala po standardu 802.16d z modula-
cijo QAM64-3/4. Tak signal ima razmerje med vršno in 
povprečno močjo (PAPR) 10 dB. Ker ne želimo, da bi AD 
pretvornik odrezal vršne vrednosti signala, je PAPR prvi 
razlog za zmanjševanje dinamike. Naslednja dva sta  “fa-
ding margin”, ki  varuje pred izgubo sprejema v trenut-
kih, ko imamo na vhodu v sprejemnik konstruktiven fa-
ding in dither, ki prekrije kvantizacijsko popačenje.
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Slika 3 - Dinamika AD pretvornika

Za sprejem potrebuje QAM64-3/4 signal razmerje SNR 20 
dB. Tako nam ostane 19 dB dinamičnega področja, v ka-
terem lahko digitaliziramo radijski signal brez analognega 
AGC na vhodu v AD pretvornik.

Pri DA pretvornikih tehnologija omogoča pretvornike z 
višjimi vzorčevalnimi frekvencami in višjo dinamiko kot 
pa pri AD pretvornikih. Zato DA pretvorniki s stališča dina-
mike praviloma zadoščajo radijskim zahtevam. Najhujšo 
zahtevo po visoki dinamiki ponavadi predstavlja zahte-
va, ki omejuje sevano moč (šuma ali harmonskih kom-
ponent) izven oddanega kanalskega spektra – spurious 
emission limita.Ta zahteva je tako huda, da je potrebno 
uporabljati DA pretvornike s 14- ali 16-bitno dinamiko, 
kar pa pri sodobnih DA pretvornikih ni problem.

Radijski sprejemniki z digitalno IF

V digitalnih oddajnikih in sprejemnikih se načeloma lahko 
signal digitalizira v osnovnem pasu, medfrekvenci ali ra-
dijski frekvenci. Različne arhitekture digitalnih sprejemni-
kov in oddajnikov so prikazane na sliki 4.

Trenutno stanje tehnologije omogoča digitalizacijo v 
osnovnem pasu ali na medfrekvenci. Uporablja se lahko 
vzorčenje v osnovnem pasu ali podvzorčenje.

Slika 4 - Arhitekture digitalnih sprejemnikov in oddajnikov

Prednosti digitalne obdelave signalov na medfrekvenci 
so: 

1. Digitalna vezja so realizirana z računskimi operacija-
mi v FPGA vezjih ali digitalnih signalnih procesorjih in 
zato niso podvržena neidealnostim, kot so analogna 
vezja. Edino neidealnost v digitalnih vezjih predsta-
vlja omejitev računskih operacij in digitalnih besed 
na končno število bitov.

2. Digitalni fi ltri se dajo realizirati z večjo strmino kot 
ana logna vezja. Prav tako je linearna faza trivialna la-
stnost digitalnih fi ltrov, medtem ko je glavna težava 
analognih fi ltrov neidealen potek fazne karakteristike.

3. V primeru uporabe programirljivih digitalnih kompo-
nent je fl eksibilnost radijskih oddajnikov in spreje-
mnikov večja kot njihovih analognih tekmecev. Pogo-
sto se da napake v načrtovanju odpraviti s popravki 
v programski opremi. Seveda ob uporabi namenskih 
digitalnih vezij (ASIC) te prednosti ni več.

4. Sama cena digitalnih komponent je za enokanalske 
širokopasovne sisteme zaenkrat višja. Vendar pa je v 
primeru večkanalskih sistemov  lahko cena oddajni-
kov in sprejemnikov na osnovi digitalne medfrekven-
ce nižja. K temu prispevajo tudi proizvodni stroški, saj 
je ponovljivost (yield) analognih vezij omejena. Po-
gosto je potrebno analogne sestavne dele kalibrirati, 
kar predstavlja dodatne stroške v opremi in delovni 
sili. Digitalni sistemi pa se na drugi strani obnašajo 
veliko bolj ponovljivo. Nižja cena digitalnih vezij je še 
očitnejša v večkanalskih sistemih, kjer si več kanalov 
deli iste drage sestavne dele, kot so ADC, DAC in do-
ločene dele v FPGA. 
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V digitalnih vezjih lahko realiziramo frekvenčno pretvor-
bo iz osnovnega pasu na medfrekvenco in nazaj (digital-
ni up-converter oziroma down-converter).

Decimacija in interpolacija

Pogosto, še posebej v sistemih z digitalno medfrekven-
co, je potrebno signal vzorčiti s frekvenco, ki je višja od 
Nyquistove frekvence.Decimacija je postopek, s katerim 
se zmanjša vzorčevalna frekvenca digitalnega signala. Z 
decimacijo se zmanjša potrebna procesna zmogljivost 
digitalnih vezij, ki morajo obdelati signal.  Decimacijo se 
da opraviti do stopnje, pri kateri  vzorčevalna frekvenca 
doseže Nyquistovo mejo.

Interpolacija je postopek, s katerim se dvigne vzorčeval-
na frekvenca digitalnega signala.To je pogosto potrebno 
pred samo DA pretvorbo. Višja kot je vzorčevalna fre-
kvenca, bolj so olajšane zahteve  po strmini anti-aliasing 
fi ltra. Drugi razlog po interpolaciji pa je, da je od vzorče-
valne frekvence odvisno, na kateri frekvenci se bo znašel 
signal v 2. ali 3. Nyqustovi coni. S tem lahko opravimo 
1. mešanje na medfrekvenco kar digitalno in izsejemo 
signal v 2. ali morda celo tretji Nyquistovi coni. 

Digitalna frekvenčna pretvorba (Digital down-
converter, Digital up-converter)

Naloga DUC (digital up-converter) je, da se v digitalnem 
prostoru preslika signal iz osnovnega pasu  na primerno 
digitalno medfrekvenco. Ker je večina procesiranja opra-
vljena na čim nižji vzorčevalni frekvenci zaradi omejenih 
zmogljivosti digitalne procesne logike, je pred frekvenč-
no preslikavo potrebno opraviti še interpolacijo. Poleg 
tega je potrebno še oblikovati spekter signala tako, da 
ustreza standardom o dovoljeni frekvenčni širini, ki jo 
lahko zavzame RF signal (TX maski).

Slika 5 prikazuje zgradbo DUC in frekvenčne spektre si-
gnalov v posameznih točkah DUC. Ponavljajoči spektri, ki 
so posledica vzorčenja, so prikazani s črtkanimi črtami.

Slika 5 - Digitalni frekvenčni pretvornik navzgor

Pogosto so digitalni fi ltri načrtovani tako, da opravljajo fi l-
triranje in interpolacijo (ali decimacijo) hkrati. Teoretično 
bi lahko realizirali poljubno strm digitalni fi lter s poljubno 
stopnjo konverzije vzorčevalne frekvence, vendar bi bil v 
tem primeru fi lter zelo drag (zavzel bi preveč logičnih ce-
lic v FPGA vezju). Zato se opravi fi ltriranje in interpolacija 
s kaskado večih fi ltrov. 

V prejšnjem primeru je prikazan primer DUC za komplek-
s no (QAM) modulacijo. Oba spektra, I in Q, sta obdelana 
na enak način. Interpolacija in fi ltriranje je razdeljena na 
3 fi ltre: 

• SR (single-rate), ki ne spremeni vzorčevalne frekvence,
• FIR I2, ki interpolira za faktor 2,
• FIR I4, ki interpolira za faktor 4.

Po interpolaciji in fi ltriranju sta I in Q signal pomnožena 
s signalom iz NCO, ki množi obe veji z 90° zamaknjenima 
CW signaloma.

Slika 6 prikazuje zgradbo DDC in spektre obdelovanih si-
gnalov v posameznih točkah DDC.

Slika 6 - Digitalni frekvenčni pretvornik navzdol

DDC preslika spekter iz digitalne medfrekvence v osnovni 
pas. Iz realnega IF signala naredi kompleksni signal, se-
stavljen iz I in Q komponente. Ker za pravilno reprezen-
tacijo ne potrebujemo tako visoke vzorčevalne frekvence, 
opravlja DDC še decimacijo. Naloga DDC-ja je tudi digital-
no fi ltriranje I in Q signalov, s katerim se izloči motnje, ki 
so prisotne v sosednjih kanalih.
Podobno kot v DUC, je decimacija realizirana skupaj s 
kanalskim fi ltriranjem. Da se doseže optimalno porabo 
logičnih celic, sta fi ltriranje in decimacija razdeljena v ka-

skado večih fi ltrov.
V zgornjem primeru je de-
cimacija razdeljena na tri 
fi ltre: SR (single-rate), deci-
macija z 2 in decimacija s 4.
NCO v DDC množi realni si-
gnal z dvema 90° zamaknje-
nima signaloma, da dobimo 
I in Q komponento. NCO je 
zgrajen iz faznega akumula-
torja, ki se mu vsebina pove-
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čuje za korak faze  z vsakim urnim ciklom. V praksi je fazni akumulator lahko 
kar števec po modulu M, ki se mu vsebina povečuje z vsakim taktom.  Izhod iz 
faznega akumulatorja služi kot naslov za tabelo, ki vsebuje amplitude sinusov 
in kosinusov.

Spektralna čistost izhoda  iz DDS je najpomembnejša lastnost, ki določa ce-
lotno spektralno čistost signala iz DUC. Izhodni signal je omejen s šumom in 
harmonskimi motnjami iz NCO. Šum NCO je določen s fazno in amplitudno 
kvantizacijo.

Frekvenčni filtri v DDC in DUC

Frekvenčni fi ltri v DUC in DDC izvajajo naslednje funkcije:
1. Odstranjujejo zrcalne spektre v interpolaciji in decimaciji
2. Oblikujejo spekter IF signala za zadovoljitev spektralnih mask v DUC
3. Odstranjujejo frekvenčne motnje na sosednjih kanalih v DDC, oziroma 

opravljajo kanalsko fi ltriranje
Najpogosteje se v DDC in DUC uporabljajo fi ltri s končnim impulznim odzivom 
(fi nite impulse response), oziroma FIR fi ltri. Ti so večinoma dobro znani in opi-
sani v vsakem učbeniku o digitalni obdelavi signalov [1], zato je njihov opis 
tu izpuščen.
Pogosto se uporabljajo v interpolaciji in decimaciji v DDC oziroma DUC CIC 
fi ltri (cascaded integrator comb fi ltri). Zgradbo interpolatorja in decimatorja 
na osnovi CIC fi ltra 1. reda prikazuje slika 7.

Slika 7 - Decimacija in Interpolacija s pomočjo CIC filtrov

Slika 8 - Prevajalna funkcija CIC sita in njena uporaba v decimatorju

CIC fi ltri so računsko učinkoviti fi ltri, ki se pogosto uporabljajo pred decimacijo 
za dušenje spektralnih komponent, ki bi povzročale prekrivanje spektrov. Po-

KONSTRUKTORSTVO  DIGITALNI VHODNI DEL RADIJA

dobno se uporabljajo tudi v interpo-
laciji za dušenje zrcalnih spektralnih 
komponent.
Prevajalna funkcija CIC filtrov ima 
obliko sin(x)/x funkcije, zato so upo-
rabni samo za dušenje ozkopasovnih 
signalov, saj bi bili širokopasovni pre-
več amplitudno popačeni. Pogosto 
se uporabljajo v kombinaciji s FIR fi l-
tri, ki kompenzirajo amplitudno po-
pačenje CIC fi ltrov.

Slika 8 kaže prevajalno funkcijo CIC 
sita in njeno uporabo v decimatorju. 
Za decimator se parameter D CIC sita 
nastavi na vrednost decimacije R. S 
tem prevajalna funkcija CIC sita dobi 
frekvenčne ničle na frekvencah ne-
željenih zrcalnih spektrov vzorčene-
ga signala. Ker so ničle razmeroma 
ozkopasovne, CIC sito dobro deluje 
le v primeru dušenja ozkopasovnih 
signalov. Zaradi neidelnosti sita se v 
spektru po decimaciji pojavi prekri-
vanje spektra, ki je prav tako prikaza-
no na sliki spodaj.
Kaskadna vezava CIC in FIR fi ltrov v 
interpolatorjih in decimatorjih je ra-
čunsko učinkovitejša kot ekvivalentni 
samostojni FIR fi lter, ki bi opravljal 
enako nalogo.
Bistvena prednost CIC fi ltrov je, da 
ne potrebujejo množenja, ampak se 
lahko realizirajo izključno s sešteva-
nji in odštevanji.
Vrstni red integratorja, comb sekci-
je in decimatorja (interpolatorja) se 
lahko zamenja. Ponavadi se upora-
blja takšna vezava posameznih sek-
cij, da je decimator (interpolator) na 
sredini med integratorjem in comb 
sekcijo. Vrstni red elementov mora 
biti tak, da comb sekcija deluje z 
manjšo vzorčevalno frekvenco, kar 
zmanjšuje velikost spomina, ki ga 
vezje potrebuje za realizacijo zaka-
snitve v comb vezju D.
CIC fi ltri imajo koefi ciente enake 1, 
kar pomeni, da ni napak pri zaokro-
ževanju, kot pri FIR fi ltrih. So absolu-
tno stabilni in imajo končen impulzni 
odziv. 

Zaključek

Trenutno stanje tehnologije AD in DA 
pretvorbe ter procesna zmogljivost 
digitalnih vezij omogoča obdelavo 
signalov do frekvence reda 100 MHz. 
To zadošča za digitalno obdelavo si-
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gnalov na medfrekvenci. Digitalna obdelava signalov 
tako omogoča večjo ponovljivost radijskih naprav v proi-
zvodnji in večjo fl eksibilnost radijskih naprav.
V članku so opisani sestavni deli, ki pogosto nastopajo v 
digitalnih radijskih napravah. Med te sodijo AD in DA pre-
tvorniki ter digitalni frekvenčni pretvorniki. V prispevku je 
opisan princip digitalnih frekvenčnih pretvornikov ter digi-
talnih sestavnih delov, kot so fi ltri, in terpolatorji, decima-
torji ter numerično kontrolirani oscilatorji.

Avtor, dr. Samo Vehovc - S56WSV med predavanjem na 
seminarju RADIOKOMUNIKACIJE 2010
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Vprašanja investicijske 
narave vsakega UKV 
tekmovalca
Robert Vilhar, S53WW

Leta minevajo, kontesti pa tudi. Enkrat pol tehnike ne 
dela, ampak rezultat je “čist’ odličen”. Drugič vse špi-
la, rezultata od nikoder. Po določenem času za svojo 
lokacijo že vnaprej veš, kakšen bo rezultat, in to na 
10% natanko. In ker smo radioamaterji, pa še tekmo-
valci za povrh, se po vsakem kontestu vprašamo, kako 
bi lahko “naklofali” še malo več. 

Ne glede, s kakšne začetne pozicije glede opreme štarta-
mo, slej ko prej pristanemo pri več antenskih sistemih, na 
vsakem ena lepa moč, pa več vzporednih sprejemnikov, 
pa en KST operater in tako naprej. Ustavi se ponavadi tam 
pri treh ali štirih sistemih in ponovno vznikne vprašanje 
“Kaj nam je tega treba?”, ki ga uspešno tlači ono drugo 
“Kaj naj še dodamo, da bomo pa še boljši?”! In potem pa-
dejo predlogi treh vrst: dvignimo moč s 500 W na 1000 
W, povečajmo gejn anten za 3 dB, dodajmo še en anten-
ski sistem. E, in tu nastopi ključno vprašanje: “Kaj se naj-
bolj izplača?”. Torej, največ bi prišparali, če bi se nehali 
ukvarjati s tem hobijem. Ni pa nujno, da se to najbolj iz-
plača, tako, celostno gledano, . 

Če torej investiram v nov linč, anteno ali antene X €, za 
koliko Y % bo rezultat višji? V tem članku poskušam odgo-
voriti na to vprašanje s pomočjo ITU-R priporočila za pro-
jektiranje radio in TV difuznih ter podobnih sistemov [1]. 
To je 53 strani dolgo priporočilo, ki vsebuje množico empi-
ričnih enačb, tabel in grafov, pridobljenih z večletnimi sis-
tematičnimi meritvami v S. Ameriki in Evropi. Podani  grafi 
prikazujejo električno poljsko jakost (EPJ) na višini 10 m 
nad tlemi, v odvisnosti od razdalje in višine oddajnika. Od-
dajnikova sevana moč je 1 kW EIRP. Višina antene oddajni-
ka je višina nad okoliškim terenom. Okoliški teren se tu ra-
zume kot povprečna višina tal, ki je od oddajne antene 
oddaljena med 3 km in 15 km v želeni smeri (s predpostav-
ko, da na tej razdalji ni višje ovire). Grafi so podani za tri 
frekvenčna področja (30 - 300 MHz, 300 - 1000 MHz, 1000 
- 3000 MHz), za tri tipe terena (zemlja, toplo morje, hladno 
morje) in za tri vrednosti časovne verjetnosti doseganja 
podane vrednosti EPJ (50 %, 10 %, 1 %).

Absolutne vrednosti nas tu pravzaprav ne zanimajo, tudi 
ne natančne vrednosti višine oddajne in sprejemne ante-
ne, niti dobitki anten, niti moč. Ogledali si bomo samo 
primer za 144 MHz, brez tras, ki potekajo čez morje.

Na slikah 1, 2 in 3 so podani grafi za 100 MHz (do 144 MHz 
vodi samo linearen premik krivulj, medtem ko se razmerja 
ohranjajo), za traso, ki poteka nad zemljo (torej brez vpli-
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vov morja) in sicer za verjetnost, da so dane vrednosti EPJ 
dosežene v 50 %, 10 % in 1 % časa.

Kaj nam najprej pade v oči? Ena huda mušica – ko pogle-
damo razdalje, ki nas pravzaprav edine resno zanimajo, 
ko je torej propagacijski način sipanje v troposferi (tropo-
scatter) tam nekje od 200 km naprej, vidimo, da za vsa-
kih nadaljnih 100 km potrebujemo približno 10 dB več 
signala!!! To si velja zapomniti – 10 dB/100 km! Ta števil-
ka je praktično neodvisna od frekvence – tudi na 2,3 GHz 
rabimo 10 dB več za 100 km daljšo zvezo! 

Če gre torej neki OK1 na 500 km “ravno-glih-komaj”, bo 
šel en 600 km DL z enako opremo samo, če povečamo 
gejn antene za 10 dB. Okej, lahko se z njim “zdilamo”, da 
on poveča moč za 3dB, pa gejn antene za 3 dB in potem 
pridemo mi skozi samo s 3dB večjo močjo in 3 dB večjim 
gejnom antene. To je na žalost račun brez krčmarja. Lah-
ko pa recimo povečamo višino naše antene – kakšnih 
1000 m prinese ravno 10 dB gejna. Ta račun je s krčmar-
jem, ampak izven budžeta. Ko smo ravno pri OK1: na 
JN75DS imamo v to smer višino nad tlemi cca. 600 m, na 
JN86DT pa le par 10 m. Razlike po krivuljah je cca. 10 dB 
v našo korist, vendar so OK1 iz JN86DT približno 100 km 
bližje in se teh 10 dB lepo izniči. Mi bi torej morali naredi-
ti enako število OK1 postaj kot S57O, pa jih ne – verjetno 
zaradi razlike v gejnu anten, oddajni moči ter nivoju mo-
tenj na sprejemu.

Zaključek: 3 dB je bolj piškava nadgradnja. Če povečamo 
moč in gejn antene za 3 dB, je to že 6 dB na oddaji in 
verjetnost, da nas med lokalnimi motnjami pri preletu 
banda zazna neka postaja, s katero bi sicer izven kontesta 
naredili zvezo tudi brez teh dodatnih decibelov, je večja. 
Kdo bi vedel, koliko večja …

Malce kasneje pa nam pade v oči nekaj drugega. Poglej-
mo recimo EPJ na 500 km za h1=10 m, za tri razične ča-
sovne verjetnosti. Polovico vsega opazovanega časa bo 
EPJ = -28 dBμV/m.
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V desetini tega istega časa pa bo EPJ = -22 dBμV/m – torej 
6 dB višji signal. Kaj pa v eni stotini tega časa? Pazi, signal 
bo za celih 17dB višji (EPJ = -11 dBμV/m)!!! 

Če bo torej nek 500 km OK1 med kontestom vsaj pol časa 
tik nad šumom, bo od tega dobri dve uri 6dB močnejši, 
ampak 14 minut pa bo 17 dB močnejši – skoraj tri S sto-
pnje! V teh 14-ih minutah lahko naredimo zvezo na nivoju 
šuma s 670 km oddaljeno postajo, ki ima enako opremo. 
Teh 17 dB, ki nam jih da fizika širjenja radijskih valov, je 
izven finančnega dosega vsake tekmovalne postaje, ki je 
prišla do te stopnje, da si zastavlja takšna vprašanja. In 
kako lahko izkoristimo ta gejn, ki nam ga da presih (fe-
ding)? Tako, da smo ves čas tekmovanja prisotni z oddaj-
nim signalom (in sprejemnikom, seveda) v ciljno smer. 
Torej investicija v dodaten antenski sistem se izplača! 

Vendar je 14 minut kljub vsemu kratek čas (te minute niso 
v enem kosu, seveda – verjetno bolj 14 x ena minuta ali 28 
x pol minute), in če naš potencialni 670 kilometrski kore-
spondent v tem času ni na naši frekvenci in nima antene 
obrnjene v našo smer, ne bo zveze. In če nikoli ne kliče CQ, 
potem nam niti investicija v dodaten sprejemnik (in ante-
no), s katerim lahko ves čas tekmovanja nemoteno spreje-
mamo in preletavamo band, nič ne pomaga.

Investicija v dodaten antenski sistem se izkaže za najdražjo 
(rabimo anteno in moč, pa še stolp, kabel, rotator in še kaj), 
vendar zanesljivo v tekmovanju prinese več točk. Na žalost je 
to silno neprijazna nadgradnja do ostalih bližnjih tekmoval-
nih postaj. S tem namreč konstantno “onesnažujemo” band v 
neko smer  - cel čas tekmovanja lahko nakomu otežujemo ali 
celo onemogočamo delo v nasprotno smer. Zato je % poveča-
nja rezultata z dodatnim antenskim sistemom odvisen tudi 
od strategije bližnjih tekmovalcev. Če gremo vsi na več an-
tenskih sistemov, bomo še vedno naredili več pik kot z enim, 
ampak manj, kot če bi več sistemov imeli samo mi.

Ko poteka del trase nad morjem, se naklon krivulj 10dB/100km 
zniža tudi na 4dB/100km, medtem ko seže dinamika presi-
ha tudi do 50 dB. Skratka, nič novega za nekoga z večletni-
mi izkušnjami pri vzpostavljanju zvez na VHF/UHF/SHF 
frek vencah.

Če ste prebrali do tu, vas moram razočarati, da obljubljene 
povezave:
 Y%=funkcija(X€)
ne boste dobili. Sem pa prepričan, da je članek dobra iztoč-
nica za zimsko razmišljanje – vsaj za tiste, ki še niso vrgli 
puške v koruzo. 

2m 70cm 23cm 13cm 3cm
dB/m 0,03 0,09 0,2 0,5 2,0

Ker sem večkrat povprašan o tem, ali gozd bistveno slabi 
signale na 144MHz, podajam še tabelo, dobljeno z empirič-
nimi podatki [2] o povprečnem slabljenju vegetacije (gozd).

Literatura:
[1] – ITU-R P.1546 
[2] – ITU-R P.833

73 es cu in contest de Robi/s53ww  

OD JUGE DO AMERIKE
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

Moja ljubezen do radioamaterstva sega v daljna leta, ko 
sem še kot šolar ukvarjal z detektorji. Kasneje, ko sem 
imel že B kategorijo in prvo radijsko postajo, pa sem se 
ubadal z anteno, ki bi jo lahko napel na svoji mali parce-
li petsto kvadratnih metrov. Izdelal sem že vse mogoče 
oblike dipolov z zalomljenimi kraki in nemogočimi koti 
v točki napajanja, a z delovanjem nisem bil zadovoljen. 
Tako sem se potožil Jožetu, sedanjemu S52AB in ta mi 
je svetoval Moorgain anteno, za 40/80 metrov, saj bi 
merila le dvakrat po deset metrov in bi šla po diagonali 
na mojo streho. Na vprašanje kakšna je ta antena, mi je 
odgovoril, da pač tri žice tečejo vzporedno na določeni 
razdalji z mostički za vsak obseg in priključena kot di-
pol, uglasitev pa zelo preprosta, le s pomikanjem mo-
stičkov. To se mi je zdelo v redu, a sem vseeno vprašal 
ali ima načrt. Imel je načrt, katerega mi je dal, da sem 
ga prekopiral in po njem naredil anteno. Brez vsakega 
merilnega instrumenta, le na SWR radijske postaje sem 
se zanašal in jo uglasil po stokratni poti iz strehe v kabi-
net in nazaj, do novega premikanja  mostičkov. Jože mi 
je rekel, da je uglasitev enostavna, pa sem šel še enkrat 
pogledat v načrt, ki sem ga skopiral skupaj s spremnim 
besedilom, da vidim, če sem kaj spregledal. Seveda 
sem spregledal, čisto na koncu je pisalo: »Jože, če boš 
to anteno naredil, jo boš imel prvi v Jugoslaviji.«

Na strehi sem imel tudi 3 elementni monobander za 
dvajset metrov, lastne izdelave, kakšne tri metre nad 
streho sem obesil še Moorgain anteno. V »Shaku« sem 
imel na mizi FT-107M z namiznim mikrofonom in ta-
sterjem. Poleg tega še popularno Mavrico ZX Spectrum 
z rumenim monitorjem, magnetofonom za nalaganje 
programa, rotor Commander in nekaj pripadajoče šare, 
da ni bilo čisto prazno. Naneslo je, da me je obiskal ra-
dioamater iz Amerike. Žal sem njegovo kartico tako 
shranil, da je ne najdem več in tudi znaka se ne spo-
mnim. Prišel je na obisk k svojemu bratu, ki je gradil 
hišo v našem naselju. Pred hišo se je ustavil avto in ta-
koj za tem hitri koraki po hodniku. Ta se je opravičeval, 
ker sta tako vdrla v hišo, vendar sem ju pomiril, da je že 
v redu. Bolj me je zanimalo, kaj je tako nujnega, saj se 
nikamor ne mudi. Predstavil mi je svojega brata in po-
vedal, da je tudi radioamater a, ko je zagledal anteno 
na moji strehi, takoj želel videti lastnika. Možakar je bil 
že starejši izseljenec in je še lepo govoril slovensko. 
Vprašal me je, če sem jaz tisti, ki je radioamater. Pove-
dal sem mu, da sem in prosil me je, če lahko vidi s čim 
delam. Peljal sem ga v kabinet in kar malo sram me je 
bilo, kaj bo rekel, ko bo videl mojo revščino. Ta pa je le 
začudeno gledal in nazadnje priznal: »Jaz tega nimam v 
Ameriki.« 

In še preskok v sedanjost. Od kar je postalo elektronsko 
potrjevanje kartic že nuja, se vedno več operatorjev, 
tudi slovenskih, odloča za LoTW sistem. Sam sem v 
kratkem času potrdil na ta način enaindevetdeset zvez 
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Kako upravljati radijsko postajo

Nič nam ne pomaga programska oprema, če z njo ne moremo 
upravljati tudi vse železnine, ki jo uporabljamo v tekmovanju ali 
pri DX-anju. Zato uporabljamo vmesnike, s pomočjo katerih lah-
ko dosežemo vso uporabljeno opremo, ali pa samo tisto, kar 
nujno potrebujemo.
Glavne funkcije, ki jih mora zagotavljati takšen vmesnik (seveda 
s pogojem, da jih tudi naš program zagotavlja, kar pri N1MM ni 
problem) so:

  branje frekvence sprejemnika,
  nastavljanje (vpisovanje) frekvence sprejemnika in odd-

ajnika,
  preklop sprejem/oddaja (PTT - Push to talk),
  tipkanje CW,
  tipkanje FSK,
  zajemanje avdiosignala iz sprejemnika radijske postaje in 

prenos na PC zvočno kartico ter
  prenos v PC generiranih signalov v modulator oddaj nika 

radijske postaje.
Zadnji dve alineji sicer nista nujno potrebni, če se omejimo 
samo na CW ali SSB delo (brez potrebe po snemanju ali avdio 
papigi, digimode, ...).
Druge, sicer koristne, vendar ne nujno potrebne funkcije pa 
so:

  nastavljanje IF fi ltrov,
  nastavljanje raznih spominov,
  upravljanje CW in avdio sporočil postaje, če to omogoča, 
  preklaplajnej VFO-jev ali sprejemnikov, če radijska 

postaja omogoča, 
  itd...

Skratka, potrebujemo vmesnik, ki bo ukaze prenesel iz standar-
dnega COM (USB, LPT) porta na priključeno radijsko postajo in 
obratno, zajel podatke, ki jih sporoča radijska postaja in jih pre-
ko istega porta posredoval programu ali celo več programom. 
Sam sem že uporabljal več tipov doma narejenih vmesnikov, ki 
so plod znanja domačih konstruktorjev (Sandi S54S, recimo). 
Ne glede na to, da zagovarjam domače konstruktorstvo, pa sem 
na koncu vedno prišel do ugotovitve, da so vmesniki, ki jih pro-
dajajo različni renomirani proizvajalci bistveno bolj sofisticirani 
in fleksibilni. Bistveno večji vložek v razvoj, moderna integrira-
na vezja ter množična produkcija zagotavljajo ponovljivo kako-
vost in dokaj ugodno ceno izdelka, ki je v samogradnji ne more-
mo, ali pa zelo težko dosežemo.

V roke so mi prišli različni proizvodi različnih proizvajalcev, na-
zadnje pa sem se odločil za vmesnike USB interface II podjetja 
microHAM. Tudi microHAM ima množico različnih tipov vme-
snikov za različne potrebe, vendar sem se ustavil na osnovnem 
modelu, ki zagotavlja vse bistvene zgoraj naštete funkcije. Mo-
ram priznati, da sem nabavil tudi novejši model z vgrajenim 

N1MM Logger         N1MM Logger         II. delII. del

Free Contest Logging Software ali Male skrivnosti nekega logger programaFree Contest Logging Software ali Male skrivnosti nekega logger programa
Avtor: Dragan Selan - S55Z
Avtor programa: Tom - N1MM

Contest. Beseda, ki marsikateremu radioamaterju požene adrenalin po žilah, srce začne utripati hitreje, mo-
žgani pa se pričnejo pripravljati na duhamorno 24 ali več urno napetost ob postaji. Za uspešno delo in dobre 
rezultate pa je potrebno vsako malenkost izpiliti do vrhunca. Antene, postaje, QROji, tasterji, elektronske 
papige, antenski preklopniki, dodatne sprejemne antene in sprejemniki, ... in nenazadnje, čim boljša program-

ska oprema, ki nam omogoča upravljanje vsega tega in vodenje tekmovalnega dnevnika.

na dvanajstih metrih in le devet klasično preko biroja, za 
DXCC diplomo. Tudi plačevanje pregleda kartic, diplom in 
plaket, je lažje in varnejše preko LoTW strani, kot pošilja-
nje gotovine v pismu. Vseeno pa velja biti pazljiv pri iz-
polnjevanju papirnatega obrazca ali elektronskega na 
LoTW. Američani vsako nejasnost razumejo sebi v prid in 
poslali nam bodo tudi tisto, česar nismo zahtevali. To so 
moje izkušnje in že več slovenskih radioamaterjev se je 
pritoževalo, da jim niso poslali prave diplome, so jim iz-
gubili kartice, porabili ves denar in jim po svoje obraču-
nali usluge. Dobiti denar nazaj ali pravo diplomo na nji-
hov račun, pa je po mojih izkušnjah skoraj nemogoče. 

Zadnjič, natančneje tretjega marca letos, pa me je prese-
netil e-mail: „Janez, S53MJ, please add S55ZZ to the list 
of 160 WAZ award holders. Do you have an e-mail ad-
dress for him? -73- Floyd, N5FG  WAZ Manager,  http://
www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html.“ Povedal 
sem mu, da bom to uredil preko telefona, ker Srečko 
nima e-mail naslova in da bom z veseljem vpisal njegovo 
osvojeno diplomo v slovensko DXCC listo. Nisem ga spra-
ševal od kje mu to, da se je obrnil name, bil pa sem poča-
ščen, da se je.

Janez, S53MJ
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zvočnim čipom, kar zmanjša potrebo po 
dolgih oklopljenih avdio kablih, nastane-
jo pa problemi drugje, ko želite zajeti si-
ganal poslušati in hrati recimo, dekodira-
ti nek PSK signal. 

Enak problem je v nasprotni smeri. Vgra-
jeni sound chip sicer generira signale, v 
PC slušalkah ali zvočniku pa jih slišimo z 
zakasnitvijo, pa še to le s pomočjo poseb-
nega programa, ki povezuje tokove med 
zvočnimi karticami... Posebej je to nero-
dno pri CW, ker lastni oddani signal po-
slušamo z ravno tolikšno zakasnitvijo, da 
ne vemo, kaj smo dejano pritisnili na ta-
sterju... 

Prednost USB vmesnikov so seveda tudi v 
tem, da jih lahko uporabljate praktično s 
prav vsakim računalnikom, pa če ima ali 
pa nima klasičnih COM portov tipa 
RS232. Vsa komunikacija z vmesnikom 
namreč poteka preko USB vrat, program 
N1MM pa jih vidi kot serijska COM vrata.

Konfiguracija vmesnika

Vmesnik moramo konfigurirati na dveh 
nivojih. Naš računalnik ga mora spoznati 
kot napravo na serijskih vratih, zato potre-
bujemo gonilnike proizvajalca. MicroHAM 
ponuja svoj univerzalni gonilnik, ki lahko 
hkrati upravlja več tudi različnih vmesni-
kov - seveda iz svojega nabora vmesnikov. 
CD z gonilniki in navodili za nameščanje je 
seveda že priložen, je pa tudi prosto na vo-
ljo na proizvajalčevi spletni strani. 

Ta gonilnik, ki ga proizvajalec imenuje 
USB Device Router, nam omogoča, da 
kreiramo virtualne serijske porte tipa 
COM in jih prirejamo posameznim napra-
vam ali funkcijam. Za vsak tip vmesnika 
se prikažejo vse možnosti, ki jih lahko na-
stavljamo in upravljamo. Da je neka na-
prava tudi aktivna, se vidi po zeleni kljuki-
ci na zavihku naprave. 

Slika 1 - microHAM USB Device Router

Slika 2 - Vsaki funkciji lahko priredimo 
port ali/in signal

Na sliki 2 vidimo, kako na določenem 
vmesniku za posamezne funkcije izbere-
mo posamezni virtualni COM port ali/in 
signal. Funkcija »Radio« pomeni upra-
vljanje radijske postaje preko CAT (CI/V) 
vmesnika (pri novejših in boljših tudi ne-
posredno preko RS232 ali USB porta po-
staje). Funkciji »CW« in »PTT« sta jasni. 
Določimo jima lahko isti port, kot funkciji 
»Radio«, ali pa povsem svoj. Seveda nam 
postreže le tiste COM porte, ki še niso za-
sedeni in ki so kreirani. 
Za preverjanje delovanja povezav je zelo 
koritna tudi funkcija na tipki TEST, s kate-
ro lahko ročno vključujemo posamezne 
signale, kar pa je možno samo v primeru, 
da ni zagnan kateri od programov, ki že 
zaseda ta port. 

Slika 3 - Testiranje signala CW

V primeru signala FSK (ki na Routerju tudi 
ni viden) je problem malce bolj zapleten, 
saj potrebujmo za dostop še poseben go-
nilnik, ki pa ga na srečo vsebuje že opera-
cijski sistem - EXTFSK.exe. Da bomo do 
njega dostopali preko tega gonilnika, 
moramo določiti že v programu, ki ga 
bomo uporabili za RTTY (npr. MMTTY). 
No, o tem bomo podrobneje govorili pri 
digimode načinih dela.

Drugi zavihek na Routerju določa avdio 
nastavitve zvočne kartice. Določimo lah-
ko katero kartico bomo uporabili (če jih 
imamo več na voljo), preko katerega vho-
da bo PC zajemal signale s postaje in pre-
ko katerega izhoda jih bo pošiljal postaji. 

Slika 4 - Avdio nastavitve Routerja

Drugi nivo konfiguracije vmesnika pa je na 
strani programa N1MM. Dostop do konfi-
guriranja je preko menuja na vnosnem 
oknu (Entry) s klikom na »Config«. 

Slika 5 - Konfigurator

Na USB Device Routerju smo določili port 
4 za »Radio« in port 6 - DTR za »CW« ter 
port 6 - RTS za »PTT«. Te iste porte mora-
mo uporabiti tudi v programu N1MM in 
posameznemu portu prirediti določene 
funkcije ali naprave. 
Na Com 4 iz spustnega me nu ja izberemo 
napravo - radijsko postajo, ki jo uporablja-
mo (v mojem primeru je to stari Kenwood 
TS-850S, ki uporablja univerzalni Kenwoo-
dov nabor ukazov) in s tipko SET nastavi-
mo še elemente komunikacije (hitrost, 
pariteto, število podatkovnih in stop bitov, 
pa tudi, kako naj se obnašata signala DTR 
in RTS. Kakšno hitrost nastavimo, je odvi-
sno od nastavitev postaje, vsekakor pa 
moramo nastaviti enako, kot je nastavlje-
na na postaji (glej navodila postaje). 
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Določimo tudi, za kateri radio gre v pri-
meru, da uporabljamo dva ali več. Neka-
tere postaje tudi omogočajo PTT krmilje-
nje programsko preko CAT vodila, kar v 
nekaterih enostavnih aplikacijah tudi 
lahko uporabimo. 

Pravzaprav, bi tu lahko že uporabili signa-
la DTR in RTS za »CW« in »PTT«, kar pa 
včasih povzroča programom težave. Ker 
smo na USB Device Routerju že itak na-
stavili COM 6 za »CW« in »PTT«, to enako 
storimo tudi v programu N1MM. V Konfi-
guratorju enostavno portu Com 6 prire-
dimo CW/Other s klikom na okence in s 
SET določimo, katera funkcija bo na RTS 
ali DTR signali (biti mora enako, kot na 
USB Device Routerju).

Slika 6 - Konfiguriranje CW in PTT si-
gnalov

Tako. Ko zapremo konfigurator, se bodo 
vse nastavitve začele izvajati in program 
bi moral začeti kazati frekvenco in upra-
vljati CW in PTT postaje. Ker pa smo se z 
vsem tem trudili tudi zato, da avtomatizi-
ramo delo z DX clustrom, pa lahko konfi-
guriramo še to malenkost. Opisal bom 
telnet dostop prek interneta, ki ga upora-
blja večina, le nekaj zagnancev, ali pa ti-
stih, ki nimajo na voljo povezave na in-
ternet, pa še uporablja packet radio. 

Telnet Cluster parametre, ki se bodo na-
stavili ob zagonu programa, nastavimo v 
konfiguratorji v zavihku Hardware, kjer 
smo že prej nastavljali porte. V okencu 
Telnet Cluster iz seznama izberemo 
ustrezen strežnik, ki se bo pojavljal ve-
dno že ob zagonu, če se bomo poskusili 
konektirati na DX-Cluster. Če želenega 
strežnika ni, ga konfuguriramo sami 
tako, da kliknemo na tipko Edit, ki odpre 
seznam vseh strežniko. Na konec sezna-
ma enostavno vpišemo Ime, ki se bo pri-
kazovalo v menuju in IP ali DNS naslov 
novega strežnik z vsemi potrebnimi para-

metri - port. Za v članku opisani CW SKIMMER DX CLUSTER S50ARX enstavno vpišemo 
ime S50ARX in DNS naslov s50arx.hamradio.si:7300, kar pomeni, da uporablja port 
7300. 

S tako pripravljenim pro-
gramom in zagnanim 
telnetom do našega 
S50ARX strežnika, boste 
na band plan panelu opa-
zili tudi vse CW postaje, 
ki trenutno kličejo CQ ali 
TEST in jih bližnji strežnik 
tudi sliši, kar bi pomeni-
lo, da bi ga s primerljivo 
opremo morali slišati 
tudi mi. 

S klikom na znak postaje, 
ki se nahaja na bandpla-
nu, se bo radijska posta-
ja postavil na njeno frek- 

venco, obenem pa tudi nastavila tip modulacije in SPLIT način dela, če postaja tako 
zahteva in je bila pravilno spotirana. Če vam vse to deluje, ste že kar lepo nastavili 
konfiguracije in lahko že marsikaj počnete s postajo. Avdio nastavitve in digimode 
načine dela pa bom opisal v nalednjih nadaljevanjih ...        

Slika 7 - N1MM z vključenim Telnet dostopom na DX Cluster s CW SKIMMERjem S50ARX

Slika 8 - Konfiguracija novega strežnika za DX Cluster
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S56AC 
na
IOTA/IOCA 
QRP
expediciji
Avtor: Armin Černigoj, S56AC

Ker je poletni čas najboljši za porta-
ble delo, QRP in kratke hlače, sem 
se odločil, da osvojim svojo prvo di-
plomo: n aletel sem namreč na 
splet no stran IOCA. Stvar se mi je 
zdela zelo zanimiva in praktično iz-
vedljiva brez raznih, zame nemogo-
čih stvari (letalo za USA, 2 kW linea-
rec in t.i. najbolj običajne stvari pri 
ekspedicijah FT-1000). Na morje 
gre mo vsako leto dopustovat z dru-
žino in kot že nekaj let, smo tudi le-
tos odšli na otok Rab (IOTA EU-136).

Ker je okoli Raba veliko majhnih otočkov in imamo v lasti tudi manjši gume-
njak, je bila diploma še toliko zanimivejša. Vso opremo, ki jo potrebujem za 
aktivacijo, sem lahko spravil v ALU kovček. In tako sem vzel s seboj postajo 
Yaesu FT-857, dipola za 20m ter 40m, kabel za napajanje RG-58 in še podalj-
šek z enakim kablom. Za napajanje sem poskrbel z eno svinčevo baterijo 12V 
7,2 Ah in Li-Po 11,1 V 2,2 Ah. 
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Za UKV sem poskrbel z ročno postajo Wouxun in tele-
skopsko anteno (2 m: 3,5 dbi, 70 cm: 5,7 dbi), ki se je 
tudi tokrat izkazala za pametno izbiro (teža, velikost = 
zmogljivosti). Pred dopustom sem nabavil tudi ribiško pa-
lico dolžine 6m s težo samo 500g in ugodno ceno 12€. 
Tako sem lahko dipole dvignil na 5m in ustvaril inverted 
V, če mi pogoji niso dopuščali vodoravne postavitve ante-
ne.

Med obvezno opremo seveda tudi niso manjkal kompas, 
kemični svinčniik, UTC ura ter pripravljeni LOG listi.

Ker sem potreboval še primeren prostor za aktivacijo, saj 
nočem sebe in postaje med aktivacijo izpostavljat soncu, 
sem doma našel šotor za 2 osebi, ki smo ga kupili pred 
nekaj leti. Doma sem ga poskusno sestavil in ugotovil, da 
ga postavim v sedmih minutah ter v enakem času tudi 
pospravim. Tako je na Rab odšel tudi šotor, ki se je izkazal 
za daleč najboljšo rešitev za zaščito pred vetrom, soncem 
in dežjem. Slaba stran šotora  je, da se je na soncu notra-
njost segrela na nekje 35-38 °C.

Tako sem se z opremo odpravil na prvo aktivacijo. To je 
bil otok Rab IOCA-096 / IOTA-EU-136. Ker sem se zaradi 
akumulatorjev odločil delati QRP, sem najprej tehtal, koli-
kšno moč naj uporabim. Odločal sem se med 5 in 10 W 
izhodne moči. Če bi delal s 5 W moči, bi imel le 20% 
manjšo porabo ob 50 % manjši moči na izhodu postaje. 
Odločil sem se za izhodno moč 10 W, kar pomeni porabo 
okoli 4,9 A pri oddaji (FM). Ker sem delal QRP, sem se tudi 
odločil poiskati najboljši kompromis med SSB MIC GAIN 
in PROC MOD ter najustreznejšo nastavitv DSP filtra na 
mikrofonu. Tako sem dobil idealno kombinacijo in vsak 
korespondent mi je pohvalil modulacijo, če sem ga prosil 
za raport. To me je prepričalo, da mi nobena moč ne 
more toliko pomagati, kot pravilno nastavljena postaja. 

Vsakodnevne aktivacije so bile odvisne od pogojev. Na 
dan, ko so bile propagacije najboljše, sem imel s QRP mo-

čjo in delom med dopoldanskim delovnim tednom pov-
prečje okoli 70 QSO/h . Še posebno sem hitel ko je nape-
tost akumulatorja padla na nekaj čez 10V, meni pa sta v 
logu manjkali še 2 zvezi. 

Vsako aktivacijo mi je popestril tudi slovensko govoreči 
kolega Roman - ON4CDX, ki se je oglašal iz Belgije. Dajal 
mi je raport in  ustrezna navodila za točno določanje 
smeri dipola ter informacije o propagacijah… Hvala, Ro-
man! Za konec bi se vsem prav lepo zahvalil za zveze, 
Stanku Čuferju - S57CD pa za izposojo akumulatorja, na 
katerem sem vsakodnevno delal in je bil glavni vir energi-
je v /Portable shack-u.  

Na kuncu še nekaj stati-
stike:

1. otok: 80 QSO 
2. otok: 53 QSO
3. otok: 51 QSO
4. otok: 85 QSO
5. otok: 69 QSO

Skupaj DXCC držav: 
(OM, YL, G, SP, OK, ON, 
SQ, UA, RJ, DL, EC, US, 
F, RA, OH, UT, RW, DM, 
AN, ES, AO, EB, YO, UX, 
DH, MX, HF, LA, 9A, IS, 
M, EU, YU, CT, 4X, 2F, 
OZ, OE, PD, I, YT, HB, 
LZ, S5, 4O, UN, PA) 
47DXCC (če se nisem 
zmotil pri štetju … :)    
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Velika strast ATV
Avtor: Mauro, IV3WSJ

Ničkolikokrat sem bil na terenu, da sem testiral vso opre-
mo, vključno z antenami, pri oddaji in sprejemu. Zahvali-
ti se moram tudi nekaterim prijateljem radioamaterjem, 
ki so mi pomagali pri pripravi in med poskusi.

Za ATV so zelo pomembnatekmovanja, ki pa niso le tek-
movanja, temvec tudi srečanja z ostalimi udeleženci in  
preizkušanja opreme, ki smo si jo sami izdelali…

V Trstu do nedavnega ni bilo velikega zanimanja za mi-
krovalove, prav tako tudi ne za ATV. Toda sedaj upam, da 
bo s pomočjo UO lokalnega  ARI-ja, ki poskuša vključiti 
svoje člane v vse dejavnosti, prišlo do spremembe in po-
večanja števila navdušencev.

Menim namreč, da oseba, ki je motivirana in se želi poda-
ti v to dejavnost, z lahkoto uspe. Uživa v izdelavi elektron-
skih sklopov, anten… potreben je le kanček dobre volje… 
potem, to se ve, tek pride ob jedači!!!

Zahvaljujoč razpoložljivosti in podpori predsednika IV3KAS 
in vodstva ARI Trst sem na strehi radiokluba postavil ATV 
repetitor. To je eden mojih zadnjih projektov. Repetitor 
ima vhod 1243 MHz in izhod 2350 MHz. Nadmorska viši-
na naprave je 240 m in ima diskreten pogled približno 
180 do 200º. Dve anteni na sprejemni strani in dve ante-
ni na oddajni zagotavljajo dobro pokritost dela mesta in 
proti jugu Slovenije. V tem delu Sloveniji je bilo še pred 
nekaj leti veliko ATV operaterjev. Pozneje je, žal, tudi tu 
upadlo zanimanje.

Z več slovenskimi radioamaterji: Elizejem, S57AZW, Rudi-
jem, S58RU in Dolfetom, S52DS že dalj časa delim ta hobi 
in dobro prijateljstvo. Večkrat delamo teste na naših na-
pravah in smo vedno prisotni na ATV tekmovanjih … Po-
skušamo biti čim bolj aktivni, vedno pa se še kaj novega  
naučimo!

Na Hrvaškem je skupina radioamaterjev namestila na 
Učki, na višini 1390 m, ATV repetitor (9A0TVR). Repetitor 
je izdelan profesionalno in ima dobro pokrivanje (Emilia, 
Veneto, Friuli, Avstrija…). Ima več vhodov na 13 cm, ki jih 
izbiramo z DTMF. Izhodna frekvenca je 10.410 MHz s ho-
rizontalno polarizacijo.

Elizeju se je porodila ideja, da bi postavili link za sprejem 
hrvaškega signala in ga posredovali po delu slovenske in 
italijanske obale, kjer zaradi razgibanosti terena ni priso-
ten. Signal naj bi vstopal tudi v naš repetitor v Trstu. Zad-
nji del linka naj bi bil, za sedaj, le poskusno.

S pomočjo predstavnika radiokluba Izola Mirka S56FMZ 
sem dobil na voljo primerno pozicijo v Sloveniji, kjer se 
sprejema hrvaški signal Učke na 10.410 MHz. Z linkom 
smo posredovali signal s frekvenco 10.450 MHz dalje. 
Antena  pokriva približno 120º.

Radioklub Jadran Koper je zaprosil APEK za dovoljenje za 
repetitor in pred kratkim je bil dodeljen pozivni znak 
S55TVJ.

Minilo je deset let, odkar sem se začel zanimati za 
ATV. V to zvrst radioamaterstva me je povleklo navdu-
šenje prijatelja radioamaterja, s katerim sem opravil 
prve poskuse v 23 cm območju.
Z enakim navdušenjem, korak za korakom, mi je uspe-
lo izdelati vso potrebno opremo za območja  23, 13,  6 
in 3 cm.

Elizej S57AZW prejema preko repetitorja na Maliji doma 
sprejema signal z Učke

IV3WSJ z linkom za 10GHz, postavljenim na Maliji - S55TVJ Postojanka na Maliji, kjer gostuje link - S55TVJ
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Zato sem se lotil konstruiranja repetitorja, ki bo montiran 
na Maliji nad Izolo in bo sprejemal signal našega repeti-
torja v Trstu ter ga posredoval na Učko. Tako bi zaključili 
povezavo s Hrvaško.
Z več vstopi v repetitor bi olajšali večjemu številu amater-
jem dostop in jih tako spodbujali v tej dejavnosti.
Namestitev ATV repetitorja v Trstu in vsa vnema tistih, ki 
so to omogočili, imata za cilj približati zainteresiranim ta 
način dela radia in dokazati, da je z malo volje in ščepcem 
strasti dosegljivo vse.
Ko si v družbi prijateljev, ure minevajo prijetno in hitro. 
Upam, da bomo v takem vzdušju lahko sestavili tim radio-
amaterjev iz našega kluba, ki se bo ukvarjal z mikrovalovi.

Za vse to, poleg predsednika IV3KAS in UO sekcije ARI iz 
Trsta, gre velika zahvala prijatelju Giorgio-ju, IV3BKO. Z 

njegovo razpoložljivostjo in pomočjo je bilo mogoče 
montirati in uravnati repetitorja za ATV in UHF.

73 & CU ON ATV, Mauro IV3WSJ

S57AZW med popravljanjem linka na Maliji IV3WSJ pri regulaciji avdio in video signala

IV3WSJ med orientacijo antene TX na 10,450GHz IV3WSJ pri pripravi na preverjanje delovanja linka

IV3WSJ preverja signal, sprejet z Učke S57AZW med montažo linka

S57AZW pri zadnjem povezovanju pred zagonom linka
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KV AKTIVNOSTIKV AKTIVNOSTI
DX INFO

9L - SIERRA LEONE
Štirje danski radioamaterji bodo aktivni tri te-
dne v marcu 2011.  Arie [PA3A],  Arie [PA-
3AN],  Ad [PA8AD] in Bas [PD0CAV] bodo ver-
jetno 9L5MS, na vseh področjih 160-10m, 
CW/SSB/RTTY, s tremi postajami in ojačevalni-
ki ter z usmerjenimi antenami in vertikalkami. 
QSL PA3AWW. http://www.sierraleone2011.
com/sl_2011/home.php

9M2 - MALAYSIA 
Rich [PA0RRS] se je vrnil na otok Penang (AS-
015) in je ponovno 9M2MRS, kjer bo ostal do 
aprila 2011. Rich dela 99.9% CW. Za QSL kar-
tico uporabite novi naslov: Richard Smeets, 
Constance Gerlingsstraat 60, 5121 ZR Rijen, 
The Netherlands.

C3 - ANDORRA
Ob praznovanju 30-letnice URA (Unio de Radi-
oaficionats Andorrans) se skupina operaterjev 
iz Andore, Španije in Francije (URA: Salvador 
[C31CT], [C31JM], Josep [C31MO] in Joan 
[C31US], URE: Carlos [EA1DVY], Joan [EA-
3GHZ], Gerardo [EA3HCJ], Ruben [EA5BZ], Pa-
squa [EA5CEE], Raul [EA5KA] in Biel[EA6DD], 
REF: Gerard [F2VX], Serge [F5HX], Adrian 
[F5VLY] in Paul [F6EXV]) za CQWW DX SSB od-
pravljajo v Naturlandijo, tematski ekološki park 
v Pirenejih. Delali bodo kot C37N. QSL EA4URE. 
Več info: http://www.gdgdxc.net/c37n/

CP - BOLIVIA
Don [KV7Q] in Diana [KD7TO] sta QRV kot CP-
4DR in CP4DL za naslednje leto ali dve. Aktiv-
nost na področjih 80-10m, CW in SSB. QSL HC

DX0 - SPRATLY ISLANDS
Zelo velika ekspedicija bo aktivna iz otoka Thi-
tu v tem mejnem otočju, Spratlyjev. Napove-
dana je med 6. in 24. januarjem 2011. Ekipa 
30 operaterjev bo razdeljena v tri izmene, ki 
se bodo izmenjale v času ekspedicije. Delali 
bodo res vsa področja, tudi 2m EME, pa še kaj 
bi se našlo. Anten ne bo manjkalo, zato bo še 
najboljše da si detajle ogledate na spletni 
strani. QSL N2OO. http://www.dx0dx.net.au

J2 - DJIBOUTI
Freddy [F5IRO], ki je aktiven kot J28RO že od 
julija, načrtuje sodelovanje v obeh delih 

KV KOLEDAR TEKMOVANJ 2011
DATUM NAZIV   PRAVILA/INFO

1./2. jan SARTG New Year RTTY ContestSARTG New Year RTTY Contest http://www.sartg.com/contest/
      nyrules.htm

8./9. jan WW PMCWW PMC   http://www.s59dcd.si/english/index.
      php?option=com_content&view=arti
      cle&id=72&Itemid=114
 ARRL RTTY RoundupARRL RTTY Roundup  http://www.arrl.org/contests/
      rules/2010/rtty.html
 EUCW 160m ContestEUCW 160m Contest  http://www.agcw.de/eucw/eu160.html

15./16. jan Hungarian DX Contest Hungarian DX Contest  http://www.ha-dx.com/HADX/html/
      rules_en.html

22./23. jan BARTG RTTY SprintBARTG RTTY Sprint  http://www.bartg.org.uk/documents/
      Contests/Sprint/BARTG%20Sprint%20
      Rules%202010.pdf

29./30. jan CQ 160-Meter Contest, CWCQ 160-Meter Contest, CW http://cq-amateur-radio.com/160_
      Rules_2010EmsNov09.pdf
 REF Contest, CWREF Contest, CW   http://concours.ref-union.org/ 

     reglements/actuels/reg_cdfhfdx.pdf
 UBA DX Contest, SSBUBA DX Contest, SSB  http://www.uba.be/sites/default/fi les/
      uploads/hf_contests/ubatest_dx.pdf

5./6. feb  Mexico RTTY Int. Contest  Mexico RTTY Int. Contest http://www.fmre.org.mx/concursos
      /2010/rtty/rules-rtty-2010-eng.doc

12./13. feb CQ WW RTTY WPX Contest CQ WW RTTY WPX Contest http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm

19./20. feb ARRL Inter. DX Contest, CW ARRL Inter. DX Contest, CW http://www.arrl.org/contests/rules
      /2010/intldx.html

26./27. feb CQ 160-Meter Contest, SSB CQ 160-Meter Contest, SSB http://cq-amateur-radio.com/160_
      Rules_2010EmsNov09.pdf
  REF Contest, SSBREF Contest, SSB  http://concours.ref-union.org/reg 
      le m ents/actuels/reg_cdfhfdx.pdf
  UBA DX Contest, CWUBA DX Contest, CW  http://www.uba.be/sites/default/fi les/
      uploads/hf_contests/ubatest_dx.pdf

5./6. mar  ARRL Inter. DX Contest, SSB ARRL Inter. DX Contest, SSB http://www.arrl.org/contests/
      rules/2010/intldx.html

12./13. mar  EA PSK31 Contest  EA PSK31 Contest  http://www.ure.es/contest/428-ea-
      psk31-contest-english-version.html

19./20. mar Russian DX Contest  Russian DX Contest  http://www.rdxc.org/asp/pages/
      rulesg.asp
 BARTG HF RTTY Contest  BARTG HF RTTY Contest  http://www.bartg.org.uk/documents/
      Contests/HF/BARTG%20HF%20
      Rules%202010.pdf

26./27. mar CQ WW WPX Contest, SSBCQ WW WPX Contest, SSB http://www.cqwpx.com/rules.htm
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CQWW DX tekmovanja, v kategoriji SOAB HP. V Džibutiju bo še nasle-
dnjih 22 mesecev, običajna aktivnost na vseh KV področjih, CW/SSB in 
digitalni načini dela. Njegov manager F8DFP naproša, da če pošiljate 
direktne kartice uporabljate le IRC kupone in prednaslovljene kuverte, 
zelene znamke ne pridejo v poštev, če tega ni bodo kartice vrnjene po 
biroju. Freddyjev blog najdete na naslovu: http://j28ro.blogspot.com

P4 - ARUBA
Marty [W2CG] bo ponovno počitnikoval na Arubi (SA-036, WLOTA 
0033) med 10. in 24. januarjem 2011. Uporabljal bo znak P40CG. Vse 
zveze bodo potrjene na LoTW, kartico pa lahko dobite tudi na domači 
znak, direktno ali preko biroja, ne uporablja pa E-QSL.

RI1 - FRANZ JOSEF LAND (nov prefiks)
Evgenij [UA4RX] je trenutno aktiven kot RI1FJ (bivši R1FJT, 2006-
2008). Eugene je začel delo 24. avgusta in bo tu za čas enega leta, na 
vremenski postaji na otoku Kheysa (Heiss). QSLko za sedanjo aktivnost 
lahko zaprosimo na naslovu UA2FM: Eugene Chepur, P.O Box 1122, 
Kaliningrad, 236019 Russia. Če še vedno potrebujete kartico za R1FJT, 
se lahko tudi obrnete na UA2FM (R1FJT manager UA4RC je SK).

S9 - SAO TOME & PRINCIPE
Ulli [DD2ML], Jurgen [DF1AL], Klaus-Dieter [DK1AX], Rene 
[DL2JRM], Rolf [DL7VEE], Sid [DM2AYO] in Harry [DM5TI] načrtuje-
jo DXpedicijo v času med 3. in 17. februarjem 2011. Klicni znak bo 
S9DX, aktivnost pa na 160-6m, CW/SSB/RTTY, postavili bodo tri po-
staje in potrudili se bodo najbolj na spodnjih področjih. QSL DL1R-
TL. http://s9dx.hkmann.de

T30 - WEST KIRIBATI
Dva Jaceka (SP5EAQ in SP5DRH) bosta aktivna kot T30AQ in T30RH iz 
Tarawe (OC-017), med 1. in 17. marcem 2011. Potrudila se bosta na 
160m in 30m RTTY, nekaj pa tudi na 80m. Načrtujeta uporabo dveh 
posta. QSL HC. http://www.sp5drh.com/t30/

VK9N - NORFOLK ISLAND
Alan [VK3XPD], Kevin [VK4UH] in Mike [VK3KH] bodo delali kot VK9NA 
med 7. in 21. januarjem 2011. To je ista skupina, ki je bila aktivna pred 
časom na V/U/SHF. Več o tem: http://www.vk9na.com/index.html

VK9X - CHRISTMAS ISLAND
Skupina JA operaterjev odhaja na DX počitnice na OC-002. med 14. in 
20. januarjem 2011. Omenjeni so Takeo [JA3BZO - VK9XA], Hiroko 
[JH3PBL - VK9XL], Shimatake [JI3DNN - VK9XN], Masumi [JA3AVO - 
VK9XO], Nakasako [JA3UJR - VK9XJR], Kunio [JA1CJA - VK9XXY] in Ni-
shimura [JA3HJI]. QSL na operaterjev domači znak. http://www.naka-
de.jp/vk9x.htm

VK0M - MACQUARIE ISLAND
Kevin [VK4KEV] naj bi odšel na otok nekje med koncem oktobra in za-
četkom decembra in naj bi tam ostal 18 mesecev. Delal naj bi pred-
vsem 40/20m SSB in digitalne načine.

VP8/O - SOUTH ORKNEY ISLANDS
Člani »Micro-lite Penguins DXpedition Team« pripravljajo ekspedicijo 
na to otočje, predvidoma med 27. januarjem in 8. februarjem 2011. 
Več o pripravah, biografijah operaterjev, otočju, najdemo na domači 
strani: http://www.vp8o.com             

contest club

S50HQ 2010
Letošnjo aktivnost HQ postaj je nedvomno zaznamovalo 
dogajanje v juniju. Od najave ARRLja, da se ne bo več 
ukvarjal s kategorijo HQ, prek velikega prahu in razprav, 
ki so se razvile na medmrežju, do srečanja in dogovora 
med večjimi udeleženci/organizatorji HQ aktivnosti v 
IARU Regionu 1. Kljub temu po končanem tekmovanju, 
lahko rečemo, da se je manjša aktivnost HQ postaj ne-
dvomno poznala, množiteljev je opazno manj. v skupni 
številki za leto 2010 jih je 61 manj v primerjavi z letom 
2009. Kaj to v par številkah pomeni? Letos smo naredili 
cca 850 qso točk več, ob 1500 manj zvezah. Ob podobni 
aktivnosti HQ postaj kot lani, bi tudi tokrat S50HQ rezul-
tat postavil novo mejo.

Tadej S52X

Aleš S59MA in Tomaž S59W

 BAND SSB CW ITU HQ POINTS AVG 
----------------------------------------
 160 54 318 10 28 624 1.68 
 80 666 879 20 38 2869 1.86 
 40 1883 1952 41 55 10443 2.72 
 20 2688 2158 49 54 18266 3.77 
 15 899 897 43 45 6074 3.38 
 10 186 389 17 29 1479 2.57 
----------------------------------------
 TOTAL 6376 6593 180 249 39755 3.07 
=====================================

TOTAL SCORE :  17 054 895
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CQ ZRSCQ ZRS

Operators:
S50K, S50XX, S51F, S51FB, S51Z, S51ZO, S52AW, S52EZ, 
S52X, S52ZW, S53CL, S53EA, S53F, S53GO, S53ZO, 
S54W, S55HH, S55M,  S55O, S55Z, S56EX, S56RGA, 
S56ZAB, S57AJ, S57DX, S57LDR, S57RW, S57UN, S57Z, 
S58M, S59MA, S59W, YT4RA

Analiza:

Posebna zahvala gre vsem, ki so kakorkoli omogočili leto-
šnjo aktivnost S50HQ. Operaterjem, podpornikom, la-
stnikom lokacij, skritim in odkritim pomočnikom in vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da je tudi letos bil 
S50HQ slišen po vsem svetu.

Kristjan Kodermac, S50XX
Danilo Brelih, S50U

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
 Lepi pot 6
 1000 Ljubljana

Vabilo na Radioamatersko
izobraževalno srečanje

RIS 2011
Spoštovani kolegi, vabljeni na radioamatersko izobra-
ževalno srečanje RIS 2011, ki se bo ponovno odvijalo 
22. januarja 2011 na znanem naslovu:

 Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani
 Tržaška cesta 25 (vhod z Jamove), Ljubljana
 Dvorana 1 in avla fakultete

Predavali bodo znani radioamaterji konstruktorji in 
operaterji (Matjaž Vidmar - S53MV, Darko Volk - 
S57UUD, Marko Čebokli - S57UUU, Robi Vilhar - 
S53WW). Točen program še ni določen, zato se pred 
začetkom informirajte na ZRS (Lepi pot 6, 1000 Lju-
bljana, tel. 01 252 24 59 oz. zrs-hq@hamradio.si) ter 
na spletnem portalu www.hamradio.si. 

Organizirano bo tudi zabavno QRQ Morse Runner tek-
movanje z lepimi praktičnimi nagradami.

Prisrčno vabljeni,
      
 Konrad Križanec, S58R,

  predsednik ZRS
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WRTC 2010 – MOSKVA – JULIJ 2010
Avtorja: Rober Bajuk, S57AW in Tine Brajnik, S50A

Beseda WRTC je postala znana že vsem radioamaterjem po svetu, saj se to prestižno svetovno prvenstvo ra-
dioamaterskih ekip odvija že dvajset let in letošnje v Moskvi je bilo že šesto po vrsti.

Beseda WRTC je postala znana že 
vsem radioamaterjem po svetu, saj 
se to prestižno svetovno prvenstvo 
radioamaterskih ekip odvija že dvaj-
set let in letošnje v Moskvi je bilo že 
šesto po vrsti.

Ruski organizatorji so imeli že v sa-
mem začetku precej podrobno sliko 
kaj in kako morajo narediti, da bo 
WRTC uspešen, saj je del njihove or-
ganizacijske ekipe sodeloval na več 
WRTC, tako da so dodobra vedeli kaj je bilo doslej dobro 
in kaj slabše. Še en zelo pomemben moment je vplival na 
WRTC 2010 v Rusiji in sicer RRTC (ruska različica WRTC), 
katerega organizirajo Rusi že več let zapored vsako leto in 
kjer so pravila podobna kot za WRTC in imajo postavljene 
postaje na manjšem območju (oddaljene ena od druge 
približno 500 m) ter delo v terenskih pogojih pod šotori z 
agregati za napajanje in enakimi antenskimi postavitva-
mi. In to je bil tudi njihov predlog in realizacija za WRTC 
2010. 

Medtem, ko so se organizatorji pripravljali na svoj način, 
so tekmovalci nabirali točke za plasman v skupino 50 
ekip. Na podlagi določenega procesa zbiranja točk iz tek-
movanj so posamezni tekmovalci poskušali doseči uvrsti-
tev na mesta, ki so bila določena za posamezno geograf-
sko območje. Slovenija je bila skupaj z Balkanom in 
Ukrajino v precej težki skupini,  kateri je bilo namenjenih 
pet mest. Kakorkoli, pravila so veljala za vse in že samo 
kvalificiranje za WRTC je bil velik uspeh. Kot prvega sotek-
movalca sem povabil svojega dosedanjega kompanjona 
Franca S59AA, ki pa ni želel več iti skozi vse priprave, tek-
movanje in ves »štrapac« okrog WRTC. Zato sem se dogo-
voril z Robijem S57AW, ki je bil pripravljen biti enkrat tudi 
tekmovalec in tako je bila določena ekipa SCC. 

Vsaka ekipa je imela pravico in možnost predlagati enega 
sodnika. V SCC je bil za mesto sodnika edini kandidiral S50R, 
katerega smo na enem sestankov UO SCC tudi potrdili. 

Rezultati izbire tekmovalnih ekip so 
bili znani konec leta 2009 in nato so 
pričele priprave ekip za zagotovitev 
čim boljše tehnične rešitve za delo po 
pravilih tekmovanja. Pravila so prvič 
v zgodovini WRTC dovoljevala neo-
mejeno delo obeh postaj, torej obeh 
operatorjev s pogojem, da je le en si-
gnal istočasno na oddaji. Ob zagoto-
vljeni eni triband anteni in dveh dipo-
lih za 40/80m se je pojavil izziv za 
tehnično rešitev dela dveh postaj na 

dveh obsegih z eno anteno (praktično to pomeni na en 
kabel tribanderja priključiti dve postaji od katerih ena 
dela na npr. 14 MHz, druga pa na 21 MHz). Rešitve so 
znane iz zelo visokih frekvenc z duplekserji (za dve fre-
kvenci na isti anteni), za KV in tri obsege (triplekser) pa še 
ni bilo znanih rešitev. Nekateri ruski tekmovalci so takšne 
rešitve že poznali iz svojih RRTC tekmovanj, drugi pa smo 
o tem pričeli razmišljati šele zadnjega pol leta pred tek-
movanjem. Kdo drug kot Boris, S58A, bi bil lahko rešitev? 

Boris se je zadnja leta ukvarjal predvsem z rešitvami filtri-
ranja motenj med obsegi in dodobra obvlada skrivnosti 
izvedb posameznih filterskih vezij. Bil je pripravljen tudi 
na izvedbo celotnega vezja od triplekserja, do kontrolne 
enote za vključevanje band filtrov in sistema preprečeva-
nja možnosti oddaje dveh oddajnikov istočasno. Boris se 
zaveda, da je avtomatizacija dela postaje dodatna potre-
ba in možnost za maksimalno izkoriščenost postaje v tek-
movanjih in zato sva z Robijem verjela, da bo našel ustre-
zno rešitev. Z Robijem sva se dogovorila, da bova 
uporabila dve enaki postaji tipa FT1000 MP. Pri opremi 
nama je v zelo izdatni meri pomagal Kristjan S50XX, ki ne 
samo, da nama je posodil eno postajo temveč je tudi po-
sodil mali audio delilnik s slušalkami za možnost zagoto-
vitve signala za sodnika ter bil z nama večkrat po mnogo 
ur, ko smo pripravljali celovito rešitev postavitve, kakor je 
bila namenjena na tekmovanju (tekmovalni program, 
snemanje dela obeh postaj, priprava za delo »papige« 
idr.). Nekaj dni pred tekmovanjem sva sicer imela vse za-
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deve pripravljene in tudi preizkušene, toda skupnega 
dela s tekmovalno konfiguracijo pa nisva uspela preizku-
siti v katerem od tekmovanj pred odhodom. 

Potovanje

V poglavje o potovanju bom vključil tudi potek pridobiva-
nja posameznih dokumentov za priti v Rusijo. Skoraj 
vsakdo potrebuje za pot v Rusijo vizo. Pridobivanje vize ni 
tako enostavno kot si mislimo in je vezano na točno dolo-
čene postopke in dokumente. Da bi nekdo šel v Rusijo 
potrebuje najprej garancijsko pismo, to je dokument s 
katerim nekdo jamči, da boš pri njem bodisi stanoval ali 
da bo zate skrbel. Pri pridobivanju viz so organizatorji so-
delovali v veliki meri vendar šele potem, ko so posame-
zniki ugotavljali, da pač ne bodo mogli iti v Rusijo, če po-
stopek ne bo poenostavljen. Torej organizatorji so našli 
agencijo, ki je poskrbela, da smo prejeli ustrezna pisma, 
katera smo priložili obrazcu za pridobitev vize. 

Nam sicer ni bilo težko, saj je konzularna pisarna v Ljublja-
ni, toda že prvi droben problemček je nastal, ko so nas 
napotili na drugi konec mesta, ko sva z Robijem prišla do 
Ruskega veleposlaništva. Obrazce za pridobitev vize smo 
našli na internetu in oboroženi z vsemi papirji, ki smo jih 
imeli smo se našli nek petek dopoldne na Povšetovi. Govo-
rim v množini, ker sva ob prihodu z Robijem našla v vrsti, 
ki je čakala zunaj na pločniku, S50R in S56TXT. Bila sta pre-
cej na začetku vrste in do konca delovnega časa tistega 
dne je bilo le še deset minut. V času čakanja smo se pogo-
varjali o tem in onem in ko so spuščali po enega ali dva na 
dvorišče in v hišo konzulata, sva z izgovorom, da smo sku-
paj (malo po francosko) prišla v urad kar hitro. Čez teden 
dni smo vize dobili in po ponovnem čakanju v vrsti upali, 
da ne bo takšnih zadev tudi kasneje v Rusiji. Da  se moti-
mo, tedaj tega še nismo vedeli. 

Avio karte smo iskali že koncem aprila in začetkom maja 
meseca. Internet je sicer odlično mesto za iskanje mo-
žnih variant in cen, toda vedno imaš občutek, da je mo-
žno doseči še kaj več. No, ob prvem poizkusu se je zdela 

cena 280 evrov iz Ljubljane, kar sprejemljiva, posebno 
ker iz ostalih destinacij ni bilo kašnih posebno nižjih cen. 
Čez nekaj dni pa je surfanje po internetu pokazalo odlič-
no možnost leta iz Dunaja na letališče Domodedovo in 
nazaj za samo 120 evrov po osebi. Seveda smo uporabili 
to možnost in se dogovorili s sinom Petrom, da je uredil 
kombi vozilo in nas peljal na Dunaj in nas tudi prišel iskat. 

V skupini za na Dunaj nas je bilo šest (poleg ekipe in so-
dnika še Mojca S56TXT, Bob K3EST in njegova žena Jun-
ko).  Na dunajskem letališču smo povprašali carinika, če 
je potrebno kakšno potrdilo za izvoz radijskih postaj izven 
EU (zaradi prihoda nazaj), pa je samo odmahnil z roko 
češ, ne delajte nam dodatnih problemov s papirji ... 

Ob čakanju na letališču smo srečali še Dietmarja DL3DXX 
iz nemške ekipe, ki je potoval z istim avionom.  Samo po-
tovanje je minilo brez posebnosti in na letališču Domode-
dovo so nas že pričakovali. Organizatorji so, očitno po-
znavajoč birokracijo, pripravili posebno zbirno mesto, 
kjer so se vsi udeleženci WRTC zbirali ob prihodu in s po-
močjo domačinov (za nas je poskrbel Ed NT2X), so izpol-
njevali potrebne obrazce. Tega dela je bilo precej in po-
moč je bila več kot dobrodošla. Ob našem prihodu je bilo 
skupaj kar okrog 15 udeležencev in ob čakanju na vse 
procedure smo kar lepo poklepetali. Pot mimo carinske 
kontrole je bila za tiste, ki niso imeli kaj za prijavit, zelo 
enostavna. Za nas z radijskimi postajami pa je skrbel po-
seben carinik, ki je od vsakega zahteval izpolnjene obraz-
ce (tnx NT2X) in preverjal serijske številke radijskih po-
staj. Nekaj časa smo še čakali na prevoz in v četrtek, 8. 
julija zvečer ob 20. uri po lokalnem času (2 uri naprej od 
našega), smo se pripeljali s kombijem do hotela ATLAS, ki 
je bil naš QTH naslednjih pet dni. Hotel leži na samem, 
obkrožen z gozdom in širnimi planjavami. Mesto Domo-
dedovo je več kilometrov stran. Hotelski kompleks je 
ograjen, varovan z varnostno službo in je precej komfor-
ten. 

V petek pred tekmovanjem smo imeli skupen sestanek 
vseh tekmovalcev in sodnikov z organizatorji, kjer smo 
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prejeli osnovna navodila in imeli možnosti razčistiti še 
nerazjasnjena vprašanja in dileme. 

Priprave na tekmo

Najprej so ekipe žrebale številke lokacij in sicer po abece-
dnem redu klicnih znakov vodij ekip. Midva sva bila pre-
cej zadaj in potegnila sva številko 202. Za sodnika nama 
je bil dodeljen Jacky F2CW (sedaj ZL3CW), katerega sem 
spoznal na prvem WRTC leta 1990 v Seattlu in ga poslej 
več nisem videl. Jacky je »good guy« in prav vesela sva 
bila ponovnega snidenja. Da pa je še naš sodnik je bilo 
prav veselo presenečenje. Jacky je dobil tudi kuverto z 
našim tekmovalnim znakom, katerega pa smo tekmoval-
ci izvedeli šele 15 minut pred tekmovanjem. Robi je želel 
imeti R38F in s tem znakom sva delala vse teste že doma. 
Vendar pa je Robi posnel za našega papagaja v foniji vseh 
50 znakov, tako da sva tik pred tekmovanjem samo pre-
nesla dobljen znak v ustrezen spomin, vpisala še znak v 
telegrafsko razpredelnico in proces programiranja ni tra-
jal več kot deset minut. 

V času od prihoda v hotel v četrtek zvečer, do sobote zju-
traj, ko smo se odpravili na lokacije z Robijem nisva imela 
časa in možnosti, da bi v hotelski sobi postavila celotno 
konfiguracijo svoje tekmovalne postaje. Glede na preiz-
kuse doma in na oznake posameznih delov in kablov pač 
nisva pričakovala težav pri povezavi celotne tehnike. V 
petek zvečer pred spanjem sva si še pogledala na »Goo-
gle Earth« položaj najine lokacije in ugotovila, da je rela-
tivno slaba za bistveno smer – zahod. Iz Moskve je na-
mreč glavna smer za Evropo med 270 in 330 stopinjami, 
kar je tudi smer za ZDA. Najine analize so kazale najprej 
rahel padec terena potem pa na cca 1 km od lokacije dvig 
za cca 20m nad najinim položajem. Ta informacija me je 
spravila v slabo voljo zato, ker sem se spomnil finskega 
primera, kjer je bila naša lokacija podobna in v smeri ZDA 
nikakor ni šlo. Vendar pa je jutranji prihod na lokacijo po-
kazal nekoliko drugačno sliko in v nobeni smeri nisva 
imela bistveno višjih predelov. Širše območje izvedbe 
tekmovanja ni v celoti ravno kot npr. ravnice našega Prek-
murja, temveč rahlo valovi z minimalno višinsko razliko 
(plus, minus cca 20 m). Ne glede na to razliko so se orga-
nizatorji potrudili in izbrali zelo podobne lokacije z razli-
kami le nekaj metrov, kar je dalo v celoti enakovredne 
lokacije vsem ekipam, česar na dosedanjih WRTC še ni-
smo doživeli.

Na lokacijo smo se pripeljali pred pol deveto zjutraj in z 
Robijem sva se dogovorila, da po postavitvi in preizkusu 
greva nazaj v hotel, ki je bil le streljaj oddaljen od naše 
lokacije ter se v klimatizirani sobi odpočijeva pred tekmo-
vanjem, ki začne ob 16. uri po lokalnem času. Razpakira-
nje kovčkov in torb ni delalo problemov in kmalu sva ime-
la povezano in postavljeno osnovno postavitev. Kablarijo 
snemanja in ostalih drobnarij sva pustila za na konec. 
Pred vključitvijo agregata smo izključili vse naprave in ob 
vključitvi namerili 309 V. No, lepo bi bilo že ob prvi vklju-
čitvi skuriti vso tehniko. Pa se je po raznih preizkusih 
vključevanja luči in ventilatorja pokazalo, da je kar verjeti 
instrumentu na agregatu, ki je kazal 220 V. Robijev digi-
talec pa je služil bolj še za merjenje varovalk in prisotnosti 
napetosti, kar sva v kasnejšem času na veliko potrebova-
la. Ob prvi vključitvi so postaje delovale, filtersko/preklo-
pno vezje/triplekser pa ne. 

No, fino, že na začetku težave. Prvi možen pregled – varo-
valka je zanič in olajšanje. Toda olajšanje ni pomagalo, ker 
kljub zamenjavi varovalke zadeva ne deluje. Ali je problem 
polaritete napetosti? Probajmo – varovalka zopet fuč, torej 
napetost je že prava.  Še enkrat sva razkopala celotno po-
vezavo in jo ponovno zvezala, čeprav ni skoraj nobene mo-
žnosti nepravilne povezave. Zopet ne dela. Panike na splo-
šno še ni bilo, toda vsak pri sebi je verjetno že razmišljal, 
kako se bova lotila klofarije, če ne bo bistvenega dela teh-
nike. Zakaj pa dekoderji nimajo napajanja, je bilo Robijevo 
vprašanje. Ja, saj ga ne rabijo, ker je napajanje centralno 
izvedeno z zadnjo modifikacijo Borisa?! No, dajva vseeno 
uporabiti dva napajalna kabla, ki sta ostala kot rezervni 
deli po postavitvi. Uff! Stvar deluje normalno in ob olajša-
nju in hudi vročini bi se tedaj prav prileglo pivo. 

Pa smo imeli samo vodo in še ta bolj mlačna. Povedano v 
parih stavkih je časovno trajalo nekaj ur in bližalo se je 
poldne, ko sva se lotila še preostalih potrebnih prilagodi-
tev. Najprej sva zavrtela dipol za 40m za 90 stopinj, tako 
da je bil v skoraj isti smeri kot dipol za 80 m – smer EU. 
Ker se SWR ni nič spremenil in je bil dober preko vsega 
obsega (tudi tribander je lepo pokrival), sva tako postavi-
tev pustila in še pripravila 80M dipol za nočno krajšanje/
daljšanje za CW/SSB del obsega. Še en problem rešen. Ker 
pa je že bilo poldne sva se odločila, da ostaneva na loka-
ciji in pripraviva vse kar je še potrebno. In pokazalo se je, 
da tega ni tako malo. Sodnik Jacky je odšel v hotel, da 
popije pivo in prinese cigaretno zalogo, midva pa sva re-
ševala audio snemanje, elektronski taster za mojo posta-
jo in ostale drobnarije. Na srečo  sva imela s sabo mini-
mum orodja s spajkalom in tako je čas minil v menjavi in 
predelavi konektorjev ter preizkusom in idejam, kaj naj bi 
bilo narobe, da stvar, ki je bila preizkušena doma, tukaj 
ne deluje. Pol ure pred tekmovanjem sva imela vso tehni-
ko delujočo in ker ni bilo časa za preureditev delovnih 
mest, sva pač ostala pri osnovni postavitvi, kar pa naju ni 
preveč motilo pri delu v tekmovanju. 

V zadnjih tričetrt ure pred tekmovanjem sva še imela čas 
preizkusiti delo postaj in imela sva kar dober občutek, saj 
sva imela podoben pile-up, kot druge WRTC postaje, ki 
sva jih poslušala. 
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Tekma

Dvajset minut pred tekmovanjem sva morala odložiti slu-
šalke in počakati, da nama je Jacky čez nekaj trenutkov 
vročil dva kartončka, na katerih je bil klicni znak R39D. 
Fino, vsaj ni kakšna 4 ali S v znaku. Robi je takoj pripravil 
papige in na kartončke sva dopisala še 29, da ne bova 
mešala zone z našo 28. Začetek tekmovanja sva tako pri-
čakala brez posebnih občutkov, da morava narediti kak 
poseben rezultat, toda tudi brez podcenjevanja lastnih 
zmožnosti. Vsaka ekipa je imela neko svojo strategijo, ki 
se verjetno ni bistveno razlikovala (narediti čim več zvez 
in množiteljev) in svojo taktiko, ki pa je bila različna pri 
posameznih ekipah. Najina odločitev je bila prosto delo 
brez vodilnega operatorja in lastna presoja o načinu dela 
ter uporabljenem obsegu, seveda, da je vsaj ena postaja 
stalno na CQ na najbolj produktivnem obsegu, druga pa 
dovolj fleksibilna, da pobira po drugih obsegih in ne za-
mudi možnega odprtja na 28 MHz. Ko sva sedaj pametna 
za nazaj, lahko rečeva, da je bil najin način dela pravilno 
izbran in da vsa se kot team dobro ujela. Na tem WRTC je 
prvič prišlo do bolj izrazitega teamskega dela, saj sta bili 
obe postaji ves čas aktivni. Lahko si predstavljate, da po-
birate zveze, predvsem množitelje na nekem obsegu in 
vaš sotekmovalec veselo pritiska na F1 za CQ. 

Če sva se kot team dobro razumela, pa to ne pomeni za 
tehniko, ki nama je začela nagajati v nočnem času. Ne 
gre za probleme s postajami ali preklopi/filtri temveč z 
mojim notebookom, ki je nenadoma »zamrznil« in ni ga 
bilo možno na noben način spraviti v delo, tako da je mo-
ral biti v celoti »na grobo« izključen in ponovno zagnan. 
V času te zmede sem zveze delal tako, da sem znake be-
ležil na list papirja in jih po ponovnem vklopu računalnika 
vnesel v log. Uporabljala sva Writelog program, katerega 
oba poznava in uporabljava tudi doma in še sedaj ni ja-
sno kaj je bil pravzaprav problem – RF, pregrevanje raču-
nalnika ali kaj tretjega. Kakorkoli, računalnik se mi je se-
sul večkrat in vedno bolj pogosto proti koncu tekmovanja. 
Poleg navedene težave pa je ob ponovnem vklopu raču-
nalnika ta samodejno vnesel v log  določeno število že 
delanih zvez, jih sicer označil kot dvojne, toda upošteval 
točke od teh zvez. Tega sicer nisva opazila v času tekmo-
vanja in sva problem ugotovila šele naslednji dan po tek-
movanju. 

Po prvi uri dela se je nad nami pojavila vročinska oblačna 
gmota in ob treskanju gromov in silnem nalivu je s-meter 
na postaji kazal stalno vrednost s9+ statičnih motenj, 
tako da sva skoraj pol ure lahko samo pobirala slišane 
najmočnejše postaje. Slabo vreme je zajelo precejšen del 
območja tekmovalnih lokacij, toda ne vseh. Nekateri so 
celo za krajši čas izključili postaje. Torej Murphy je le bil 
del tudi tega WRTC. 

V času tekmovanja sva imela obisk sodniške ekipe, ki je 
kontrolirala delo postaj na terenu. Najin sodnik je bil ves 
čas prisoten in je spremljal delo. Poleg nas so bili na loka-
ciji še skrbniki lokacije, ki so skrbeli za delovanje agregata 
in šotore ter v času tekmovanja večkrat prinesli kavo in 
pijačo za nas. Ob koncu tekmovanja so zopet prišli na 

obisk sodniki in nekaj fotoreporterjev. Sodnik Jacky nama 
je rekel, da sva med prvimi tremi po rezultatu, kar mu se-
veda nisva verjela, bilo pa nama je žal, ker je bilo konec 
tekmovanja, saj nama je ob koncu šlo zelo dobro.  Foto-
grafiranja, izjave za novinarja, pričetek pospravljanja – vse 
to je nama vzelo nekaj dragocenega časa takoj po tekmo-
vanju, tako da sva na hitro preletela log in popravila tistih 
nekaj napak, ki sva jih ugotovila že med tekmovanjem in 
pravočasno oddala dnevnik in posnetek tekmovanja so-
dniku. Tekmovanja je bilo konec in želela sva čim prej priti 
nazaj v hotel in si privoščiti hladno pivo in tuširanje.

Vsega je enkrat konec. Tudi petdnevno srečanje na WRTC 
in pozaba rednih domačih problemov se je končalo v po-
nedeljek zvečer na zaključni prireditvi, ki je bila popestre-
na z nastopom domačih umetnikov (pevcev, plesalcev) in 
je med drugim prinesla tudi manjši ognjemet na travniku 
za šotorom. Opazili smo, da so ruski organizatorji v pre-
cejšnji meri vzeli za vzor nekatere organizacijske prijeme 
iz Bleda in seveda tudi iz drugih WRTC, da bi kar najbolje 
izpeljali poverjeno jim nalogo. Organizacija je bila izpelja-
na brezhibno in (iz izkušenj) lahko rečemo, da so vložili 
izredno veliko dela in naporov v izpeljavo tega projekta, 
ki bo ostal vzor za organizacijo tekmovalnega dela WRTC. 
Kar težko si je predstavljati, da bi (bo) potrebno zopet iti 
na distribucijo lokacij postaj pri obstoječih uporabnikih 
ob tako izenačeni zagotovitvi lokacij v Rusiji. 

Ob zaključku ne bi bilo pošteno, če se posebej ne zahva-
liva nekaterim posameznikom, ki so nama pomagali pri 
reševanju posameznih problemov v pripravah. Najprej 
Borisu S58A, ki je skonstruiral in izdelal tripleksersko vez-
je s filtri in kontrolo dela dveh postaj, Kristjanu S50XX, ki 
nama je posodil kar nekaj hardvera ter sodeloval večkrat 
po ves dan v pripravah za reševanje softverskih in ostalih 
problemov, Franetu S59AA za pomoč pri pripravi tehnike 
in Markotu S50K za pripravo predvidenih propagacij za 
Moskvo v času WRTC ter ostalim, ki so bili z nama tako v 
pripravah, spremljanju tekmovanja in za vse čestitke, ki 
sva jih prejela po tekmovanju.

SCC ekipa na WRTC 2010 - R39D
Robert Bajuk, S57AW

Tine Brajnik, S50A

Obsežnejši prispevek se nahaja v SCC Novicah (L14, št.2), 
na spletni strani SCC: http://lea.hamradio.si/scc          
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Udeležba na največjih svetovnih tekmovanjih iz eksotičnih lokacij je vedno poseben izziv. Ni samo užitek in 
veselje ter dobra »klofarija« temveč še vse potrebne predpriprave in priprave.

Letošnje leto smo zopet dobili povabilo za sestavo skupine za 
delo v M2 kategoriji iz CN3A. Stara prijatelja Stefano IK2QEI in 
Matteo IK2SGC, ki sta solastnika CN3A postaje, sta načrtovala 
delo v M2 kategoriji, ki zahtevo bistveno več infrastrukture (beri 
anten in hardvera), kot dosedanje delo v MS kategoriji. O mo-
žnostih dela smo se pogovarjali že sredi poletja v Moskvi na 
WRTC 2010 in konec avgusta smo se odločili, da gremo v ekipo. 
Sestava ekipe je na koncu usklajevanja štela 7 operatorjev: Ste-
fano IK2QEI. Matteo IK2SGC, Flavio IV3TMV, Maurizio IV3ZXQ, 
Tine S50A, Kristjan S50XX in Robi S57AW.  Posebno pomoč smo 
imeli še od Mace S56MM in Kristine S50YL ter iz lokala od 
Ahmeda CN8WK (lastnika lokacije)  in njegovega brata.

Priprave

Priprave v tehničnem smislu so potekale pravzaprav v Italiji, kjer 
je Stefano, skupaj z Matteom, pripravljal potrebne rešitve za 
postavitev novih, dodatnih anten za možnost dela v M2 katego-
riji ter v pripravi vseh kontrolnih, filterskih in ostalih vezij ter 
naprav za postavitev postaje. Na tej lokaciji je bila namreč do-
slej aktivirana največ kategorija MS in za M2 je potrebna že sko-
raj  postavitev za MM.  

Za nas so bile priprave vezane le na potrditev Easyjet urnika le-
tov in možnost čim cenejšega prevoza. Dogovorjeno je bilo, da 
letimo iz Milana do Marakeša skupaj in da se vračamo v torek po 
tekmovanju. Ker smo bili relativno pozni z rezervacijo kart, nam 
je bilo mnogo ugodneje vrniti se v sredo. Tako smo za približno 
120 evrov dobili povratne karte. Letanje z nizkocenovnimi pre-
vozniki je resnično lahko zelo poceni, le potrebno je rezervirati 
(plačati) vozovnice čim prej – po možnosti več kot pol leta pred 
predvideno potjo. Če bi že spomladi plačali karte, bi verjetna 
cena znašala le nekaj deset evrov. To navajam zato, ker tudi v 
primeru, da potovanje ni možno zaradi kakršnihkoli razlogov, 
izguba nekaj deset evrov ni tako huda. So pa nizkocenovni pre-
vozniki zelo pozorni in zaračunajo vsako dodatno storitev. 

Šele nekaj dni pred odhodom smo dobili predlog razdelitve na-
log, ki jih bo potrebno opraviti pred tekmovanjem. Seznam je 
bil kar obsežen in je že vnaprej dal vedeti, da bomo imeli veliko 
dela za dva in pol dni pred samim tekmovanjem.

Potovanje

Ker nas je bilo v ekipi pet, smo se dogovorili, da potujemo z 
enim avtom, saj smo od prtljage naročili samo dva kovčka (vsa-
ka čekirana prtljaga stane 22 evrov), ostalo pa je bila osebna 
prtljaga (do velikosti 25 x 45 x 65 cm). Polet smo imeli dogovor-
jen za 10. uro in smo zato krenili iz Ljubljane ob polnoči. V Go-
rici smo pobrali še Kristjana in Kristino ter brez težav prispeli na 
parkirno mesto blizu letališča. Lastnik parkirišča nas je odpeljal 
do letališča in imeli smo dovolj časa za jutranjo kavo preden so 
prišli še ostali člani ekipe. Ob čekiranju smo dodatno vzeli še 
dve prtljagi, ker je imel Stefano še kar nekaj opreme v kovčkih, 
ne glede na to, da je pred desetimi dnevi poslal na lokacijo kon-
tejner opreme. 

Moja osebna prtljaga (potovalno torbo sem doma izmeril in bil 
prepričan, da je znotraj zahtevanih mer) je bila predmet poseb-
ne obravnave, saj je nisem mogel neposredno vstaviti v zato 
pripravljen model. Torba je imela koleščka in mehanizem za dr-
žanje in vožnjo. Kake 3 mm sta bila koleščka izven mer in moral 
bi plačati dodatnih 22 evrov. Takojšnja ocena vseh je bila, da 
sama torba ni toliko vredna in moči Robijevih rok se lahko za-
hvalimo, da smo ogrodje s koleščki vred iztrgali iz torbe ter tako 
zmanjšali gabarite na ustrezne mere. 

Pred samim potovanjem je Matteo še telefoniral v Maroko, ker 
ni dobil originalne licence in zagotovilo je bilo, da je licenca iz-
dana. Let brez posebnosti in prve težave na Marakeškem letali-
šču. Ne mislim težav z vremenom, saj smo iz približno nič sto-
pinj v Milanu prileteli na vročih 25 stopinj ampak na birokracijo 
maroške carine, ki je v enem kovčku »odkrila« preklopno škatlo 
za 80 m 4sq in zahtevala original licenco za delo iz Maroka. 
Original licence nismo imeli, s faksirano verzijo niso bili zado-
voljni in po dveh urah pregovarjanja je bil volk sit in koza cela s 
sklepom, da morajo uvoženo opremo ob odhodu nesti nazaj v 
Italijo (česar seveda niso storili, ker nihče ni izvajal kontrole ob 
odhodu). 

Na letališču nas je že čakal agent rent-a-car družbe, ki nam je za 
35 evrov na dan za en avto, posodil tri vozila (dva Renaulta mo-
del Talia in eno Dacio). Vožnja do obalnega mesta Safi, oddalje-

Avtor: Tine Brajnik, S50A
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nega nekaj čez 150 km ni bila nič posebnega, le da smo se zelo 
držali omejitev hitrosti, saj te poleg cestnih policijskih patrol 
lahko preseneti na maroških cestah še mnogo drugih stvari.  
Namesto od dveh popoldne smo bili zaradi zamude na lokaciji 
šele ob štirih in takoj smo začeli z delom.

Čas pred tekmovanjem

Po načrtu so Kristjan in Flavio ter Maurizio pričeli s sestav-
ljanjem novega Optibeama 12-4 (40-10m), Robi in Stefano sta 
sestavljala novo 5 el. Yagi za 21 in Matteo je z menoj pričel s 
postavitvijo štirih vertikalk za 80m. V sredo popoldan smo ime-
li le še dve uri dnevne svetlobe, saj pade noč zelo hitro. Ker je 
bilo dela preveč smo delali še po temi in se spravili v hotel šele 
okrog 22. ure. Spali smo namreč v hotelu v Safiju (lokacija je 
približno dvanajst kilometrov oddaljena iz mesta). 

Četrtek naj bi po načrtu že prinesel kompletno tehnično opre-
mljenost lokacije tako, da bi v petek lahko samo še testirali. 
Toda dela je bilo preveč (najprej dokončna sestava optibeama, 
potem spust starega 2 el. beama za 7 MHz iz stolpa, dvig stare-
ga 21 MHz beama na vrh stolpa, dvig novega beama za 21 
stack,  dvig optibeama in zopet spust, ker se je en element zlo-
mil ob postavitvi, nato ponoven dvig, izdelava stotih radialov in 
njihova razporeditev na štiri vertikalke za 80m, postavitev dveh 
beverageov, izdelava in postavitev posebne vertikalke za 40m 
za multiplier postajo in popravilo starega 3 el. beama za 20m za 
fix pokrivanje Evrope, priprava inv. vee za 160m in še…) in zato 
smo v četrtek tudi končali po temi po celodnevnem delu in 
ostalo nam je še kup dela. V petek zvečer smo imeli skoraj vse 
urejeno in potrebno je bilo samo še urediti nekaj težav (nekaj 
rotorjev ni delovalo, posamezni antenski konektorji so bili po-
trebni zamenjave, problem RF pri preklopniku za stack optibea-
mov itd.). 

Do samega začetka tekmovanja so bile v glavnem vse zadeve 
urejene in lahko smo pričeli z delom. Res smo pričeli z delom na 
postajah šele na samem začetku tekmovanja, ker pred njim ni 
bilo nobenega časa za posamezne preizkuse in res smo bili lah-
ko zadovoljni, da nismo pri delu naleteli na več težav, ki bi lahko 
nastale z vplivi med postajami. Stefano je vnaprej do podrobno-
sti preučil in pripravil vsa preklopna in filterska vezja in to je 
botrovalo, da so postaje delale brez težav in medsebojnih vpli-
vov. Dodani so bili tudi štrclji, ki so dodatno filtrirali motilne si-
gnale in samo v nekaj primerih med tekmovanjem je bilo mo-

žno slutiti, da oddaja tudi druga postaja v prostoru. Sicer smo 
imeli tudi band plan prilagojen tako, da nismo delali na direk-
tnih harmonskih frekvencah.

Matteo je pripravil plan dela in tako smo po dogovoru imeli dve 
urne izmene za tri postaje (dve run postaji in multiplier posta-
ja). Antenski preklopi so bili izvedeni tako, da sta si bili run po-
staji enaki in je lahko katerakoli prevzela delo na kateremkoli 
obsegu, multiplier postaja pa je imela svoj set anten. Na upora-
bo smo imeli: 160 inv. vee, 80 m 4SQ, za 40 m vertikalko in dva 
optibeama, za 20m dva optibeama (spodnji na 20 m fix v USA 
in gornji na 35m rotirajoč), posebej rotirajoč 4 el. beam na 20 
m in fix. 3 el. za  EU na 12 m,  za 15 m že omenjena optibeama 
in poseben stolp z dvema 5 el. yagi antenama (spodnja fix v Eu 
in gornja rotary), za 10 m pa poleg optibeamov še poseben 4 el. 
yagi na 22 m. Za sprejem smo imeli dva beveragea (enega za 
Evropo in enega za USA). Postaje so bile FT1000MP in ojačeval-
niki OM 2500. 

Tekmovalni program je bil Wintest in povezani smo bili v mrežo 
ter preko mobilnega omrežja dobivali podatke iz DX-clustra. Ra-
zen manjših težav med tekmovanjem (padla je ena vertikalka za 
80m, zamenjati je bilo potrebno konektor na vertikalki za 40m, 
en beverage ni deloval, mreža se je enkrat sesula in potem ni-
smo več delali z zunanjo tipkovnico na eni run postaji ipd.) je 
vsa oprema normalno delovala ves čas tekmovanja.

Tekmovanje

Že pred odhodom je bilo dogovorjeno, da bomo delali v katego-
riji M2. Če nam priprave ne bi uspele, bi lahko še vedno šli v MS, 
toda na to sploh nismo mislili niti v času, ko je izgledalo, da ne 
bomo zmogli vsega pripravljalnega dela. V konkurenci smo pri-
čakovali D4C in EA( ekipe. Kmalu po začetku tekmovanja se je 
pokazalo, da je D4C v MS in da smo v M2 konkurenca CR3A, 
EF8R in mi.

Pričeli smo seveda na 40 in 80 ter poskušali delati množitelje na 
160m. V kategoriji M2 pravila dovoljujejo osem menjav obsega 
za vsako postajo. Torej štiri zveze na drugem obsegu za eno ali 
osem zvez za obe postaji skupaj. Pri takih pravilih je težko v za-
četku tekmovanja izbrati postaje, ki so množitelji, ker jih je pre-
več za le osem zvez. Tako smo poskušali delati bolj zanimive 
prefikse na 160 m v prvi noči. No pa se je izkazalo, da smo sko-
raj vse na 160 m naredili iz mult postaje, ker smo šele pred 

Nočno sestavljanje anten - levo: Maurizio IV3ZXQ in Stefano IK2QEI, desno: Flavio IV3TMV
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koncem tekmovanja šli z eno run postajo na ta obseg. Zanimivo 
je, da poleg precej nedelanih drugih držav nimamo niti  LY in 
OH na tem bandu. 

Delo na run postajah je potekalo različno. Različno pomeni, da 
v nekaj primerih s po več kot dvesto zvezami na uro, v mnogih 
primerih pa z okrog 150. Zanimivo je, da je počasnejši tempo 
bil posledica bodisi prevelikega QRM, ki ga seveda najdemo 
predvsem na 40 in 20  ali pa prevelikega pile-up, kar smo imeli 
problem na 15 m. Redko se namreč zgodi, da je možno v prvem 
klicu sprejeti kompletni znak korespondenta in tako se izgublja 
čas. Ob tem je treba seveda občudovati postaje, kjer single op. 
napravi preko 9 tisoč zvez v tekmovanju, kar pomeni povpreček 
skoraj 200 zvez na uro. Naš najboljši 0bseg je bil 15m, ki je pro-
duciral ogromne pile-up in ker sem navajen dajati po vsaki zvezi 
svoj znak sem imel pri delu precej težav, kajti »zzzzz«, ki je po-
menil klicanje več deset postaj naenkrat je bil neobvladljiv. Zato 
sem (sicer proti svoji volji) dajal znak le na vsakih nekaj zvez in 
pile-up je bilo lažje obvladovati. Je pa seveda večkrat bilo slišati 
»what is your call« in žal mi je bilo, ker vem kako je postajam na 
drugem koncu. 

Drug obseg, ki ga moram omeniti je 80m. Antena očitno 
odlično deluje in delo je bilo na tem obsegu užitek. Posebej v 
jutranjih urah, ko so klicale postaje iz zahodne obale USA, iz 
KH6 in ZL. Občutek je bil kot na 20m. Pred tekmovanjem ni-
smo delali nikakršnih prognoz ali stav, toda pričakovati je bilo 
vsaj deset tisoč zvez. Seveda je 10 m pomemben obseg, ker ne 
veš ali se bo odprl ali ne in mi smo tu imeli nekaj sreče, tako da 
smo prvi dan popoldne imeli krajše odprtje proti USA in v ne-
deljo dopoldne proti Evropi. Band je pravzaprav zaprt, toda po 
nekaj CQ se vsujejo postaje in čisto lahko bi spregledali ta od-
prtja. Z rezultatom na 20 m nismo zadovoljni, saj je podoben 
kot na 40 m in tudi 160 m bi moral prispevati več množiteljev. 
Sicer je delo množiteljev v tej kategoriji težje kot v MS, saj ne 
moreš z drugo postajo delati več kot osem množiteljev na uro 
na drugih obsegih. Ker sta tukaj dva obsega run, moraš vedno 
uporabiti za cq dva najbolj produktivna obsega. In če zveze 
dobro tečejo, ni časa za skakanje po obsegu in iskanje množi-
teljev, ki pa so po pravilu ravno v času največje aktivnosti qrv 
na tem obsegu. Pri MS lahko menjaš run band na deset minut 
in tako izmenjaje delaš vse množitelje po obsegih in zato tudi 
imajo najboljše MS postaje večji množitelj kot M2. Torej glede 
na navedeno smo vseeno naredili dober rezultat. Statistika bo 
predmet posebne obravnave, tukaj navajam samo surovo ta-
belo, ki kaže skupen rezultat.

Summary:
 Band       QSOs      Zones  Countries
--------------------------------------------------
  160:         218        14            69
   80:        1706         28          117
   40:        2716         37          128
   20:        2747         38          144
   15:        4442         39          153
   10:        1087         30          121
--------------------------------------------------
Total:     12916       186          725  
Total Score = 35,260,380

Po prvotnih najavah smo dosegli najboljši rezultat svoje katego-
rije in pustili za seboj CR3A z milijonom točk manj in EF8R s 
tremi milijoni manj točk. Če bo rezultat  ostal nad 30 milijonov, 
je to tudi nov afriški rekord za M2.
Pri delu z našimi postajami smo seveda dajali raporte v slo-

Dviganje Optibeama 12-4

Robert S57AW Z leve: Flavio IV3TMV, Stefano IK2QEI in Tine S50A
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venščini ali jezikih drugih ex jugo držav in 
tako je med drugimi anekdotami nastala 
tudi tale. Med mnogimi klici slišim znak 
9A6BK in mu odgovorim po naše: »Devet 
a šest be ka pet devet trideset tri«. Sledi 
odgovor: »QSL, this is Alpha Six One Bra-
vo Kilo. You are five nine twentyone.« 

Takih in podobnih zadev je bilo mnogo, 
nismo pa opazili namernih motenj, če-
prav je nekaj postaj po pravilu  - »ja sam 
jači« nekajkrat želelo delati na frekvenci, 
kjer smo že kar nekaj časa bili. Tudi dobre 
antene so botrovale temu, da smo vodili 
dober pile-up na neki frekvenci in ko smo 
obrnili v drugo smer, ugotovili, da dela na 
isti frekvenci še neka druga postaja. Ka-
korkoli, delo iz eksotične lokacije je zelo 
zanimivo in sproščujoče proti delu iz do-
mače lokacije, kjer klicni znak ni privla-
čen za druge postaje. Kot sem že nekoč 
omenil, je dober rezultat tudi iz dobre lo-
kacije možno doseči le če imaš dobre an-
tenske sisteme in če so operatorji dobri. 

Po tekmovanju

Ponedeljkovo jutro nam je prineslo nov 
delovni dan in v kratkih časovnih odmo-
rih spremljanje prijavljenih rezultatov 
drugih postaj. Zjutraj smo zapustili hotel 
in porabili ves dan na lokaciji, da smo po-
spravili antene (80m 4SQ, vertikalko za 
40m, beverage antene) in popravili 
TH7DX ter spremenili smer spodnjemu 
optibeamu na fix Eu. Pospravili smo tudi 

shack in se proti večeru napotili v Mara-
keš, kjer smo imeli skupno večerjo in dol-
go v noč razpredali o minulem vikendu. 
Italijanski del ekipe je odletel domov v to-
rek zjutraj, mi pa smo ostali še en dan v 
Marakešu. 

Marakeš kot nekdanja prestolnica je veli-
ko turistično mesto in obisk osrednje tr-
žnice blizu velike mošeje vzame veliko 
časa. Posebej vzame dosti časa baranta-
nje za vsak nakup, pa naj bo še tako eno-
staven. Kupiti pa nekaj skoraj moraš, saj 
je na razpolago mnogo potrebnih in ne-

potrebnih stvari in kot vsi turisti smo tudi 
mi počenjali isto. Vreme smo imeli ves 
čas našega potovanja lepo in samo v ne-
deljo med tekmovanjem je padlo nekaj 
malega dežja. Drugače pa sončno in tem-
perature nad 25 °C preko dneva ter rela-
tivno malo vetra. Torej se nimamo kaj 
pritoževati in se tudi ne. Dobro vreme in  
dober rezultat odtehtata vse težko delo, 
ki smo ga imeli ob tem. 
Pot domov je bila le še rutina in čas za 
pripovedovanje tekmovalnih štorij in 
razmišljanju o starih problemih, ki nas 
čakajo doma.               

Zadnja vrsta: Matteo IK2SGC, Stefano IK2QEI, Maurizio IV3ZXQ, Nordin
Sprednja vrsta: Robert S57AW, Flavio IV3TMV, Tine S50A, Kristjan S50XX

Krama na tržnici v Marakešu
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REPETITORJI Ureja: Tilen Cestnik, S56CT - RPT Manager 

Repetitorji ZRS 
Stanje december 2010
Topli dnevi v hribih so se že zdavnaj poslovili in tako je za 
skrbnike repetitorjev napočil čas za počitek. Če verjame-
te?! Pozimi se skrbniki ukvarjamo s posodobitvami in iz-
delavo novih repetitorskih sistemov  in seveda po potrebi 
na lokacijah opravimo nujna popravila. 
V Sloveniji imamo ob koncu leta 2010 petinštirideset 
analognih (FM) in pet digitalnih (GMSK *DSTAR*) govor-
nih repetitorjev:

• 2 VHF - 6 m DVR repetitorja,
• 19 VHF - 2 m repetitorjev,
• 24 UHF - 70 cm repetitorjev,
• 5 UHF D-STAR repetitorjev . 

Zadnje stanje in informacije o slovenskih radioamater-
skih govornih repetitorjih; obvestila o izpadih, vzdrževal-
nih delih najdete na spletni strani: http://rpt.hamradio.si

Nov UHF repetitor S55UID Vojsko (Idrija)

Slika 1- Nokia BSR 450

V petek, 9. aprila 2010 sta Pavle - S51GF in Radovan - 
S57SWR na Vojskem nad Idrijo postavila nov UHF repeti-
tor S55UID. Repetitor, ki deluje na frekvenci 439.225 
MHz s standardnim zamikom - 7,6 MHz, je v Slovenijo 
prišel iz Finske. Gre za predelan repetitor Nokia BSR 450, 
ki je bil na Finskem včasih del NMT sistema mobilne tele-
fonije. 

Echolink S55VZR-L 
S55VZR-L je bil v mesecu maju 2010 krajši čas v izpadu 
zaradi okvare oddajnika. Radijska postaja Motorola MC 
2100 je bila popravljena (TNX S51KM) in vrnjena na loka-
cijo, vendar z zmanjšano izhodno močjo. Izhodna moč je 
po novem 10 W in ne več 25 W. 

S55VBO repetitor RV 51 na Kobli
V petek, 18. junija 2010 so Bohinjci v jutranjih urah, na 
srečo ravno pred dežjem, zopet zmontirali 2 metrski re-
petitor na Kobli. Repetitor se uspešno oglaša z novim du-

plekserjem in anteno. Na vhodu ima po novem vključen 
tudi CTCSS (subton) 123.0 Hz. Glede na opravljene teste 
repetitor deluje solidno.

S55VKR repetitor RV 48 na Mohorju
24. junija 2010 sta bila na repetitorju RV 49 - Mohor zame-
njana antena in antenski kabel. Repetitor deluje brezhibno.

S55VCE 6m in S55UZA na Mrzlici
Od 14. julija 2010 je na Mrzlici ponovno polno operati-
ven UHF FM repetitor S55UZA. Repetitorju je po novem 
dodan tudi VHF link na 145.5875 MHz. Za prehod iz UHF-
a na VHF in obratno je potreben CTCSS 123.0 Hz. Po dalj-
šem premoru je ponovno operativen tudi 6m papagaj 
S55VCE. Na Mrzlico je bila vrnjena tudi popravljena WX 
govorna postaja, ki na DTMF ukaz pove podatek o tempe-
raturi, vlagi, hitrosti in smeri vetra. Podatki so dostopni 
na 2 m repetitorju S55VCE.

Avgustovske nevihte
Nevihta v začetku avgusta je povzročila izpad vseh repe-
titorjev na Mrzlici in repetitorja S55UCE na Gori nad Ce-
ljem. Repetitorji na Mrzlici so bili po posredovanju Marka, 
S56WZM, že naslednji dan ponovno operativni. Manj sre-
če in več dela je bilo z repetitorjem S55UCE. Mijo, S51KQ, 
je v delavnici porabil kar nekaj časa, da je na sprejemniku 
in oddajniku zamenjal skurjene elemente. Ko je repetitor 
vrnil na hrib, je ugotovil, da je udar strele uničil tudi ante-
no in kabel, zato je moral zamenjati tudi slednje. Repeti-
tor je dobil tudi novo 19'' ohišje. 

S55VKP repetitor RV 50 na Nanosu
24. avgusta letos je ekipa v sestavi S51WI, S57C, S59SM 
ter S55M obiskala S55VKP na Nanosu. Namen njihovega 
obiska je bil poiskati vzrok težav, ki repetitor RV 50 na 
Nanosu pestijo že zadnje leto ali več. Sicer so repetitorski 
hardware trije izmed zgoraj omenjenih zamenjali že v za-
četku avgusta. Stari Storno CQF 612 so nadomestili z 
dvema VHF postajama Motorola GM 900 (10 W), ki sta 
povezani s Sandijevim - S54S krmilnikom (TNX S54S in 
S51KM). Na lokaciji sta Stojan, S51WI in Andrej, S56ZAB 
že pred približno dvemi leti instalirala tudi nov duplekser 
in pasovno – propustni filter podjetja ATT Plus s.r.o. iz 
Češke. Kar je ostalo od starega RV 50 so rokavni dipoli, ki 
so, razen zunanje oksidacije, še vedno v odlični formi (ta-
kšnih definitivno ne delajo več!!!). 

Fantje so med obiskom premerili vse, kar se je izmeriti 
dalo. Vsako od treh anten posebej in vse tri skupaj, mon-
tirali novo na drugačnih lokacijah in preizkusili vse trike, 
kar jih poznajo. R1 ima tako ali tako že »overkill« duple-
kser s šestimi celicami v sprejemni veji, kar pomeni tudi 
6dB dušenja, a ker je motnja sosednjih oddajnikov, ki se 
pojavi kot širokopasovni šum, tako močna, se praktično 
ne da narediti ničesar. No, skoraj ničesar. Na R1 so mon-
tirani 3 rokavni dipoli. Poimenovali so jih kar »Gorica«, 
»Koper« in »Ljubljana«. Ob meritvi degradacije s smer-
nim sklopnikom in signal generatorjem, pri priključenem 
posameznem dipolu, je bilo ugotovljeno, da je najmanj 
slab med slabimi ravno dipol »Ljubljana«. Zato so se od-
ločili, da priključijo samo slednjega. Dipol »Gorica« je si-
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cer tudi pripeljan do repetitorja, a je zaenkrat ostal izklju-
čen. Največ »šumenja« se nabere na dipolu »Koper«, zato 
je le-ta praktično neuporaben. Sedaj gre na edini preo-
stali dipol vsa moč iz oddajnika in dipol dobro pokriva 
svoj »kvadrant«; zaenkrat je to polkrog od Izole pa do Lju-
bljane. Po prvih raportih je stanje v omenjeni coni veliko 
boljše. S55M je preizkusil delovanje proti Novi Gorici, a 
naprej od Vogrskega je uporabnost R1 zelo pogojna, pa 
tudi signal ni močan, kar je razumljivo, saj stolp na Nano-
su deluje kot dober reflektor. Med Koprom in Ljubljano, s 
5/8 lambda anteno in 50W moči, je mogoče z nekaj sivi-
mi conami (deli črnokalskega klanca, Štampetov most do 
Vrhnike) brez težav uporabljati repetitor. Ravno tako po-
kriva  AC med Celjem in tuneli pod Trojanami, pa ljubljan-
sko južno obvoznico. Cesta med Kozino in Ilirsko Bistrico 
je pokrita skoraj brez sivih con, pa tudi iz Ilirske Bistrice se 
da R1 uporabljati s 5 W in mobilno anteno. Odzivi vseh so 
več kot pozitivni. 

Dogajalo se bo (sicer zelo redko), da bo R1 kakšen dan 
popolnoma gluh, ali pa zelo naglušen, saj je naša antena 
kak meter pod rezervnim sistemom za FM oddajnike, ki 
ga tu pa tam RTV uporabi ob popravilu dveh glavnih sis-
temov, ali ob močno zaledenelem antenskem sistemu 
Radia Koper - Capodistria. Takrat je nemogoče pričakova-
ti, da bo stvar uporabna in potrpeti bo treba kakšen dan 
ali pol.

S55UGO in S55DGO na Trstelju
Zaradi večje okvare na električnem omrežju sta bila repe-
titorja S55UGO (FM) in S55DGO (D-STAR) na Trstelju dalj 
časa v izpadu. Težave z dobavo električne energije so tre-
nutno odpravljene, vendar sta repetitorja zaradi okvar na 
antenskih sistemih ponovno izključena.

S55VMB – 6m DVR na Pohorju
Zaradi okvare na 6m radijski postaji »mariborski pohorski 
papagaj« ni v funkciji. 

S55DPI – D-STAR repetitor Piran
Marsell, S52ID in Tom, S56G sta uspesno sprogramirala 
nov D-STAR repetitor S55DPI, ki bo svoje mesto po testi-
ranju dobil v klubskih prostorih RK Piran.

S55VIB -Grmada in S55VBR – Karlovica 
Na Grmadi nad vasjo Starod je že nekaj časa ponovno 
operativen S55VIB. Yaesu repetitor VXR-5000 solidno de-
luje. Za vklop repetitorja je potreben subton 123.0 Hz. 
Frekvenca je ostala nespremenjena - 145.750 (RV 60). 
Stari DVR repetitor na Grmadi je trenutno izklopljen.

Repetitor S55VBR na Karlovici je bil od lanske jeseni do 
skoraj letošnjega poletja na remontu v dolini. Nepridi-
prav je na lokaciji porezal vse antenske kable, za povrh pa 
je preko slednjih do repetitorja pritekla še voda. Fantje so 
morali tako večino opreme zamenjati.

Vili, S57UIC je pred kratkim zaključil remont in repetitor 
je sedaj zopet v pogonu. Na Karlovici so postavili nov, 
močnejši solarni panel in akumulator ter dve novi ročni 
postaji. Standardni vhod repetitorja je ostal na 145.150 

MHz, dodan pa je še vhod na 70 cm, na 433.150 MHz. 
Zaenkrat je oprema sicer še na testiranju, vendar dobro 
kaže.

S55VBR torej deluje na isti frekvenci kot S55VIB, z razliko, 
da za vklop potrebuje DTMF kodo 7.

Echolink prehoda S55UTR-R in S55VCE-R 
Zaradi težav z internetno povezavo v Društvu radioama-
terjev Trbovlje sta bila Echolink prehoda S55UTR-R (Sv. 
Planina) in S55VCE-R (Mrzlica) preseljena na novi lokaciji. 
S55UTR-R je pod svojo streho vzel Milan, S57BMU, echo-
link prehod za Mrzlico pa Marko, S56WZM.

Slika 2 - Echolink prehod S55UTR-R pri S57BMU

Okvara repetitorja S55UBO na Boču
Repetitor S55UBO na Boču ima zopet težave z oddajo. 
Sprejemnik repetitorja deluje normalno, oddajnik pa je 
komaj zaznati tudi v vidnem polju. Dogovori za obisk lo-
kacije že potekajo, prav tako tudi nabirka materiala. 
Echolink še vedno dela in ga bo Robi, S52DK, pustil v po-
gonu. Načrtovano je, da se še pred zimo namesti na hrib 
drugi repetitor (tudi z 2m prehodom), pregledati pa bo 
potrebno še vse antene. 

S55UCM ima novo tehniko

Na Maliču sta Beno, S56KZ in Janko, S56AFJ, 25. oktobra  
zamenjala opremo UHF repetitorja. Po novem je na loka-
ciji Motorola QUANTRO. Novi repetitor nima radijskega 
linka proti S55USE, zato bo v bližnji prihodnosti dobil svoj 
Echolink prehod in povezavo na konferenco »SLOVENIA«.
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Slika 3 - Motorola Quantro na Maliču

Šentjurski UHF repetitor S55USC so 29. oktobra fantje 
preselili na boljšo lokacijo in sicer na Stare Slemene 
(JN76QH - 630 m ASL). Lokacija se nahaja nad Slovenski-
mi Konjicami, na meji treh občin: Vojnika, Šentjurja in 
Slovenskih Konjic. Postavili so tudi nove antene. VHF pre-
hod na 144.6375 MHz s CTCSS 123.0 Hz še ni vklopljen. 
Dogajanje je bilo obeleženo z nekaj slikicami montaže ...

   

   

   

Izpad Echolink prehoda S55VRK-R
V začetku novembra je zaradi okvare VHF repetitorja Ver-
tex VXR 5000 posledično izpadel tudi Echolink prehod 
S55VRK-R. Trenutno deluje rezervni repetitor brez Echo-
linka. Fantje se trudijo, da bi repetitor spravili v dolino, saj 
je na Plešivcu že sneg.

Nova oprema repetitorja S55UTR na 
Sv. Planini 
V četrtek, 4. novembra sta Beno, S56KZ in Tilen, S56CT 
na Sv. Planini nad Trbovljami zamenjala repetitor Vertex 
VXR 5000 s kvalitetnejšim UHF repetitorjem Motorola 
QUANTRO. Izhodna moč repetitorja je ostala enaka (12 
W), prav tako je podobna tudi občutljivost sprejemnika 
(-121 dBm). 

Slika 4 - Motorola Quantro na Sv. Planini

Dodan je še nov Procom duplekser, katerega je sponzori-
ral Ivan, S53SI: Ponovno je aktiven tudi VHF simpleksni 
prehod na 145.5875 MHz s subtonom 123.0 Hz. Prehod 
služi tudi povezavi z UHF repetitorjem S55UZA na Mrzlici, 
ki si po tej obnovi deli Echolink prehod S55UTR-R.          
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ARG TEKMOVANJA IN AKTIVNOSTI 
OD APRILA DO AVGUSTA 2010

Najpomembnejši del domačih tekmovanj v amaterskem radiogoniometriranju poteka spomladi. Tekme se vr-
stijo druga za drugo skoraj vsako soboto. V kolikor pa ostane še kaj časa, se radiogoniometristi radi udeležijo 
tekmovanj tudi v sosednji Hrvaški ali pa celo v kakšni bolj oddaljeni državi (Ukrajini).

Od konca aprila do konca junija so se na domačem terenu tako 
zvrstila odprta klubska prvenstva v Sevnici (radioklub Amater 
Sevnica, S59DHP), Ptujski Gori (radioklub Ptujska Gora, S59DPG), 
Celju (radioklub Celje in S5 QRP klub) in v Postojni (radioklub 
Proteus Postojna, S59DEM). Izvedeni sta bili tudi dve državni pr-
venstvi. Na UKV področju so se tekmovalci pomerili v Komendi 
(radioklub Domžale, S53CAB), na KV področju pa na Črnem 
vrhu (radioklub Ajdovščina, S53AAN). Za najmlajše tekmovalce 
pa je potekalo državno KV tekmovanje v okviru 34. državnega 
srečanja in tekmovanja modelarjev in radioamaterjev v Vipavi 
(radioklub Ajdovščina, S53AAN in Domžale, S53CAB). V oklepa-
jih so klubi organizatorji, katerim se ob tej priliki zahvaljujem za 
uspešno izvedbo naštetih tekmovanj.

Tekmovalci so se predano udeleževali tekmovanj, nekateri zgolj 
ljubiteljsko in rekreativno, drugi bolj profesionalno, vsi pa v želji, 
da se najbolje izkažejo. Dobre uvrstitve skozi vso sezono so tek-
movalcem omogočile, da so se uvrstili v državno reprezentanco 
ZRS za udeležbo na mladinskem evropskem prvenstvu in svetov-
nem članskem prvenstvu.

Evropsko mladinsko prvenstvo
Jani KUSELJ - S53CO, Jure ZELIČ - S59DHP, Marko KUŽNER - S59DPG, 

Tadej TIHOLE - S59DHP, Jerneja SAMEC - S53AAN, Ana ČUFER - S53AAN, 
Maruša ŠTOKELJ - S53AAN

V avgustu na ARG področju ni tekmovanj, zato pa so se zvrstile 
druge dejavnosti s tega radioamaterskega področja.
V kampu Menina v Rečici ob Savinji je od 16. do 20. avgusta po-
tekal tabor Poletna šola radioamaterstva. Udeleženci so bili 
osnovnošolci, ki so koristno preživeli prosti počitniški čas. V okvi-
ru tabora je potekalo tudi izobraževanje o amaterskem radiogo-
niometriranju. Mladim udeležencem je bil razložen princip iska-
nja skritih oddajnikov in rokovanja s sprejemnikom. Prav tako so 
se naučili osnovnih strategij iskanja skritih oddajnikov ter pravil 
tekmovanja. Udeležili pa so se tudi pravega tekmovanja. Prav vsi 
so si prislužili diplome za sodelovanje, najboljši pa medalje.
V gostoljubju mladinskega tabora smo osnovno izobraževanje o 
amaterskem radiogoniometriranju pripravili tudi za vojake Slo-
venske vojske. ARG dejavnost je zanimiva tudi za mlade vojake, 

ker združuje več aktivnosti: orientacijo, telesno dejavnost in upo-
rabo tehničnega znanja. Večina je bila nad tovrstnim hobijem 
navdušena. Svoje na novo pridobljeno znanje so pokazali tudi v 
krajšem tekmovanju.

ARG trening pripadnikov Slovenske vojske

V avgustu so potekale tudi priprave članske reprezentance ZRS 
na svetovno prvenstvo. Organizacijo priprav sta v dveh delih iz-
vedla kluba iz Ormoža,S59DIQ in Krškega, S53JPQ, ob tehnični 
pomoči ARG managerja.

Rezultati tekmovanj:

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA SEVNICA
Boštanj, 24.04.2010

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI               144 MHz
  1. Ana ČUFER S53AAN 62:57 3 - 84 15 
  2. Primož VIPOTNIK S53AAN 67:26 3 - 89 14 
  3. Jerneja SAMEC S53AAN 81:59 3 - 87 13 
  4. Luka STEGNE S59DHP 89:32 3 - 117 7 
  5. Jurij RADI S59DHP 98:38 3 - 100 6 
  6. Maja KOŠTRUN S59DHP 109:48 3 - 112 5 
  7. Jan MOŽIČ S59DHP 50:13 2 - 92 10 
  8. Tadej TIHOLE S59DHP 77:04 2 - 81 8 
  9. Marko KUŽNER S59DPG 72:45 1 - 101 17 
10. Luka SEVER S53AAN 121:47 1 - 88 2 
11. Jure ZELIČ S59DHP 122:27 1 - 93 12 
 Andraž BRATINA S53AAN 90:05 0 - 82 16 
 brez TX

Kategorija ŽENSKE           144 MHz
  1. Petra LEVIČAR S53JPQ 123:46 4 - 97 12 
  2. Maja MARUŠIČ S53JPQ 132:10 4 - 98 4 
  3. Nina RADI S59DHP 127:17 3 - 95 17 
 Adrijana MOŠKON S53JPQ 163:00 4 - 99 154. 
 izven časa
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KV ARG Celje
Udeleženci tekmovanja

Kategorija JUNIORJI              144 MHz
1. Sebastijan KUŽNER S59DPG 138:55 2 - 121 10 
2. Bojan JELIČ S53JPQ 100:35 1 - 111 1 
3. Armin ČRNIGOJ S53AAN 136:10 1 - 83 4 
 Urban SENICA S59DHP 149:01 0 - 113 3 
 izven časa

Kategorija SENIORJI                144 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 65:47 5 - 96 11 
2. Niko GABERC S59DIQ 84:12 5 - 102 9 
3. Danilo KUNŠEK S59DHP 84:36 5 - 90 14 
4. Blaž VOLK S53AAN 90:09 5 - 114 7 
5. David ČUFER S53AAN 100:28 5 - 85 6 
6. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 122:45 5 - 94 13 
7. Davor MOŽIČ S59DHP 121:38 4 - 91 2

Kategorija VETERANI                  144 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 68:53 4 - 86 8 
2. Zdravko IVAČIČ S59DXU 86:00 4 - 118 1 
3. Miroslav KUŽNER S59DPG 87:58 4 - 120 9 
4. Ivo JEREB S59DRW 97:12 4 - 103 3 
5. Jože ONIČ S59DXU 106:24 4 - 119 5 
6. Ivan LAZAR S59DIQ 116:51 4 - 116 11 
7. Janko KUSELJ S53JPQ 107:31 3 - 115 16

Čas lova - 140 minut!
Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, 
priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štar-
tna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA PTUJSKA GORA
Ptujska Gora, 08.05.2010

Kategorija PIONIRJI               3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 73:14 3 - 90 18 
2. Jure ZELIČ S59DHP 81:26 3 - 19 3 
3. Jerneja SAMEC S53AAN 87:30 3 - 97 16 
4. Luka STEGNE S59DHP 88:51 3 - 81 15 
5. Urban BATIČ S53AAN 95:18 3 - 131 6 
6. Blaž HRVATIN S53JPQ 97:02 3 - 85 21 
7. Tadej TIHOLE S59DHP 99:44 3 - 82 14 
8. Ana ČUFER S53AAN 102:25 3 - 15 1 
9. Luka ŠTOR S53AAN 110:40 3 - 14 4 
10. Blaž VINTAR S59DHP 115:24 2 - 83 8 
11. Urban KRNC S59DHP 118:58 2 - 26 9 
12. Jernej ŽURAJ S59DHP 79:00 1 - 18 17 
13. Maja KOŠTRUN S59DHP 98:49 1 - 27 2 
14. Tomaž VERDENIK S59DPG 117:53 1 - 91 5 
15. Jurij RADI S59DHP 120:04 1 - 25 25 

16. Gregor ŽVAR S59DHP 135:06 1 - 17 22 
 Matic FUČKA S53AAN 229:55 2 - 13 10 
 Saša ŠIBILJA S59DHP 210:00 1 - 22 19 
 David ZAKŠEK S59DHP 148:44 0 - 20 24 
 Urška KLENOVŠEK S59DHP 154:11 0 - 29 7 
 Vsi izven časa
 Lejla ŠKOBIĆ S59DHP 124:01 0 - 21 13 
 Liza KOSABER S59DHP 89:21 0 - 28 20 
 Nina ČRNIGOJ S53AAN 129:05 0 - 16 12 
 Vse brez TX
 Patrik KEŽMAN S59DHP  0 - 30 11  
 odstopil

Kategorija ŽENSKE           3,5 MHz
  1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 78:54 4 - 86 15 
  2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 89:07 4 - 23 8 
  3. Nina RADI S59DHP 111:55 4 - 24 18

Kategorija JUNIORJI              3,5 MHz
  1. Žiga BATIČ S53AAN 123:28 4 - 127 20 
  2. Armin ČRNIGOJ S53AAN 127:37 4 - 94 7 
  3. Sebastijan KUŽNER S59DPG 91:15 3 - 135 22 
  4. Urban SENICA S59DHP 96:49 3 - 140 4 
  5. Bojan JELIČ S53JPQ 108:15 3 - 139 24 
  6. Marino JELINEK S59DIQ 120:49 1 - 87 17

Kategorija SENIORJI                3,5 MHz
  1. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 78:41 5 - 88 21 
  2. David ČUFER S53AAN 85:04 5 - 95 5 
  3. Niko GABERC S59DIQ 87:26 5 - 89 1 
  4. Andrej TROJER S53CAB 100:33 5 - 128 10 
  5. Zoran FURMAN S59DXU 105:32 5 - 92 12 
  6. Peter OREŠNIK S53CAB 105:33 5 - 100 3 
  7. Blaž VOLK S53AAN 112:27 5 - 130 14 
  8. Niki ŽVEGLIČ S59DHP 120:03 4 - 84 23

Kategorija VETERANI                  3,5 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 87:11 4 - 96 19 
2. Ivo KETE S53AAN 98:53 4 - 129 13 
3. Jože KOSI S59DIQ 99:58 4 - 136 11 
4. Jože ONIČ S59DXU 102:58 4 - 132 9 
5. Zdravko IVAČIČ S59DXU 103:05 4 - 133 16 
6. Ivan LAZAR S59DIQ 104:25 4 - 137 25 
7. Franc KOLAR S59DPG 109:35 4 - 134 2 
8. Ivo JEREB S59DRW 70:26 3 - 98 23 
9. Janko KUSELJ S53JPQ 90:09 3 - 138 6 
Čas lova - 140 minut!

UKV ARG Sevnica - Seniorji
Niko GABERC - S56SON, Andrej TROJER - S50TA, Danilo KUNŠEK - 

59DHP, Blaž VOLK - S59AAN, David ČUFER - S57DN
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Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS
Udeleženci tekmovanja

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO ZRS 2010
Komenda, 15.05.2010

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI               144 MHz
 1. Ana ČUFER S53AAN 56:37 3 - 87 5 
 2. Jerneja SAMEC S53AAN 80:37 3 - 89 3 
 3. Marko KUŽNER S59DPG 83:29 3 - 95 15 
 4. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 90:33 3 - 88 1 
 5. Blaž VINTAR S59DHP 108:14 3 - 98 10 
 6. Tadej TIHOLE S59DHP 110:26 3 - 99 9 
 7. Primož VIPOTNIK S53AAN 113:31 3 - 90 4 
 8. Jure ZELIČ S59DHP 104:25 2 - 101 7 
 9. Maja KOŠTRUN S59DHP 105:14 1 - 100 13 

Kategorija ŽENSKE           144 MHz
 1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 97:23 4 - 82 11 
 2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 107:13 4 - 83 6 
 3. Nina RADI S59DHP 118:34 4 - 103 8 
 4. Petra LEVIČAR S53JPQ 130:24 3 - 81 16 

Kategorija JUNIORJI              144 MHz
 1. Žiga BATIČ S53AAN 125:01 4 - 115 16 
 2. Urban SENICA S59DHP 99:54 2 - 102 6 
 3. Armin ČRNIGOJ S53AAN 120:15 2 - 92 11 
 4. Sebastijan KUŽNER S59DPG 88:00 1 - 96 12 
 Marino JELINEK S59DIQ 145:00 4 - 86 2 
 Izven časa

Kategorija SENIORJI                144 MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 73:41 5 - 85 3 
 2. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 74:37 5 - 84 12 
 3. David ČUFER S53AAN 81:38 5 - 93 15 
 4. Andrej TROJER S53CAB 83:30 5 - 97 1 
 5. Boris HROVAT S53CAB 106:27 5 - 108 4 
 6. Danilo KUNŠEK S59DHP 122:23 5 - 106 5 
 7. Matic PETERKA S53CAB 123:16 5 - 109 7 
 8. Peter OREŠNIK S53CAB 133:26 5 - 94 13 
 Davor MOŽIČ S59DHP 148:09 5 - 105 2 
 izven časa

Kategorija VETERANI                  144 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 71:19 4 - 107 7 
2. Stanko ČUFER S53AAN 79:55 4 - 91 9 
3. Zdravko IVAČIČ S59DXU 117:26 4 - 117 5 
4. Ivan LAZAR S59DIQ 127:24 4 - 112 10 

Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS - Kategorija radioklubi
Niko GABERC - S56SON, predsednik radiokluba Ormož, Franc KOLAR 

- (S59DPG), Matic FUČKA - (S59AAN), Benjamin GOLOB in Jurij PETAN 
- (S53JPQ), Ivan LAZAR - (S59DIQ), Jure ZELIČ - (S59DHP), Franci 

ŽANKAR - S57CT- ARG manager ZRS

5. Janko KUSELJ S53JPQ 100:14 3 - 111 8 
6. Jože ONIČ S59DXU 136:10 3 - 118 1 
 Jože KOSI S59DIQ 143:01 3 - 113 17 
 Miroslav KUŽNER S59DPG 166:10 3 - 116 14 
 izven časa

GENERALNA RAZVRSTITEV:
Kategorija PIONIRJI               144 MHz
1. Ana ČUFER S53AAN 56:37 3 - 87 5 
2. Jerneja SAMEC S53AAN 80:37 3 - 89 3 
3. Marko KUŽNER S59DPG 83:29 3 - 95 15 
4. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 90:33 3 - 88 1 
5. Blaž VINTAR S59DHP 108:14 3 - 98 10 
6. Tadej TIHOLE S59DHP 110:26 3 - 99 9 
7. Primož VIPOTNIK S53AAN 113:31 3 - 90 4 
8. Jure ZELIČ S59DHP 104:25 2 - 101 7 
9. Maja KOŠTRUN S59DHP 105:14 1 - 100 13

Kategorija ŽENSKE           144 MHz
1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 97:23 4 - 82 11 
2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 107:13 4 - 83 6 
3. Nina RADI S59DHP 118:34 4 - 103 8 
4. Petra LEVIČAR S53JPQ 130:24 3 - 81 16 

Kategorija JUNIORJI              144 MHz
 1. Žiga BATIČ S53AAN 125:01 4 - 115 16 
 2. Urban SENICA S59DHP 99:54 2 - 102 6 
 3. Armin ČRNIGOJ S53AAN 120:15 2 - 92 11 
 4. Sebastijan KUŽNER S59DPG 88:00 1 - 96 12 
 Marino JELINEK S59DIQ 145:00 4 - 86 2  
 izven časa

Kategorija SENIORJI                144 MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 73:41 5 - 85 3 
 2. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 74:37 5 - 84 12 
 3. David ČUFER S53AAN 81:38 5 - 93 15 
 4. Andrej TROJER S53CAB 83:30 5 - 97 1 
 5. Boris HROVAT S53CAB 106:27 5 - 108 4 
 6. Danilo KUNŠEK S59DHP 122:23 5 - 106 5 
 7. Matic PETERKA S53CAB 123:16 5 - 109 7 
 8. Peter OREŠNIK S53CAB 133:26 5 - 94 13 
 9. Blaž VOLK S53AAN 129:11 3 - 114 17 
 Davor MOŽIČ S59DHP 148:09 5 - 105 2 
 Niki ŽVEGLIČ S59DHP 147:46 4 - 104 14 
 Oba izven časa
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Kategorija VETERANI                  144 MHz
 1. Ivo JEREB S59DRW 71:19 4 - 107 7 
 2. Stanko ČUFER S53AAN 79:55 4 - 91 9 
 3. Zdravko IVAČIČ S59DXU 117:26 4 - 117 5 
 4. Ivan LAZAR S59DIQ 127:24 4 - 112 10 
 5. Janko KUSELJ S53JPQ 100:14 3 - 111 8 
 6. Jože ONIČ S59DXU 136:10 3 - 118 1 
 Jože KOSI S59DIQ 143:01 3 - 113 17 
 Miroslav KUŽNER S59DPG 166:10 3 - 116 14 
 Oba izven časa

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO CELJE 2010
Celje, 22.05.2010

GENERALNA RAZVRSTITEV:
Kategorija PIONIRJI               3,5 MHz
 1. Luka STEGNE S59DHP 45:30 3 - 88 21 
2. Marko KUŽNER S59DPG 48:03 3 - 64 19 
3. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 50:26 3 - 73 20 
4. Tadej TIHOLE S59DHP 51:26 3 - 89 10 
5. Urban BATIČ S53AAN 55:24 3 - 66 9 
6. Ana ČUFER S53AAN 60:21 3 - 68 8 
7. Jure ZELIČ S59DHP 65:38 3 - 91 1 
8. Patrik LAMPRET S59DPG 65:50 3 - 65 13 
9. Jerneja SAMEC S53AAN 72:27 3 - 71 22 
10. Urša VETRIH S53AAN 78:53 3 - 75 5 
11. Maja KOŠTRUN S59DHP 86:22 3 - 81 3 
12. Primož VIPOTNIK S53AAN 99:04 3 - 74 17 
13. Urban KRNC S59DHP 66:35 2 - 82 7 
14. Lejla ŠKOBIĆ S59DHP 94:13 2 - 95 2 
 Luka SEVER S53AAN 167:08 1 - 72 14 
 izven časa
 David ZAKŠEK S59DHP 116:45 0 - 90 11 
 Urška KLENOVŠEK S59DHP 96:56 0 - 80 15  
 Maruša MURENC S59DHP 91:52 0 - 83 16 
 Jernej ŽURAJ S59DHP 84:23 0 - 92 6 
 Jurij RADI S59DHP 128:31 0 - 84 4 
 Vsi brez TX
 Gregor ŽVAR S59DHP  2 - 93 18 
 Patrik KEŽMAN S59DHP  0 - 79 12 
 Martin ROJC S59DHP  0 - 86 23  
 Odstopili

Kategorija ŽENSKE           3,5 MHz
 1. Nina RADI S59DHP 67:18 4 - 85 20 
 2. Petra LEVIČAR S53JPQ 76:11 4 - 77 14

Kategorija JUNIORJI              3,5 MHz
 1. Armin ČRNIGOJ S53AAN 83:04 4 - 67 12 
 2. Žiga BATIČ S53AAN 88:35 4 - 114 4 
 3. Urban SENICA S59DHP 100:45 4 - 87 22 
 4. Bojan JELIČ S53JPQ 84:42 3 - 119 8 
 5. Marino JELINEK S59DIQ 95:50 3 - 61 15

Kategorija SENIORJI                3,5 MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 66:23 5 - 63 17 
 2. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 90:46 5 - 62 6 
 3. Andrej TROJER S53CAB 99:08 5 - 94 19 
 4. David ČUFER S53AAN 105:09 5 - 69 11 
 5. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 126:56 4 - 76 9 
 6. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 134:39 4 - 120 3

Kategorija VETERANI                  3,5 MHz
 1. Stanko ČUFER S53AAN 60:40 4 - 70 16 
 2. Ivo JEREB S59DRW 78:21 4 - 78 13 
 3. Jože KOSI S59DIQ 82:08 4 - 112 1 
 4. Ivo KETE S53AAN 92:24 4 - 115 23 
 5. Miroslav KUŽNER S59DPG 96:44 4 - 113 5 
 6. Janko KUSELJ S53JPQ 105:57 4 - 118 21 
 7. Jože ONIČ S59DXU 109:18 4 - 117 7 
 8. Zdravko IVAČIČ S59DXU 123:47 4 - 116 18 
 9. Ivan LAZAR S59DIQ 96:22 3 - 111 10

Čas lova - 140 minut!

PIONIRSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2010
Vipava, 05.06.2010

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:
Kategorija PIONIRJI               3,5 MHz
  1. Ana ČUFER S53AAN 32:45 3 - 16 23 
  2. Marko KUŽNER S59DPG 35:12 3 - 65 13 
  3. Urban BATIČ S53AAN 37:52 3 - 69 11 
  4. Jure ZELIČ S59DHP 38:36 3 - 24 14 
  5. Luka STEGNE S59DHP 44:13 3 - 64 3 
  6. Tadej TIHOLE S59DHP 44:16 3 - 63 22 
  7. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 52:29 3 - 17 16 
  8. Žiga PODBEVŠEK S53CAB 54:56 3 - 21 9 
  9. Nejc ŠIRCELJ S53CAB 56:11 3 - 20 2 
10. Maja KOŠTRUN S59DHP 57:23 3 - 62 24 
11. Blaž HRVATIN S53JPQ 60:05 3 - 66 25 
12. Jerneja SAMEC S53AAN 61:03 3 - 15 7 
13. Maks MISSON S53CAB 67:49 3 - 67 15 
14. Primož VIPOTNIK S53AAN 87:52 3 - 68 1 
15. David ZAKŠEK S59DHP 69:41 2 - 26 20 
16. Benjamin GOLOB S53JPQ 90:49 2 - 22 6 
17. Jurij RADI S59DHP 93:31 2 - 28 5 
18. Matic FUČKA S53AAN 97:24 2 - 19 19 
19. Lejla ŠKOBIĆ S59DHP 31:55 1 - 27 12 
20. Jernej ŽURAJ S59DHP 43:13 1 - 25 18 
21. Urban KRNC S59DHP 46:12 1 - 29 17 
22. Žak GAJŠEK S53JPQ 60:11 1 - 23 21 
23. Luka SEVER S53AAN 85:27 1 - 18 4 
24. Liza KOSABER S59DHP 98:18 1 - 30 8 
 Urška KLENOVŠEK S59DHP  0 - 61 10 
 odstopila
Čas lova 120 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
PROTEUS POSTOJNA
Postojna, 12.06.2010

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI               144 MHz
 1. Maja KOŠTRUN S59DHP 91:12 3 - 72 11 
 2. Luka STEGNE S59DHP 92:27 3 - 75 5 
 3. Tadej TIHOLE S59DHP 100:20 3 - 76 15 
 4. Jure ZELIČ S59DHP 104:42 3 - 78 3 
 5. Blaž VINTAR S59DHP 58:29 1 - 77 17 
 6. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 65:07 1 - 66 13 
 7. Marko KUŽNER S59DPG 110:32 1 - 83 2 
 Urban BATIČ S53AAN 140:17 3 - 111 7 
 Jerneja SAMEC S53AAN 166:38 2 - 65 10 
 Oba izven časa
 Jurij RADI S59DHP 86:19 3 - 74 12 
 diskvalifi ciran
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Kategorija ŽENSKE           144 MHz
 1. Petra LEVIČAR S53JPQ 107:27 4 - 69 5 
 2. Maja MARUŠIČ S53JPQ 115:30 4 - 70 12 
 3. Nina RADI S59DHP 129:05 4 - 67 14 
 4. Adrijana MOŠKON S53JPQ 130:52 4 - 71 8

Kategorija JUNIORJI              144 MHz
 1. Armin ČRNIGOJ S53AAN 118:23 4 - 62 16 
 2. Marino JELINEK S59DIQ 124:05 4 - 68 7 
 3. Urban SENICA S59DHP 113:07 3 - 119 13 
 4. Žiga BATIČ S53AAN 138:08 3 - 112 2 
 5. Sebastijan KUŽNER S59DPG 125:42 2 - 84 9 
 Bojan JELIČ S53JPQ 37:29 0 - 117 6 
 brez TX

Kategorija SENIORJI                144 MHz
1. Peter OREŠNIK S53CAB 117:32 5 - 82 4 
2. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 118:58 5 - 61 16 
3. Danilo KUNŠEK S59DHP 131:37 4 - 73 1 
4. Niki ŽVEGLIČ S59DHP 99:43 3 - 79 9 
 Andrej TROJER S53CAB 145:20 5 - 80 8  
 David ČUFER S53AAN 158:22 5 - 63 14 
 Stanko ŠMIGOC S59DIQ 163:24 5 - 115 6  
 Vsi izven časa

Kategorija VETERANI                  144 MHz
1. Jože ONIČ S59DXU 116:26 4 - 116 1 
2. Stanko ČUFER S53AAN 121:42 4 - 64 3 
3. Jože KOSI S59DIQ 122:20 4 - 114 15 
4. Janko KUSELJ S53JPQ 126:45 4 - 118 4 
5. Ivo JEREB S59DRW 129:27 4 - 81 11 
6. Ivan LAZAR S59DIQ 93:11 3 - 113 10 
 Miroslav KUŽNER S59DPG 166:51 3 - 120 17 
 izven časa
Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2010
Črni vrh, 19.06.2010

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija ŽENSKE           144 MHz
 1. Nina RADI S59DHP 85:00 4 - 70 8 
 2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 90:34 4 - 69 2 
 3. Maja MARUŠIČ S53JPQ 90:50 4 - 68 10 
 4. Petra LEVIČAR S53JPQ 103:51 4 - 67 5 

Kategorija JUNIORJI              144 MHz
 1. Žiga BATIČ S53AAN 82:18 4 - 113 3 
 2. Urban SENICA S59DHP 90:53 4 - 118 6 
 3. Sebastijan KUŽNER S59DPG 91:53 4 - 119 5 
 4. Marino JELINEK S59DIQ 109:40 4 - 64 7 
 5. Armin ČRNIGOJ S53AAN 113:56 4 - 65 11 
 6. Bojan JELIČ S53JPQ 130:26 1 - 114 8

Kategorija SENIORJI                144 MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 65:13 5 - 62 10 
 2. David ČUFER S53AAN 70:38 5 - 63 9 
 3. Danilo KUNŠEK S59DHP 79:14 5 - 71 1 
 4. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 95:33 5 - 61 4

Kategorija VETERANI                  144 MHz
 1. Ivo JEREB S59DRW 81:35 4 - 72 11 
 2. Jože KOSI S59DIQ 87:02 4 - 117 3 
 3. Stanko ČUFER S53AAN 107:27 4 - 66 6 
 4. Ivan LAZAR S59DIQ 123:04 4 - 116 9 

 5. Jože ONIČ S59DXU 127:08 4 - 112 1 
 6. Miroslav KUŽNER S59DPG 136:10 4 - 120 2 
 7. Zdravko IVAČIČ S59DXU 120:23 3 - 111 7 
 8. Janko KUSELJ S53JPQ 134:37 3 - 115 4
Čas lova - 140 minut!

11. MLADINSKO EVROPSKO ARG PRVENSTVO
Bojnice (SLOVAŠKA), 17. - 20. 06. 2010

ARG mladinsko  reprezentanco Slove-
nije do 15 let so na Slovaškem zasto-
pali naslednji tekmovalci : 

W15 Štokelj Maruša (S53AAN - Ajdovščina)
W15 Samec Jerneja (S53AAN - Ajdovščina)
W15 Čufer Ana (S53AAN - Ajdovščina)

M15 Tihole Tadej (S59DHP - Sevnica)
M15 Zelič Jure (S59DHP - Sevnica)
M15 Kužner Marko (S59DPG - Ptujska Gora)

Rezultati z našega tretjega evropskega prvenstva :
Priimek in ime Rezultat 44 

MHz (UKV)
Rezultat ekipno 

SLOVENIJA
Rezultat 3.5 
MHz (KV)

Rezultat ekipno 
SLOVENIJA

Zelič Jure 31. mesto 10. mesto 10. mesto 5. mesto
Tihole Tadej 12. mesto 10. mesto 18. mesto 5. mesto
Kužner Marko 25. mesto 10. mesto 21. mesto 5. mesto
Čufer Ana 14. mesto 11. mesto 14. mesto 9. mesto
Štokelj Maruša 27. mesto 11. mesto 23. mesto 9. mesto
Samec Jerneja odstop 11. mesto 28. mesto 9. mesto

Trenutno najboljši rezultati mladincev (do 15 let) po treh ude-
ležbah na evropskih prvenstvih :

UKV :
M15 12. mesto Tihole Tadej – Sevnica S59DHP (2010)
W15 14. mesto Čufer Ana – Ajdovščina S53AAN (2010)
EKIPA M15 (Kolman, Batič, Kosem) 8. mesto SLOVENIJA (2007)
EKIPA W15 (Čufer, Koštrun, Samec) 11. mesto SLOVENIJA (2009)

KV :
W15 9. mesto Koštrun Maja – Sevnica S59DHP (2009)
M15 10. Mesto Zelič Jure – Sevnica S59DHP (2010)
EKIPA W15 (Koštrun, Čufer, Samec) 6. mesto SLOVENIJA (2009)
EKIPA M15 (Zelič, Tihole, Kužner) 5. mesto SLOVENIJA (2010)

V imenu reprezentance se zahvaljujem Osnovni šoli Dobravlje, 
Radioklubu Ajdovščina-S53AAN, Radioklubu Amater Sevnica-
S59DHP, Radioklubu Ptujska Gora-S59DPG, Adiju - S55M ter 
vsem staršem, ki ste fi nančno pripomogli, da smo lahko nasto-
pili na evropskem prvenstvu in zopet postavili nove mejnike v 
slovenskih ARG rezultatih mladincev do 15 let.

Vodja mladinske ARG reprezentance 
Jani Kuselj - S52CO

15. SVETOVNO ARDF PRVENSTVO
Opatija, 13. - 18. 09. 2010

ARG reprezentanca ZRS je nastopila 
na 15. svetovnem ARG prvenstvu, ki 
je potekalo od 13. do 18. septembra 
2010 v Opatiji na Hrvaškem. Sesta-
vljalo jo je 19 članov, ki so si pravico 
do nastopa na tem prvenstvu zago-
tovili z dobrimi dosežki v letošnji tek-
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movalni sezoni in sicer:

Ime in priimek      Klicni znak  Kategorija                                              
Petra LEVIČAR S58APL W19
Maja MARUŠIČ S58AJA W21
Nina RADI S57ONR W21
Adrijana MOŠKON S57ORA W21
Žiga BATIČ  M19
Armin ČRNIGOJ S56AC M19
Urban SENICA  M19
Niko GABERC S56SON M21
Mitja ŠTRMAN S56PPO M21
David ČUFER S57DN M21
Ivo JEREB S57AL M40
Miroslav KUŽNER S57BKM M40
Stanko ČUFER S57CD M50
Jožef KOSI S57UOI M50
Jožef ONIČ S51T M60
Ivan LAZAR S56TQL M60
Zdravko IVAČIČ S57BZI M60
Janez KUSELJ S59D M70
 Franci ŽANKAR S57CT 
 vodja reprezentance

Vse tekmovalne aktivnosti, uradni tre-
ning in obe tekmovanji, so bile organizi-
rane v dokaj oddaljeni okolici Delnic. 
Tako smo se že v torek odpravili v kraj Fu-
žine, kjer je bil uradni trening. Po vrnitvi 
s treninga je bila svečana otvoritev pr-
venstva v Kristalni dvorani v Opatiji. Na 
otvoritvi se je predstavilo vseh 33 repre-
zentanc s kar 385 tekmovalk in tekmo-
valcev, ki so se udeležili 15. svetovnega 
ARG prvenstva. Po kategorijah je bilo šte-
vilo tekmovalcev naslednje: M19 = 43, 
M21 = 55, M40 = 57, M50 = 51, M60 = 
46, M70=21, W19=30, W21 = 34, W35 = 
24, W50 = 13 in W60 = 11.

V sredo se je začelo zares s prvim tekmo-
vanjem. Le-to je bilo prvič izpeljano po 
novih pravilih sprejetih na lanskem pr-
venstvu v Bolgariji. Tako sta se doseda-
njim kategorijam prvič pridružili še dve 
novi kategoriji: tekmovalke starejše od 
60 let in tekmovalci starejši od 70 let. So 
bili pa tudi na tem prvenstvu tekmovalci 
razdeljeni tako, da so istočasno eni tek-
movali na KV, drugi pa na UKV obsegu. 
Prvi tekmovalni dan so tako vse ženske 
kategorije in tekmovalci v kategoriji M40 
nastopili na 80 m obsegu, vsi ostali pa na 
2 m obsegu. To tekmovanje je potekalo v 
lepem, a kar malo hladnem vremenu, saj 
je bila temperatura ozračja ob prihodu 
na tekmovalni teren le 8°C.

Žal so bili tekmovalni pogoji za drugo 
tekmovanje, ki je bilo v petek, popolno 
nasprotje. Dež, ki je začel padati že v noči 
pred tekmovanjem, je popolnoma namo-
čil teren. Močno je deževalo tudi skozi 
celotno tekmovanje, tako da so bili pogo-
ji za tekmovanje zelo slabi, še posebej za 
vse tiste, ki so tekmovali na UKV podro-
čju.

V naslednjem letu se bodo najboljši tekmovalci - lovci na lisico srečali na evropskem 
prvenstvu, ki bo potekalo v kraju Oradea v Romuniji.

V času prvenstva je potekal tudi sestanek delovne skupine za ARG I. regiona IARU. Na 
tem sestanku smo obravnavali tudi naš predlog za spremembo pravil za mladinska 
prvenstva. Tako bodo že v naslednjem letu namesto dosedanje ene kategorije za de-
kleta in fante do 15 let tekmovali v dveh kategorijah - do 14 in do 16 let. V vsaki kate-
goriji pa lahko nastopi le po ena ekipa z največ petimi tekmovalci (za ekipno uvrstitev 
zadoščata že dva najboljša tekmovalca).

Na prvenstvu so naši tekmovalci dosegli nekaj vrhunskih uvrstitev, od katerih velja 
posebej omeniti tri 4. mesta: Stanka Čuferja posamezno ter ekipi M19 in M50 na KV 
obsegu. Poleg tega pa je bilo še nekaj odličnih rezultatov. Čestitke vsem za dosežene 
rezultate.

Uvrstitve naših tekmovalcev:

Kategorija Ime Priimek Klicni znak KV UKV

W19 Petra LEVIČAR S58APL 14. mesto 15. mesto

W21 Maja MARUŠIČ S58AJA 15. mesto 21. mesto

W21 Nina RADI S57ONR 26. mesto 18. mesto

W21 Adrijana MOŠKON S57ORA 14. mesto 13. mesto

M19 Žiga BATIČ 37. mesto 24. mesto

M19 Armin ČRNIGOJ S56AC --- 40. mesto

M19 Urban SENICA 32. mesto 32. mesto

M21 Niko GABERC S56SON 15. mesto 25. mesto

M21 Mitja ŠTRMAN S56PPO 48. mesto 24. mesto

M21 David ČUFER S57DN 9. mesto 34. mesto

M40 Ivo JEREB S57AL 38. mesto 26. mesto

M40 Miroslav KUŽNER S57BKM 46. mesto 37. mesto

M50 Stanko ČUFER S57CD 4. mesto 12. mesto

M50 Jožef KOSI S57UOI 16. mesto 32. mesto

M60 Jožef ONIČ S51T 36. mesto 33. mesto

M60 Ivan LAZAR S56TQL 21. mesto 31. mesto

M60 Zdravko IVAČIČ S57BZI 18. mesto 29. mesto

M70 Janez KUSELJ S59D 11. mesto 17. mesto

15. svetovno prvenstvo ARDF 
Udeleženci tekmovanja
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EKIPNO:

Kategorija KV UKV
W21 6. mesto 6. mesto
M19 14. mesto 11. mesto
M21 4. mesto 12. mesto
M40 14. mesto 15. mesto
M50 4. mesto 8. mesto
M60 8. mesto 10. mesto

Franci ŽANKAR, S57CT
 ARG manager ZRS

ODPRTO JESENSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2010
Ormož, 25.09.2010

Na gričih nad Miklavžem pri Ormožu so se v soboto, 25. sep-
tembra 2010 na odprtem jesenskem KV ARG prvenstvu še za-
dnjič v tej sezoni zbrali slovenski in hrvaški tekmovalci v ama-
terski radiogoniometriji. Na razmočenem terenu, na nekaj 
mestih z ograjenimi vinogradi se je s postavljeno progo preizku-
silo 43 tekmovalcev. Na zaključnem tekmovanju so poleg posa-
meznikov v različnih kategorijah tekmovali tudi radioklubi.
Za uvrstitve v celotni letošnji tekmovalni sezoni smo podelili po-
kale tudi našim vestnim tekmovalcem - veteranom, ki so presegli 
starost 60 let. V tej tekmovalni sezoni je bil najboljši med njimi 
Jože Onič - S51T, drugo mesto je zasedel Ivan Lazar - S56TQL, 
tretje mesto pa sta izenačeno zasedla Zdravko Ivačič - S57BZI in 
Janko Kuselj - S59D. Čestitam!

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI              3,5 MHz
 1. Ana ČUFER S53AAN 66:45 3 - 20 4 
 2. Jure ZELIČ S59DHP 68:53 3 - 12 6 
 3. Marko KUŽNER S59DPG 71:13 3 - 90 8 
 4. Maja KOŠTRUN S59DHP 80:37 3 - 91 7 
 5. Tadej TIHOLE S59DHP 81:09 3 - 95 10 
 6. Luka STEGNE S59DHP 89:04 3 - 93 14 
 7. Primož VIPOTNIK S53AAN 92:03 3 - 105 16 
 8. Jerneja SAMEC S53AAN 92:18 3 - 19 11 
 9. Matic FUČKA S53AAN 118:18 1 - 107 2 
 Jurij PETAN S53JPQ 137:40 0 - 18 3 
 Benjamin GOLOB S53JPQ 109:16 0 - 16 9 
 Urban KRNC S59DHP 64:12 0 - 11 18 
 Martin ROJC S59DHP 69:46 0 - 92 12 
 Jernej ŽURAJ S59DHP 63:40 0 - 13 13 
 Gregor ŽVAR S59DHP 125:02 0 - 14 1  
 Vsi brez TX

Kategorija ŽENSKE           3,5 MHz
 1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 70:48 4 - 98 20 
 2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 73:49 4 - 17 5 
 3. Petra LEVIČAR S53JPQ 92:32 4 - 97 2 

Kategorija JUNIORJI              3,5 MHz
 1. Žiga BATIČ S53AAN 117:29 4 - 120 15 
 2. Armin ČRNIGOJ S53AAN 102:38 2 - 109 3 
 Sebastijan KUŽNER S59DPG 145:23 0 - 114 18 
 izven časa

Kategorija SENIORJI                3,5 MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 81:55 5 - 104 19 
 2. David ČUFER S53AAN 88:41 5 - 108 9 
 3. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 88:57 5 - 101 3 
 4. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 135:05 5 - 123 13 
 Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 185:07 4 - 122 6 
 Izven časa

Kategorija VETERANI                  144 MHz
 1. Stanko ČUFER S53AAN 85:36 4 - 106 7 

 2. Jože ONIČ S59DXU 109:57 4 - 112 17 
 3. Jani KUSELJ S59DHP 114:17 4 - 116 4 
 4. Janko KUSELJ S53JPQ 114:44 4 - 117 19 
 5. Miroslav KUŽNER S59DPG 120:11 4 - 113 5 
 6. Zdravko IVAČIČ S59DXU 125:24 4 - 111 12 
 7. Ivan LAZAR S59DIQ 137:27 4 - 119 1 
 8. Franc KOLAR S59DPG 134:20 3 - 115 10

Kategorija RADIOKLUBI                 3,5 MHz
 1. »AJDOVŠČINA« AJDOVŠČINA S53AAN 498:31 16 
 2. »ORMOŽ« ORMOŽ S59DIQ 585:54 14 
 3. »KRŠKO« KRŠKO S53JPQ 605:32 8 
 4. »AMATER« SEVNICA S59DHP 603:10 7 
 5. »PTUJSKA GORA« PTUJSKA GORA S59DPG 611:24 7 

GENERALNA RAZVRSTITEV:
Kategorija PIONIRJI           144 MHz
  1. Ana ČUFER S53AAN 66:45 3 - 20 4 
  2. Jure ZELIČ S59DHP 68:53 3 - 12 6 
  3. Marko KUŽNER S59DPG 71:13 3 - 90 8 
  4. Maja KOŠTRUN S59DHP 80:37 3 - 91 7 
  5. Tadej TIHOLE S59DHP 81:09 3 - 95 10 
  6. Marin PISKAČ 9A - KRO 87:57 3 - 15 20 
  7. Luka STEGNE S59DHP 89:04 3 - 93 14 
  8. Primož VIPOTNIK S53AAN 92:03 3 - 105 16 
  9. Jerneja SAMEC S53AAN 92:18 3 - 19 11 
10. Matic FUČKA S53AAN 118:18 1 - 107 2 
 Jurij PETAN S53JPQ 137:40 0 - 18 3  
 Benjamin GOLOB S53JPQ 109:16 0 - 16 9 
 Urban KRNC S59DHP 64:12 0 - 11 18 
 Martin ROJC S59DHP 69:46 0 - 92 12 
 Jernej ŽURAJ S59DHP 63:40 0 - 13 13 
 Gregor ŽVAR S59DHP 125:02 0 - 14 1 
 Vsi brez TX

Kategorija ŽENSKE           144 MHz
 1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 70:48 4 - 98 20 
 2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 73:49 4 - 17 5 
 3. Anita ŽERJAV 9A1CMS 75:40 4 - 100 16 
 4. Petra LEVIČAR S53JPQ 92:32 4 - 97 2 
 5. Samanta KRALJIĆ 9A1CMS 72:36 2 - 99 15 
 6. Monika ŠTRMAN S59DIQ 92:52 1 - 102 17 

Kategorija JUNIORJI              144 MHz
 1. Žiga BATIČ S53AAN 117:29 4 - 120 15 
 2. Samo ŠALAMUN S59DIQ 133:40 4 - 103 13 
 3. Dominik SOPIĆ 9A - KRO 101:46 3 - 96 6 
 4. Armin ČRNIGOJ S53AAN 102:38 2 - 109 3 
 Sebastijan KUŽNER S59DPG 145:23 0 - 114 18

Kategorija SENIORJI                144 MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 81:55 5 - 104 19 
 2. David ČUFER S53AAN 88:41 5 - 108 9 
 3. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 88:57 5 - 101 3 
 4. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 135:05 5 - 123 13 
 Blaž VOLK S53AAN 152:54 5 - 121 8 
 Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 185:07 4 - 122 6 
 Aleksander ŠIBILJA S59DHP  3 - 94 11 

Kategorija VETERANI                  144 MHz
 1. Stanko ČUFER S53AAN 85:36 4 - 106 7 
 2. Jože ONIČ S59DXU 109:57 4 - 112 17 
 3. Jani KUSELJ S59DHP 114:17 4 - 116 4 
 4. Janko KUSELJ S53JPQ 114:44 4 - 117 19 
 5. Miroslav KUŽNER S59DPG 120:11 4 - 113 5 
 6. Branimir VINKO 9A1CMS 124:36 4 - 118 14 
 7. Zdravko IVAČIČ S59DXU 125:24 4 - 111 12 
 8. Ivan LAZAR S59DIQ 137:27 4 - 119 1 
 9. Franc KOLAR S59DPG 134:20 3 - 115 10
 Čas lova - 140 minut!

Franci ŽANKAR, S57CT
 ARG manager ZRS
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S u m m i t s  O n  T h e  A i r
Vrhovi na radijskih valovih

Vzpon na Mangart
»Kaj si želiš za rojstni dan?« me je vprašal pred nekaj dnevi Miloš. »Saj veš, da imam vse kar si želim,« je bil 
moj odgovor. Ko pa mi je zaželel vse najboljše, mi je obljubil darilo: »Ob prvem res lepem vremenu te 
povabim na Mangart. Vem, da si želiš iti, a povem ti tudi, da tam gori ni šale.« Vsako leto, ko sva hodila v 
Posočje sva ga občudovala, a nikoli nisem prav resno računala na to, da bom nekoč stala tam gori. Za 
ponedeljek 23. avgusta se je napovedoval lep sončen dan. »To bo dan za naju,« je rekel Miloš in sva šla.

Sabina Dermota, S57BNX

Mangart je tretja najvišja gora v Julijskih Alpah in četrta v 
Sloveniji. Kljub temu, da je nižja od Triglava in Škrlatice, 
je fascinantna gora v vseh pogledih in z vseh smeri. Viso-
ka je 2679m in nosi SOTA referenčno oznako S5/JA-003. 
S svojo mogočnostjo in misterijoznostjo, ki jo obdaja spa-
da med naše najlepše in najpopularnejše masive. Prvi 
znani vzpon je leta 1794 opravil naravoslovec Franc Jožef 
Hanibal Hohenwart. V današnjih časih, predvsem v pole-
tnim času, privlači trume za visokogorje bolj ali manj pri-
pravljenih planincev. Pravijo, da mora vsak »pravi« hribo-
lazec imeti v svoji gorniški malhi osvojen vrh Mangarta. 

In kaj pomeni SOTA? To je ena od radioamaterskih aktiv-
nosti – Summits On The Air, ki v slovenščini pomeni vrho-
vi gora na radioamaterskih frekvencah. Dejansko pa po-
meni, da mora radioamater naložiti v svoj nahrbtnik 

radioamatersko opremo: postajo, akumulator, antene, 
podporni stolp za antene, priključne kable in podobno ter 
se z nahrbtnikom odpraviti na vrh določenega hriba. Tam 
mora vso to opremo postaviti, vzpostaviti čim več zvez z 
drugimi radioamaterji in na koncu aktivacije vse spet 
lepo pospraviti v nahrbtnik in odnesti s seboj v dolino. 
Poleg strasti do hribov je radioamaterstvo konjiček, ki me 
dodatno motivira na moji hribolazniški poti.

Dostop na vrh Mangarta precej skrajša cesta, ki je spelja-
na okoli 2000 m visoko na Mangartsko sedlo. Od tam pa 
je vzpon mogoč po Slovenski »plezalni« smeri ali po Itali-
janski malo manj zahtevni, a zato nič manj nevarni ferra-
ti. Seveda sva z Milošem izbrala slednjo. On je bil lani na 
vrhu sam in je točno vedel v kaj se podajava. »Ubogala 
boš na vsako besedo, hodila boš počasi in previdno in nič 
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po svoje, ker nebi rad, da otroci ostanejo brez mame in jaz 
brez žene.« In sva bila dogovorjena.

Ob 5:30 sva bila na izhodišču, opremljena z nahrbtniki, 
pohodnimi palicami in čeladama na glavah. Pobočje je 
namreč zelo krušljivo in zato so le te zelo priporočljive, 
pravzaprav obvezne za vse tiste, ki se odgovorno odpra-
vljamo v visokogorje. Miloš si je na svojo pripel svetilko, 
da je videl kje hodi. V eno roko je vzel drugi konec moje 
palice in sva šla. On spredaj, jaz pa za njim. In tako sva 
hodila do prvih skal. Od tam dalje sem hodila sama. Prvič 
sem hodila res v temi, ko nisem videla niti svetle lise pred 
seboj in sem poslušala samo zvok njegovih planinskih če-
vljev pod katerimi je škripal prod. Na razpotju, kjer se loči-
ta slovenska in italijanska smer se usmeriva levo na itali-
jansko, kjer se pot zmerno vzpenja pod vršno kupolo 
Mangarta. Na zahtevnejših mestih me Miloš opozori na 
obstoječe ovire, drugače pa hodiva v tišini. Prečudovito 
je! Prečiva kratka melišča in skalne plošče do začetka gre-
dine, ki prereže severni bok Mangarta in se izteče do roba 
mogočnega več sto metrov globokega severnega ostenja 
gore.   Vzhod sonca naju najde že na jeklenicah. Počutim 
se kot riba v vodi, saj mi plezanje prinaša veliko užitka. 
Najbrž mi je to ostalo še iz tistih časov, ko smo bili še opi-
ce. Kadar si lahko pomagam z rokami, imam tako dodaten 
stik z goro. Ko se je dotikam, čutim njeno zgradbo, njeno 
veličino in svojo moč. Če stojim na ozki stezi ali polički, 
čutim praznino pod seboj in občutek pripadnosti steni ob 
kateri se premikam. Spoštujem jo in ona me varuje. Ve-
dno je kje oprimek, da mi pomaga napredovati. Samo 
muditi se mi ne sme nikoli. Nato se zopet pridruživa slo-
venski sončni strani, kjer so mi prišle pod roko prve trav-
nate zaplate na katerih je vse polno gorskega cvetja. Ne-

pojmljivo je pobožati nežne cvetke drobnih rastlinic tako 
visoko in si predstavljati njihove barve. Kadar nikogar ne 
vprašam po barvi si predstavljam, da so rumene in bele in 
svetlomodre. Ne vem zakaj. Na internetu sem prebrala, 
da je rastlinstvo na Mangartu zelo pestro, saj ima kar ne-
kaj rastlin na tej naši gori svoje edino ali eno od redkih 
nahajališč pri nas. 

Po slabih treh urah sva po strmih serpentinastih okljukih 
prispela na vrh. Miloš me ni opozoril nanj. Počakal je, da 
sem sama ugotovila, da sva na vrhu. Ko sem zaslišala gla-
sove kakšnih šestih planincev, ki so se pogovarjali in se 
njihovi glasovi niso oddaljevali, sem ugotovila, da sva na 
cilju. Z besedami težko povem kaj sem občutila. Moje srce 
je bilo premajhno za veličastje trenutka. Sonce na koži, 
veter v laseh in svoboda v duši! Nisem mogla zadržati ra-
dosti, s katero sem bila vsa preplavljena. Solze sreče so 
morale na plano. Priznam, da me še noben osvojen vrh ni 
tako globoko pretresel. Morda mu je bil najbližji naš dru-
žinski vzpon na Krn. 

Na vrhu Mangarta je križ, slovenska in italijanska vpisna 
knjiga ter žigi z oznako vrha, vse pa obdaja prostorna 
klopca. Miloš me je prijel za roko, da ne bi pohodila kak-
šnega nahrbtnika ali se spotaknila obenj in me odpeljal do 
prostorčka, kjer sva nameravala postaviti svojo radioama-
tersko opremo. Neko planinko je zaskrbelo, če se slabo 
počutim. Ko ji je Miloš razložil, da je z menoj vse v redu le, 
da ne vidim, je na vrhu nastala grobna tišina. »Potem pa 
vse čestitke …. obema,« se je čez čas oglasila ista gospa, 
»gospe za voljo in vztrajnost, gospodu pa za pogum in 
zaupanje svoji ženi.« Prijetno je slišati komentar ljudi, ki te 
ne poznajo in je njihovo mnenje popolnoma nepristran-
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sko. Kolikokrat sem že morala razlagat radovednim in 
presenečenim planincem kaj me tako neustavljivo vleče v 
gore, če ne vidim prelepih razgledov, ki se ponujajo sami 
od sebe od vsepovsod? In pogled z Mangarta mora biti na 
poletno jutro res veličasten! Miloš mi ga po svojih najbolj-
ših močeh opiše: naši Julijci v okolici, na severu visoke 
avstrijske Ture in vse do Dolomitov na zahodu.  Ali mi je 
sploh potrebno razložiti še kaj?  

Sledila je postavitev radioamaterske tehnike za SOTA ak-
tivacijo Mangarta. S svojo opremo sva zasedla del pro-
storne klopce. Podporni stolp za kratki val (v nadaljeva-
nju KV) je predelana polagalna ribiška palica, dolga 
približno 6 m. Z vrvicami sva jo privezala kar na križ in 
nanjo obesila žično anteno. Anteni za ultra kratke valove 
(v nadaljevanju UKV) pa imava prilagojene tako, da jih 
lahko pritrdiva na pohodne palice. In SOTA aktivacija se je 
lahko pričela ob napovedanem času. Najprej UKV - 144 
MHz. Kaj pa, če ne bo nikogar na drugi strani? Pa sem bila 
zopet prijetno presenečena. Najprej Miran, pa Marjan in 
Mladen in Janez in tako lepo po vrsti naprej. Ko je zmanj-
kalo sogovornikov, sva poglasila anteno na 14 MHz. Fran-
ci (radioamater iz Ljubljane) je na DX-cluster (to je sple-
tna stran, na kateri radioamaterji z vsega sveta objavljajo 
trenutno aktivnost na radioamaterskih frekvencah) napi-
sal najino lokacijo in frekvenco na kateri sva bila aktivna. 
Potem pa sva imela dovolj opraviti na KV. 

Po pravici povedano, jaz sem imela dosti opraviti. Miloš 
mi je prepustil mikrofon. Samo sedel je poleg mene, mi 
vpisoval zveze v radioamaterski dnevnik in mi pomagal, 
če se mi je kaj zataknilo. Ko sem želela oddati mikrofon 
njemu, ga ni hotel. »Danes je tvoj dan. Delaj, čakajo te.« 

In res sem imela kaj početi. In na koncu vsake zveze: 
»Congratulations Sabina!«. »Le zakaj?«, sem se spraševa-
la, saj tujci ne poznajo Mangarta, da bi lahko vedeli kje 
sem. Šele, ko sem se na glas čudila zakaj vse to, mi je ta 
lump povedal, kaj je napisal na SOTAwatch (to je spletna 
stran, kjer radioamaterji za kak dan naprej napovemo kje 
bomo ob določenem času in na katerih frekvenčnih ob-
močjih se nas bo dalo slišati). Miloš je napisal lokacijo, 
uro, frekvenčna območja in na koncu še, da je ta aktivaci-
ja moje rojstnodnevno darilo. Potem mi je bilo jasno, za-
kaj tale Mangart odmeva pa vsej Evropi. Nenazadnje pa 
po več kot dveh letih mojega aktivnega ukvarjanja s SOTO 
moj radioamaterski znak S57BNX poznajo amaterji tudi 
izven slovenskih meja. Iz 14 MHz sem se preselila še na 7 
MHz, saj je nemški operater prosil Šveda, s katerim sem 
ravno govorila, če lahko zamenjam frekvenco, ker bi rad  
naredil zvezo z mano. Res zanimiva dogodivščina. 

Po kakšnih dveh urah radioamaterskega dela sem bila 
tako utrujena, da sva z aktivacijo zaključila. Med pospra-
vljanjem sva marsikateremu planincu razložila kaj počne-
va in kaj je SOTA. Nekateri so že kdaj prej videli kakšnega 
obsedenca kako z vrha hriba ali gore po radijski postaji 
vzpostavlja zveze z ostalim svetom.

Od vznožja proti vrhu so se pričele dvigovati bele meglice 
in tudi veter je postajal vse močnejši. Sklenila sva, da je 
nastopil čas za najtežji del tistega dne. To je pri meni ve-
dno spust. Počasi in previdno sva se spuščala v dolino. 
Tiste jeklenice, ki so na poti proti vrhu vedno tako lepo 
nameščene v višini ramen, da se samo primeš, so na poti 
navzdol v višini kolen in te prisilijo da se lepo sklonjen 
spuščaš z gore. To je pač davek, ki ga gora zahteva od 
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Dnevi zimskih aktivacij 
SOTA Slovenija

Winter Activity weekend SOTA SlovenijaWinter Activity weekend SOTA Slovenija
5. - 8. februar 20115. - 8. februar 2011

tebe. Marsikdaj sem se spustila tudi 
po zadnji plati, ker je bilo tako zame 
najvarneje. V spodnjem delu je ve-
ter že tako pihal skozi odprtine na 
čeladi, da nisem slišala drugega kot 
vršanje. Če poleg tega praktično še 
nič ne vidiš, je to zabava posebne 
vrste. 

Da si poti ne bi skrajšala s prehitrim 
spustom po melišču, sva spust za-
ključila tako, kot sva ga pričela. Mi-
loš je prijel en konec moje palice in 
skupaj sva odšla do avta. Ko so bile 
za menoj vse pasti in nevarni prepa-
di, sem se prav zavedla, koliko je Mi-
loš zaupal vame, da sva se spravila 
na to pot. Vem, da mu je bilo na 
Mangartu trikrat vroče. Prvič zaradi 
hoje, drugič zaradi sonca in tretjič 
zaradi mene. 

Morda je na tem mestu priložnost, 
da lahko rečem še enkrat: »Hvala 
Miloš za zaupanje in pogum, da sva 

osvojila to prelepo in veličastno goro!« Ko sem namreč govorila s prijatelji, ki ne vidijo in tudi hodijo po hribih, nismo 
našli tistega, ki je bil na Mangartu. To ne pomeni, da niso sposobni priti gor, temveč prej to, da niso našli nikogar, ki bi 
jih upal vzeti s seboj. To je res lepo, nepozabno, čudovito darilo!                     

S5/JA-029 S53XXS5/JA-029 S53XX
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ON30ON AWARD BELGIUM
Spominsko diplomo ob 30-letnici tekmovanja “ON Contest” izda-
jajo radioamaterji belgijske sekcije Mechelen (MCL) za zveze s 
člani sekcije in posebno postajo ON30ON v letu 2010. Zbrati je 
potrebno 30 točk, obvezna je ena zveza s posebno postajo 
ON30ON. Vsaka postaja je lahko delana samo enkrat, neodvisno 
od banda in načina dela. Zveze preko Packet Radia in Echolinka ne 
veljajo za diplomo.Točkovanje:

• ON30ON  =  20 točk (DX = 30 točk)
• ON4MCL =  14 točk (DX = 21 točk)
• Člani UBA-MCL  =  8 točk (DX = 12 točk)

Diploma je brezplačna. Zahtevek za diplomo pošljite po elek-
tronski pošti. Na vaš elektronski naslov bo poslana diploma v 
PDF formatu, ki jo natisnete na vašem tiskalniku.
Člani sekcije: DL2KDW, ON1AJG, BN, CLP, 
ON3AFC, ASM, BHS, BP, CEA, DY, QRP, VDD, WLA, 
ON4ABN, ADC, AIR, AMC, AT, AVF, BCS, BPM, CAS, CB, DEL, 
ECO, JVX, LO, VDV, ZN,
ON5AMS, BHP, CGN, DNI, GO, GQ, KE, LDH, RW, WL, ZI, ON6HZ, 
JK, NZ, OB, TO,
ON7BAU, DJU, DU, FS, JH, KM, ROM, SN, WX, XJ,
ON8AS, BK, KH, LR, SVI,
klubske postaje: ON4MCL, ON4DIG, ON30ON.
Internet: http://users.telenet.be/egbert.hertsen/on30on.html
e-mail:  on4cas@uba.be

JOHANN SEBASTIAN BACH DIPLOM                            GERMANY
Diplomo izdajajo radioamaterji iz nemškega mesta Eisenach 
(DOK X11), rojstnega mesta  Johana Sebastiana Bacha. Veljajo 
zveze po 1. januarju 2000. Za diplomo je potrebno zbrati 100 
točk v zvezah s kraji, ki so bili pomembni v življenju skladatelja. 
Točkovanje:
- osebne postaje iz spodaj navedenih DOK-ov  =  5 točk
- klubske postaje iz navedenih DOK-ov  =  10 točk
- posebne postaje s spominskim DOK-om  =  20 točk
Veljavni DOK-i za diplomo:
X11 – Eisenach, X17 – Ohrdruf,
E05 – Lueneburg, X03 – Weimar,
X10 – Arnstadt, X02 – Muehlhausen,
S30, S31, S37 – Leipzig
Veljajo vsi bandi, načini dela pa: FM, SSB in CW. Zveze v CW 
štejejo dvojno število točk. Vsaka postaja je lahko v zahtevku 
navedena enkrat. SWL OK.
GCR  5 EUR  ali  8 USD
Mario Baertig DL6API,  Hohenlohestr. 31,
D-99817 EISENACH,  Germany
e-mail:  m.baertig@t-online.de
internet: http://home.t-nline.de/home/m.baertig/page2.htm

PREFIXES OF BELARUS AWARD BELARUS                      
Diplomo izdaja Activity Group of Belarus (AGB) za potrjene zve-
ze z najmanj 10 različnimi prefi ksi Belorusije (EU, EV, EW). Ni 
datumskih omejitev, veljajo tudi stari prefi ksi Belorusije v sklo-
pu Sovjetske zveze (UC1, UC50, UK2, EZ2, ...). Nalepka se izda-
ja za vsakih sledečih 5 prefi ksov.
GCR 8 EUR ali 10 USD
Remigijus Vaicius LY8O,   P.O.Box 1029,
LT-2000 VILNIUS ,  Lithuania
e-mail:  eu1eu@qsl.net
internet: http://www.ev5agb.com/

CORNISH AWARD ENGLAND
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami iz angleške po-
krajine Cornwall. Vsaka postaja šteje 1 točko. Ni datumske ome-
jitve, veljajo vsi bandi in načini dela. SWL OK.
CLASS 1 = 30 točk,  CLASS 2 = 20 točk,  CLASS 3 = 10 točk
GCR  5 USD  ali  10 IRC
Cornish Award Manager,  P.O.BOX 100,
TRURO, Cornwall, England TR1 1RX
e-mail:  ken@jtarry.freeserve.co.uk
internet:  http://www.cornishradioamateurclub.org.uk/ 

BAVARIA AWARD PENNANTS  GERMANY   
BAVARIA 1000 PENNANT    
Trobarvna trikotna zastavica iz blaga in izvezenim znakom se iz-
daja za potrjene zveze po 1.1.1984 s postajami iz nemške pokra-
jine Bayern (Bavaria). Pokrajina obsega 4 DARC distrikte (DOK-i 
B-, C-, T-, in U-). Iz vsakega distrikta je potrebno imeti najmanj 8 
različnih DOK-ov. Ista postaja je lahko delana na večih bandih in 
večih načinih dela (ne veljajo zveze na Packet Radiu in Echolin-
ku). Zveze so lahko: vse na HF ali vse na VHF/UHF/SHF. Največ 5 
manjkajočih DOK-ov lahko zamenjajo VFDB DOK-i iz Bavarske:
Z13, 15, 16, 30, 42, 44, 51, 52, 57, 61, 64, 67, 76
Posebni DOK-i, ki so bili izdani za določen distrikt, štejejo kot 
samostojen DOK in točke; DOK-i, ki pa niso bili izdani za distrikt,  
štejejo samo kot točke. 
Zbrati je potrebno 1000 točk. Točkovanje:
    FM:  VHF = 6,   UHF/SHF = 12,   HF = 6
    SSB/Digital:   12 / 24 / 12
    CW:  20 / 40 / 20
Za zastavico obstajajo posebni dodatki:
• na zastavici je lahko izvezena oznaka, da so bile vse zveze na 

enem bandu ali enem načinu dela
• pozivni znak je lahko izvezen v Braillovi pisavi
• zastavica je lahko zaščitena s posebno plastično folijo
Zahtevek za diplomo uredite po abecednem redu DOK-ov in 
pozivnih znakov.
GCR  18 EUR  ali  26 USD, vsak dodatek 4 EUR  ali  6 USD

RADIOAMATERSKE DIPLOME
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BAVARIA 1500 PENNANT  (silver)
BAVARIA 2000 PENNANT  (gold)
Za zastavico je potrebno zbrati 1500 oz. 2000 točk. Točkovanje 
je enako, kot pri zastavici 1000. Potrebno število različnih DOK-
ov po distriktu in možna zamenjava z VFDB DOK-i  iz Bavarske:
DARC Distrikt  BAVARIA 1500   BAVARIA 2000
  B (Franken)  30  35
  C (Oberbayern)  25  30
  T (Schwaben)  12  15
  U (Bayern Ost)  18  25
  Z (VFDB) – zamenjava   8  10
Za posebne DOK-e veljajo ista pravila kot pri zastavici 1000, za 
vsako zastavico so tudi možni zgoraj navedeni dodatki.
GCR  21 EUR  ali  30 USD,  vsak dodatek 4 EUR  ali  6 USD

BAVARIA 5000 PENNANT  (diamond)
Za zastavico je potrebno zbrati 5000 točk. Točkovanje in pogoji 
so enaki kot pri ostalih zastavicah, možni so tudi vsi dodatki. 
Potrebno število različnih DOK-ov po distriktu in možna zame-
njava z VFDB DOK-i  iz Bavarske:
Distrikt B (Franken)  39
  C (Oberbayern)   33
  T (Schwaben)   18
  U (Bayern Ost)   27
  Z (VFDB) - zamenajva  12
GCR  26 EUR  ali  37 USD,  vsak dodatek 4 EUR  ali  6 USD
DARC-OV Helmbrechts, B39 Award Manager DB7NW,  P.O.Box 
1124, D-95222 HELMBRECHTS,  Germany
Internet:  http://www.ov-b39.de

RUSSIAN WPX AWARD RUSSIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze po 1. januarju 1989 s 100 različni-
mi prefi ksi Rusije. Veljajo vsi bandi in načini dela. Diploma je lahko po-
sebej označena, da so bile vse zveze na CW ali SSB, ali na enem bandu.
GCR  10 EUR  ali  10 USD
Nick Ermolenko UA6MM,  P.O.Box 73, TAGANROG,  347902, Russia
Internet:  http://www.ua6mm.narod.ru/  

COLCHIS AWARD GEORGIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze s postajami s področij na 
obali Črnega morja, kjer se je nekoč raztezalo Kraljestvo regiona 
Colchis, tudi poznano kot Kolkhida. Ti kraji so: 
 Batumi (Georgia), Poti (Georgia), 
 Sochi (Russia) in Rize (Turkey)
EU operatorji potrebujejo 3 različne postaje, obvezna je vsaj ena 
zveza z mestom Batumi. Na dan neodvisnosti Gruzije – 26. maja 
– zadostuje za diplomo že ena zveza z mestom Batumi, prav tako 
zadostuje 1 zveza, če je narejena na 28 MHz ali 50 MHz bandu. 
GCR  6 USD  ali  10 IRC
Nersesyan Alexander 4L1FP,  H17, Airport,
0158 TBILISI,  Georgia
e-mail:  4l1fp@mail.ru 

FRYDERYK CHOPIN AWARD POLAND
Ob 200-letnici Frederika Chopina, slavnega poljskega pianista 
in skladatelja, izdajajo radioamaterji Poljske spominsko diplomo 
za zveze s SP/SQ postajami v koledarskem letu 2010. Aktivne 
bodo postaje s posebnimi prefi ksi s številko 200 in 2010 v po-
zivnem znaku. Ista postaja je lahko delana na različnih bandih. 
Zbrati je potrebno najmanj 2010 točk.
Točkovanje:

-  400 točk (DX = 500): SO200FCM, postaje z znakom ..200FC, 
..200CHOPIN, ..2010FC, ..2010FCY

-  100 točk (DX = 200): Poljske postaje s številko 200 v 
prefi ksu (SP200PSU, SQ200AAA,…)

-  50 točk (DX = 100):  ostale SP/SQ postaje
Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite izpisek iz dnevnika + 5 
EUR  (manager priporoča po priporočeni pošti)
Piotr Brydak SP5PB,  Okolnik 9a m 16,
PL-00 368 WARSZAWA,  Poland

HAZI AHAD OGLU ASLANOV AWARD AZERBAIJAN
Diploma se izdaja v spomin na dvakratnega heroja Rusije iz 2. 
svetovne vojne, ki je bil rojen 1910 v mestu Lenkoran v Azerbaj-
džanu. Kot poveljnik tankovskih sil je padel v bitki januarja 
1945. Za diplomo so potrebne potrjene zveze s postajami iz 
Azerbajdžana (4J, 4K) po 9. maju 1983. Zbrati je potrebno 100 
točk. SWL OK. Točkovanje:

- posebne postaje 4K1V, 4K1AZI  =  50 točk
- klubska postaja imenovana po Aslanovu 4K7Z  =  40 točk
- zveza s članom kluba 4K7Z  =  10 točk
- zveza s postajo iz Azerbajdžana  =  5 točk.

Obvezna je vsaj ena zveza z 4K7Z, 4K1V, 4K1AZI ali 4J1S. Za klub-
sko postajo veljajo tudi stari pozivni znaki: UK6DAE, UK6DAZ, UD-
7DWZ, 4K7DWZ, UK6CAA, UD2NWZ, UD3KWZ, RD1DWZ, EO6D, 
EU6D, EV7DN, UD70DWZ, UD850DWZ, UD500DWZ, 4K500DWZ, 
4K49V, 4K50V, 4K51V, 4K52V, 4K51DWZ, 4K70DWZ, 4K80ADR.
Člani kluba Hazi Aslanov: 4J3M, 4J7FM, 4J7WMF, 4J9M, 4J9NM, 
4K5D, 4K6DAZ, 4K6DI, 4K6GF, 4K6LIS, 4K6MER, 4K6OF, A65BJ, 
F6FYD, PD0RQX, UA3FDX, UN/4J9M.
Diploma je brezplačna, pošljite 3 IRC za stroške poštnine
Vladimir Ulyanov UA3FDX,  P.O.Box 10,
MOSCOW, 121615, RUSSIA
e-mail:  diplom@azhams.net, internet:  http://4k7z.azhams.net/

CQ ZONE 23 AWARD MONGOLIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze s 5 različnimi postajami iz 
CQ zone 23. Veljavne pozivne oblasti so:
a. JT  (Mongolia)   e.  BY9M – R  (NingXia)
b. UA0Y    f.   BY9S – Z  (QingHai)
c. BY3G – L  (NeiMenggu)  g.  BY0
d. BY9G – L  (GanSU)
Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in načini dela. 
GCR  +  4 USD ali 7 IRC  (po priporoćeni pošti)
M.R.S.F. Award Manager,  P.O.Box 573,
Ulaanbaatar 16092,  Mongolia               
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DIPLOME SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IZ PROGRAMA ARRL IN IARU

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 S51DI S51DB S51DQ S51DX
S51EJ S51GI S51GW S51KL S51KM S51MA
S51ME S51MP S51NM S51NR S51RU S51SS
S51V 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 S56DX S57A S57AC S57AL
S57AT S57DX S57KV S57KW S57LF S57MI
S57PY 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 S57PY S57RTH S57XX
S58T
DXCC RTTY
S51DX S51HF S52R S53MJ S53X S54E
S55ZZ S57AT S57DX S57XX S58T
DXCC 160M
S50A S50O S50U S51DI S53MJ S53X
S54E S55SL S55ZZ S57AC S58AL S58Q
S58T S59Z
DXCC 80M
S53MJ S57AT
DXCC 40M
S57AT S58T S59AW
DXCC 30M
S51DV S53MJ S54E S55SL S55ZZ S57AT
DXCC 20M
S57AT
DXCC 17M
S51DV S53MJ S53X S54E S55SL S55ZZ
S57A S57AT
DXCC 15M
S57AT S58T
DXCC 12M
S51DV S54E S55SL S55ZZ S57A S57AT
DXCC 10M
S55SR S57AT S58T
DXCC 6M
S50N S51DI S53X S57A S57AC S57TA
S58J S59F S59YL S59Z
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 CHALLENGE
S51DI S51DV S51NM 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
S55ZZ 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 S55ZZ
5BWAC
S50O S51DX S51GI S51SS S53EO S57DX
S57LF S58AL
5BWAC CW
S51DX S58AL
6BWAC
S50N S52R S55ZZ
6BWAC RTTY
S53MJ
6BWAC 50MHz
S57AC
WAC SAT
S57TTI
VUCC
S57AC S57M

http://www.arrl.org

WAZ DIPLOME
5BWAZ 200 ZON
S50A S50O S51DX S51GI S52QM S54E
S57A S57DX S58Q 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
S59DJK
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 nad 30 ZON
S55ZZ S58Q
WAZ 160M 40 ZON
S50U S54E S59Z

WPX DIPLOME
WPX of EXCELLENCE
S51NU
WPX of EXCELLENCE + 160 metrov
S50A S51U S53EO S53MJ S55SL
WPX MIXED
S50A S50B S50O S51DX S51NU S51RU
S51ZZ S52AB S52R S52QM S53EO S53MJ
S55SL S57DX S58MU S59DTN
WPX CW
S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S55SL
S55ZZ S58MU
WPX FONE
S50O S51DX S55SL

HONOR ROLL
Vir: http://www.arrl.org/dxcc-standings

MIXED
S50A S50O S50R S51DI S51GI S51MA
S51RU S53AW S53R S53X S54E S55SL
S55ZZ S57DX S57AC S57AT S58T S59AA
S59ZZ
FONE
S55SL S57AC S57AT S58T
CW
S58T
RTTY
S58T

PLAKETE HONOR ROLL
PLAKETA HONOR ROLL Nr1 MIXED
S51GI S51RU S58T
PLAKETA HONOR ROLL Nr1 FONE
S58T
PLAKETA HONOR ROLL CW
S58T
PLAKETA HONOR ROLL RTTY
S58T
PLAKETA HONOR ROLL MIXED
S51GI S51MA S53AW S55SL S58T

WAS DIPLOME
WAS MIXED
S51GI S52AB S57AC S57AT S57DX S51DV
WAS FONE
S50O S52DD
WAS CW
S53MJ S57AT 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.



Aviat Networks Inc. je mednarodno podjetje, ki se je spe-

cializiralo predvsem na področju naprednih paketno orien-

tiranih brezžičnih tehnologij, ki predstavljajo temelj 

širokopasovnega 4G/LTE radijskega omrežja. Z naprednimi 

storitvami (inteligentna omrežja, pametni telefoni, itd.) 

postaja brezžično omrežje vedno bolj obremenjeno, zato je 

povečanje prepustnosti omrežja, ki ga prinašajo širokopa-

sovne tehnologije nujno. Ponujamo najboljše omrežne brez-

žične rešitve, vključujoč opremo za mikrovalovna hrbte-

nična omrežja, WiMAX dostopovna omrežja in širok portfelj 

storitev, ki omo gočajo javnim in zasebnim brezžičnim te-

lekomunikacijskim operaterjem konkurenčno ponudbo stori-

tev podatkovnega prenosa.

V Sloveniji ima v lasti podjetje Tel-
sima d.o.o., ki ima svoj razvojno-
raziskovlani center v Trzinu. Slednji 
se zaradi preusmeritve raz voja iz ZDA 
v Slovenijo krepi, zato iščemo nove 
strokovnjake s področja telekomunika-
cijskih tehnologij (programerji vseh 
profilov), da se pridružijo obstoječi 
skupini 70-ih razvijalcev.

WWW.AVIATNETWORKS.COM
TELSIMA d.o.o., Member of Aviat Networks, Inc.

Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenia,

Phone: + 386 1 5887 001, Fax: + 386 1 5887 002
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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


