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Spoštovani,

verjetno vas je vse ki prejemate CQ ZRS, predvsem pa vam je to edini vir informacij, že zaskrbelo, ali 
se sploh kaj dogaja oz. zakaj še ni našega glasila in ali ZRS še sploh deluje ? Na srečo so vsi dvomi od-
več. Nasprotno, v preteklem obdobju so bili narejeni pomembni koraki v smeri prenove ZRS. Po tem 
ko je bila uspešno zaključena zgodba na temo finančne konsolidacije, so se nadaljevale aktivnosti v 
smeri spremembe Statuta ZRS. Bilo je podanih veliko konkretnih predlogov in ne malo takih, ki so 
si na isto temo nasprotovali. Člani UO ZRS so odločeni, da v svojem mandatnem obdobju izvedejo 
temeljito preobrazbo ZRS. V želji, da bo za vse spremembe dosežen največji možni konsenz, je bila 
sprejeta odločitev postopnega spreminjanja. Delegati so na svoji 41. redni konferenci takšen pristop 
podprli, kar so tudi potrdili z absolutno podporo predlaganim in tudi izglasovanim sklepom. Sam 
potek razprave s strani delegatov, kot tudi vzdušje med prisotnimi, nas še posebej navdaja z opti-
mizmom. In vsi ki so bili prisotni na večini predhodnih konferenc, so si bili enotni, da so se začele 
zadeve premikati v pozitivni smeri.

Takšnih dni, kot je bil »radioamaterski dan«, 10. marca 2012 ( od jutranje otvoritve radioamater-
skega sejma, skupnega druženja, podelitve nagrad, konference-razprav o našem hobiju…. do sim-
bolične otvoritve novih prostorov ZRS ), si vsekakor želimo še večkrat.

Star pregovor pravi, da ena lastovka še ne prinese pomladi. In potrebno bo še veliko naporov in tr-
dega dela. Načeloma se tega vsi zavedamo, le da je še veliko ( preveč ) takih, ki to načelo zagovarjajo 
le kadar govorijo o drugih, sami pa ga ne izvajajo. Žal, ponavljam kritiko, ki sem jo na tem mestu že 
izrekel in je namenjena nekaterim predsednikom radioklubov ( glede obveščanja oz. posredovanja 
informacij za CQ ZRS, o klubskih aktivnostih ). Na srečo, v naše radioamaterske vrste vstopajo novi 
in mladi ljudje, ki s seboj prinašajo nove ideje, energijo, predvsem pa so pripravljeni delati in niso 
obremenjeni z preteklimi vzorci……

Tudi naše glasilo je na poti neizbežnih sprememb. V toku je projekt prehoda izdajanja v elektronski 
obliki in bo predstavljen na srečanju predsednikov radioklubov ( predvidoma v mesecu juniju ), ko 
bo potrebno sprejeti odločitev, kako naprej in ena od točk dnevnega reda je tudi ta tematika.

Na zadnji konferenci, je bilo podanih kar nekaj pobud na temo, kaj lahko ZRS ponudi svojim čla-
nom. In v sklopu tega so tudi »priloge« ob izdaji CQ ZRS. Kot vedno, tudi tokrat vsi ne bodo zado-
voljni. Prepričan pa sem, da se bo naslednjič našla zadovoljiva rešitev tudi za ostale. Pomembno je, 
da se zadeve premikajo v pravi smeri in da je vedno več tistih ki so pripravljeni pri tem sodelovati.

Hvala lepa vsem, ki ste pripomogli k tokratni izdaji našega glasila. 

 Podpredsednik ZRS in urednik CQ ZRS
 Konrad Križanec Rado, S58R

CQ ZRS - GLASILO ZVEZE
RADIOAMATERJEV SLOVENIJE

Ureja:
Konrad Križanec, S58R

Tisk in grafični prelom:
LOTOS NOVA d.o.o.

Naklada:
1200 izvodov

UREDNIŠKI ODBOR

Glavni urednik (v.d.):
Konrad Križanec, S58R

Uredniki rubrik:
Info, Tehnika, Konstruktorstvo, SOTA:
Konrad Križanec, S58R
KV aktivnosti:
Igor Cigler, S52IC
UKV:
Aleš Rojc, S59RA
ARG:
Franci Žankar, S57CT
Diplome:
Miloš Oblak, S53EO
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Spoštovane radioamaterke in radioamaterji.

 Vsem udeležencem 41. Konference ZRS se zahvaljujem 
za potrditev predlogov Upravnega odbora ZRS. 
 Prijetno sem bil presenečen, nad glasovalnimi izidi, če 
ne že šokiran, kot sem izjavil v znak zahvale na sami konfe-
renci.
 Tisti, ki si napovedovali lani v jeseni, da peljemo ZRS na 
pogreb, se jim napoved ni uresničila.
To lahko z gotovostjo trdim zdaj, meseca maja 2012. Ogro-
mno stvari, ki so bile sprejete na 41. konferenci ZRS ja je v 
glavnem že izpolnjenih, ali pa so v zaključni fazi.
 Spremenjen Statut je že kar nekaj časa na UE Maribor, 
formalizem bo zaključen v mesecu juniju 2012.
Prostori na novi lokacije Bezjakovi 151 so v glavnem že na-
red. Bilo jih je potrebno prepleskat, položit nov pod, obno-
vit razsvetljavo, nabavljena je nova konferenčna miza z stoli. 
Na mestno občino Ljubljana je že poslana odpoved doseda-
njih prostorov za Lepi pot 6 z, datumom 1.9.2012. Do takrat 
še moramo postoriti marsikaj. Pa saj smo že dokazali, da s 
skupnimi močmi lahko naredimo vse zastavljeno. Tudi med 
in po selitvi bo QSL biro deloval nemoteno. Administracija 
je v večji meri po zaslugi UO urejena dokaj vzorno. Prav 

tako smo pripeljali na zeleno vejo računovodstvo. Finančno 
stanje je tako, da račune plačujemo redno, skladno z valuta-
mi in sprejetim finančnim planom za leto 2012. Pri članstvu 
ni nekega večjega osipa, saj so klubi svoje obveznosti do ZRS 
ja poravnali za že vsaj 900 svojih članov.
 Največji letošnji amaterski dogodek Balkansko prven-
stvo lov na lisico na Rogli poteka po zaslugi organizacij-
skega odbora po planu. Vabljeni vsi člani in simpatizerji 
radioamaterstva, da se tega dogodka v čim večjem številu 
udeležijo.
 Tudi z delom vseh ostalih managerjev sem zadovoljen. 
Vse njihove aktivnosti koordiniramo na Upravnem odboru. 
Kljub zmanjšanju dotacij na vseh področji, aktivnosti ne za-
ostajajo ne pri sodelovanju z Slovensko vojsko, ne z URZSR 
jem.
 Želim vam prijetno radioamatersko preživetje poletja. 
Z vašo pomočjo pa se bomo potrudili, da bomo do jeseni 
naredili vse zastavljene cilje okoli selitve prostorov iz Lju-
bljane v Limbuš.

Predsednik ZRS ja:
Bojan Majhenič, S52ME

Bojan Majhenič, S52ME

Priloga  cq zrs

lonček za Pisala
z emblemom zrs

zahvaljujemo se zvonetu Pivku - s57Pz
za donacijo 1.200 lončkov za Pisala.
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radioamaterski dan –
sobota, 10. marec 2012 - Pekre 

Začelo se je zjutraj ob 8.uri, z otvoritvijo radioamaterskega sejma. In sejem bil je živ…..

Popestrili so ga še predstavitve COTA in enota za zveze SV….
Po brezplačnem kosilu za vse udeležence je sledila podelitev priznanj …
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Ob 14.uri se je nadaljevalo z Konferenco ZRS…

Konferenca je potekala konstruktivno in v prijetnem vzdušju….
ki se je nadaljevalo z simbolično otvoritvijo in ogledom novih prostorov ZRS…

Druženje se je zavleklo pozno v noč …, skratka bilo je prijetno.

"Se vidimo jeseni !!!," je bil najpogosteje izražen stavek ob slovesu.
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 ZRS INFO  41. KONFERENCA ZRS 

CQ ZRS LETNIK XXIII, 1-2/2012

41. redna letna konferenca zrs 
41. redna letna konferenca, se je odvijala 10. marca, 2012 v Pekrah, Bezjakova ulica 151, 2341 – Limbuš.

Sama konferenca je potekala v prijetnem in konstruktivnem vzdušju. Pravo nasprotje poteka nekaj zadnjih konferenc. Vsekakor je k 
temu prispevalo prijetno razpoloženje in druženje radioamaterjev že od jutranjih ur ob otvoritvi radioamaterskega sejma, nato sku-
pnem kosilu in v nadaljevanju na podelitvi priznanj ZRS. 

Konferenca se je začela ob 14:00 s pozdravnim govorom, predsednika ZRS, Bojana Majheniča - S52ME.
Po izteku 30 min, so prisotni lahko nadaljevali z delom konference, saj je bilo prisotnih več kot tretjina delegatov ZRS.

Po izvolitev organov konference ( predsednik delovnega predsedstva je bil Rado Jurač, S52OT ) in sprejetju dnevnega reda  je bila 
beseda predana gostom konference.

Gospod Jauk, predstavnik URSZR enote Maribor je poudaril dolgoletno sodelovanje z radioamaterji, posebej intenzivno od leta 2005. 
Predstavil je dosedanje uspešno sodelovanje radioamaterjev v sklopu URSZR, ter možnosti le tega še naprej. Zaželel je uspešno delo 
konference.

Predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil za zaupanje in izrazil željo, da bo delo konference potekalo v vzdušju v katerem se je 
začelo in z željo, da bodo sprejeti pomembni sklepi za nadaljnje delo slovenskih radioamaterjev in pozval verifikacijsko komisijo, da 
poda poročilo. Ker komisija še ni končala z delom, se je konferenca nadaljevala s podajanjem poročila o delu organov ZRS.

Predsednik ZRS, Bojan Majhenič - S52ME je podal poročilo o delu UO ZRS, za to kratko obdobje med izredno (oktobra
2011) in današnjo konferenco. V tem obdobju je bilo izvedenih 5 rednih sej (poročilo v prilogi zapisnika). Predsednik se je zahvalil 
članom UO ja za njihovo požrtvovalno delo, ki se med drugim izraža tudi v relativno ugodnem finančnem stanju ZRS. Posebej je opo-
zoril na uspele aktivnosti vezane na pridobitev novih prostorov za ZRS in sklenitev pogodbe brez plačila najemnine le teh, za obdobje 
20-tih let. Plačujejo se samo t.i. obratovalni stroški. Tako z novimi prostori, kot tudi z ostalimi možnostmi, ki jih ta lokacija omogoča, 
so bili delegati seznanjeni že pred samo konferenco. Ne gre samo za štiri krat manjše stroške v primerjavi z LP6, predvsem so odprte 
možnosti od postavitev anten, do organizacij različnih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti za radioamaterje. Skratka današnji 
dan je prelomnica za slovenske radioamaterje.

Pred nadaljevanjem, je predsednik delovnega predsedstva, pozdravil nekdanja dolgoletna predsednika ZRS Tonija
Stipaniča in Francija Mermala.
 
S strani računovodskega servisa, ki ga za ZRS izvaja ga. Milena Sinur, je bilo podano finančno poročilo za leto 2011. 

Nato je v imenu verifikacijske komisije, poročilo podal Silvo Obrul, S50X.
Ker po 17. členu Statuta ZRS, ni bilo prisotne polovice delegatov, je bila konferenca prestavljena za 30 min.
Prisotnih je 46 delegatov - pooblaščenih predstavnikov radioklubov, kar je več kot 1/3 vseh delegatov, kar pomeni, da je konferenca 
sklepčna.

Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik NO ZRS, Drago Bučar, S52AW. Komisija je pregledala finančno poslovanje ZRS in 
izvajanje sprejetih sklepov in se seznanila z ostalimi aktivnostmi UO ZRS (poročilo podano v prilogi). Glede samega finančnega po-
slovanja je bil narejen velik korak naprej, lahko bi rekli celo vzorno, v primerjavi z preteklimi leti.

V imenu disciplinske komisije, je njeno poročilo podal Rado Jurač, S52OT. Komisija ni obravnavala nobene pritožbe.

V skladu s poslovnikom, se je prešlo na obravnavo predhodno podanih poročil (poročilo UO, finančno poročilo, poročilo NO
in disciplinske komisije).

Ker se ni nihče javil k razpravi, so bila vsa poročila dana na glasovanje.
Rezultat glasovanja: ZA - 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN - nihče
Delegati so z aplavzom nagradili delo organov ZRS.

Delovni in finančni načrt ZRS za leto 2012, je podal predsednik, Bojan Majhenič - S52ME (v prilogi). Opozoril je, da je plan narejen 
na predpostavki predvidenega priliva iz naslova članarin za leto 2012. Glede glasila ZRS je opozoril, da so finančna sredstva za vsaj 4 
izdaje zagotovljena, večji problem je vsebina, ki pa je odvisna od nas radioamaterjev samih. Pilotni projekt, distribucije glasila preko 
klubov, zaradi pasivnosti nekaterih klubov ni dosegel želenega učinka. Opozoril je na izvedbo balkanskega ARG prvenstva, ki bo pri 
nas. Seveda pa se bo plan vseh aktivnosti prilagajal glede na razpoložljiva finančna sredstva. Kar se tiče QSL biroja (glede na novo 
lokacijo ZRS), je delovanja le tega dogovorjeno in usklajeno z QSL managerjem, S54G - Milošem. Preučuje se možnost več distribucij-
skih mest za QSL biro. Administrativne zadeve oz. komunikacijo z člani ZRS bo še naprej opravljal Jaka Steblovnik - S51JS.

Predsednik delovnega predsedstva je odprl razpravo o delovnem in finančnem načrtu za leto 2012 in po razpravi se je prešlo na glaso-
vanje. Rezultati glasovanja: ZA – 45, PROTI – nihče, VZDRŽAN – 1.
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V točki dnevnega reda : »Obravnava in sprejem sprememb Statuta ZRS«, je obrazložitev podal predsednik ZRS. Poudaril je, da so bili 
v pripravi še ostala dopolnila, vendar so se odločili, da bodo za začetek predlagali samo minimalne, nato pa do konca mandata sprejeli 
ostale spremembe oz. dopolnila, ki bodo pripomogla k spremembi stanja oz. prilagoditev ZRS na novo nastale spremembe času in 
okolju v katerem delujemo. Predvsem pa želimo dobiti za vse spremembe široko podporo čim večjega kroga radioamaterjev.

Sledila je konstruktivna razprava v kateri so delegati podali svoja mnenja in predloge.
Predsednik delovnega predsedstva je seznanil delegate, da je za sprejetje sprememb Statuta ZRS, potrebna 2/3 večina
prisotnih delegatov. Ker je prisotnih 46 delegatov, je potrebno da za sprejetje predlaganih sprememb glasuje vsaj 32 delegatov. O vsaki 
spremembi se bo glasovalo posebej in nazadnje o vseh spremembah skupaj.

Rezultati glasovanja sprememb Statuta ZRS :

1. Sprememba 2. člena Statuta, kjer se spremeni naslov sedeža ZRS z polnim naslovom: Bezjakova ulica 151, 2341 - Limbuš 
Glasovanje: ZA - 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN - nihče

2. Sprememba 4. člena: spremeni se žig ZRS; namesto Ljubljana, novo ime sedeža - Limbuš 
Glasovanje: ZA - 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN - nihče

3. Dopolnitev 5. člena: doda se beseda »lahko« pred besedo organizira (lahko organizira) in vabi (lahko vabi). 
Glasovanje: ZA - 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN - nihče

4. Dopolnitev 9. člena – 7. alineja: doda se: »ter koordinacijo« in beseda: »digitalne radijske komunikacije«. 
Glasovanje: ZA - 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN - nihče

5. Sprememba 10. člena: »Članstvo se redno obnavlja. Kdor želi ostati član Zveze, mora do roka, ki ga določi UO, poravnati članari-
no in druge obveznosti ki jih določi Konferenca ZRS«. 
Glasovanje: ZA - 44, PROTI - 1, VZDRŽAN - 1

6. Sprememba 11. člena: posledično se doda drugi odstavek: »Članstvo v ZRS preneha radioklubu ki do dogovorjenega roka ne ob-
novi članstva, kot je določeno v prejšnjem členu tega Statuta«. 
Glasovanje: ZA - 42, PROTI - 1, VZDRŽAN - 3

7. Dopolnitev 20. člena: doda se beseda »digitalne komunikacije«. 
Glasovanje: ZA – 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN – nihče

8. Sprememba 31. člena: »Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu z računovodskimi standardi«. 
Glasovanje: ZA - 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN - nihče

9. Dopolnitev 32. člena: doda se »s sredstvi sponzorjev in donatorjev«. 
Glasovanje: ZA - 46, PROTI - nihče, VZDRŽAN - nihče

10. Sprememba: današnji datum sprejetja Statuta in prenehanje veljavnosti predhodnega. 
Glasovanje: ZA - 45, PROTI - nihče, VZDRŽAN - 1

11. Glasovanje o sprejemanju celotnega Statuta: 
Glasovanje: ZA - 45, PROTI - nihče, VZDRŽAN - 1

S tem je stopil v veljavo novi Statut ZRS. Delegati so glasovanje zaključili z aplavzom.
Predsednik ZRS, Bojan Majhenič, S52ME je izrazil zadovoljstvo in zahvalo vsem delegatom. Obenem je obljubil, da bo posredovan 
dodaten rok, do katerega bodo lahko klubi, ki niso poravnali članarine, to še uredili.

Na osnovi predhodnih in v nadaljevanju številnih razprav delegatov, so oblikovali naslednji sklep konference:

UO ZRS mora do 15. novembra obvesti radioklube o višini članarine za naslednje leto. Radioklubi so dolžni do 31. januarja sporočiti 
višino vplačila članarine in ta znesek poravnati do konca februarja. Glasovanje: ZA - 44, PROTI - 1, VZRDŽAN - 1

V nadaljevanju so bile podane pobude in predlogi na katere odgovor mora pripraviti UO ZRS ( povečanje dovoljene moči na 1,8 MHz, 
delo ZRS z mladimi, dodatna ponudba članom ZRS, uvedba članske kartice, uvedba novih tekmovalnih kategorij..).

Ob koncu konference se je predsednik delovnega predsedstva, Rado Jurač - S52OT zahvalil organizatorjem, še posebej pa delegatom 
za uspešno delo. Predsednik ZRS, Bojan Majhenič - S52ME, pa je povabil vse prisotne na simbolično otvoritev novih prostorov ZRS.

Konferenca se je zaključila ob 17:05. 

Povzetek konference pripravil:
Podpredsednik ZRS - Rado Križanec, S58R
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nova eu in globalna aPrs Paradigma 
Avtor: Ognjen Antonič, S56OA

Uvod
Zaradi nezanesljivosti delovanja APRS omrežja in pomanjkanja 
usklajenih uporabniških ter nastavitev APRS digipeaterjev po 
Evropi, je bila novembra 2008, v okviru Konference IARU Re-
gije 1 v Cavtatu, sprejeta odločitev, da se začne uporabljati nova 
EU APRS paradigma, ki je tudi usklajena in enaka novi globalni 
APRS paradigmi, ki so jo pričeli uporabljati v Združenih drža-
vah Amerike ter drugje po svetu že poprej.

Sledeča zgodovina evolucije APRS poti (APRS path) je pomemb-
na za razumevanje delovanja in težav, ki so se ob tem pojavili:
 Ǭ RELAY, enostavno ponavljanje APRS paketov brez preverjanja 
podvojenih paketov in sledljivosti opravljene poti paketa, na-
menjena za prehod čez lokalni digipeater nekje v dolini z manj-
šim geografskim področjem pokrivanja

 Ǭ WIDE, enostavno ponavljanje APRS paketov brez preverjanja 
podvojenih paketov in sledljivosti opravljene poti paketa, prvo-
tno namenjena za prehod čez digipeater nameščen nekje pokri-
vajoč širše geografsko področje

 Ǭ TRACE, enostavno ponavljanje APRS paketov z zamenjavo 
(substitucijo) klicnega znaka ter s tem sledljivostjo opravljene 
poti, vendar brez preverjanja podvojenih paketov

 Ǭ WIDEn-N, ponavljanje APRS paketov z več skoki (multiple 
hops) in preverbo podvojenih paketov, vendar brez sledljivosti 
celotne poti paketa

 Ǭ TRACEn-N, ponavljanje APRS paketov z več skoki, preverbo 
podvojenih paketov ter sledljivostjo celotne poti paketa

Za najbolj optimalno delovanje APRS omrežje potrebuje tako 
ponavljanje paketov z več skoki (n-N), preverbo podvojenih pa-
ketov, kot tudi sledljivost celotne poti skozi omrežje, ki jo je paket 
prepotoval.

Primer sledljivosti poti APRS paketa 
preko digija do internet prehoda

Za odstranjevanje visokega števila podvojenih paketov je najprej 
potrebna odstranitev RELAY, WIDE in TRACE poti. Naslednji 
korak je pridobiti tako ponavljanje z več skoki, kot tudi sledljivost 
celotne poti hkrati. Ker je že 90% vseh APRS uporabnikov upora-
bljalo WIDEn-N pot ter ker je izjemno težko spremeniti navade 

velikemu številu uporabnikov, se je kot jasna pokazala samo ena 
rešitev. To je premik podpore WIDEn-N poti na stari UITRACE 
parameter, ki so ga ponujali obstoječi digipeaterji in program-
ska oprema za podporo stari TRACEn-N poti, ki jo tudi želimo 
upokojiti. Stari UIFLOOD parameter za podporo stari WIDEn-
-N poti brez popolne sledljivosti, je pa dobil novo življenje v obli-
ki SSSn-N poti za podporo državi ali regiji namenjenim APRS 
paketom, kjer si zaradi geografske omejenosti lahko privoščimo 
odsotnost sledljivosti paketom, pri čemer se uporablja ISO 3166-
1 standard za oznako države, recimo SVN2-2 za pakete poslane 
preko dveh skokov znotraj Slovenije. 

Končna rešitev je torej uporaba WIDEn-N poti z več skoki, vklju-
čujoč preverbo podvojenih paketov ter sledljivosti poti paketa 
skozi APRS omrežje, z izjemo uporabe SSSn-N poti za geograf-
sko omejena področja.

Ureditev APRS omrežja
Vkolikor je digipeater nastavljen, da se odziva na pot RELAY, jo 
je potrebno spremeniti na WIDE1-1. WIDE1-1 je novi ekvivalent 
stari RELAY poti, kjer smo želeli, da paket preide samo en skok, 
praviloma preko lokalnega APRS digipeaterja.

Vkolikor je digipeater nastavljen, kot WIDEn-N in podpira UI-
TRACE parameter, potem gre premakniti to pot iz starega UI-
FLOOD parametra na UITRACE pri čemer pridobimo sledlji-
vost poti paketov.

Vkolikor se uporablja UIView program tudi kot APRS digipeater, 
v njegovem domačem direktoriju najdemo konfiguracijsko dato-
teko uiview32.ini ter popravimo parametra UITRACE=WIDE in 
UIFLOOD=TRACE, ki sta ob instalaciji tega programa obrnjena 
od prej navedenih nastavitev in si tako zagotovimo podporo novi 
APRS paradigmi.

Vkolikor digipeater omogoča tudi preverjanje podvojenih APRS 
paketov, ponavadi skozi UICHECK parameter, le tega nastavimo 
na najmanj 25 sekund. S slednjim bomo omejili prekomerno po-
navljanje nepotrebno podvojenih paketov, se ponavljajo pogoste-
je od vsakih 25 sekund.

Če se le da tudi omejimo digipeater, da ne ponavlja poti daljših 
od treh skokov, torej WIDE3-3 in tako po nepotrebnem ne pošilja 
naprej v eter paketov uporabnikov z neustreznimi nastavitvami, 
ki želijo poplaviti celotno zemeljsko oblo s svojimi APRS paketi.

Ureditev uporabniških nastavitev
Priporočila za same APRS uporabnike so sledeča:
- odstranimo iz APRS poti stare RELAY, WIDE in TRACE poti
- najboljša pot za radijske postaje iz fiksne lokacije je WIDEn-N, 
pri čemer se uporabi vrednost N 2 ali manj, torej do WIDE2-2
- najboljša pot za mobilne radijske postaje je WIDE1-1, WIDEn-
-N, pri čemer se uporabi vrednost N 2 ali manj, torej do WIDE1-
-1,WIDE2-2.

Generalno je najbolj priporočena APRS pot za uporabnike 
WIDE1-1, WIDE2-1. 

Slednjo je tudi moč najti v novejših Kenwoodovih APRS radij-
skih postajah, kot je TH-D72E, pod tipom »New-N« ter omogoča 
prehajanje APRS paketov preko dveh skokov, kar je več kot dovolj 
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dobro, da se naš paket prebije čez dokaj široko geografsko obmo-
čje in do najbližjega APRS - internet prehoda. Prav tako omo-
goča kompatibilnost, oz. prehajanje paketov preko starih APRS 
digipeaterjev, ki smo jih z RELAY poti enostavno prestavili na 
WIDE1-1 in morda ne omogočajo vseh novejših funkcionalnosti 
APRS digipeaterjev.

Nastavitve poti za novo APRS paradigmo za TH-D72E

Nastavitve poti za novo APRS paradigmo za TinyTrak3

Uporabnike se tudi poziva, da iz fiksne lokacije ne pošiljajo v ra-
dijski spekter svojih podatkov o lokaciji pogosteje kot enkrat na 
15 minut. Mobilne uporabnike se pa poziva, da se vzdržijo pake-

tom pogostejšim od 1 minute ter uporabijo novejše zmogljivosti 
sledenja glede na spremembe smeri vožnje in hitrosti, kot je npr. 
Smart Beaconing, ki ga podpirajo novejši sledilci (trackerji) in 
radijske postaje s podporo APRS. 

Zaključek
S poenostavitvijo APRS omrežja na uporabo samo WIDEn-N 
poti s popolno sledljivostjo ter omejevanjem uporabnikov na mi-
nimalno potrebno število skokov preko APRS digipeaterjev, lah-
ko pričakujemo precej višjo prehodnost in zanesljivost slednjega. 
Treba se je namreč zavedati, da APRS zdaleč ni več zgolj name-
njen sledenju mobilnih uporabnikov, temveč se ga uporablja kot 
splošni informacijski kanal za izmenjavo raznoraznih podatkov. 
Vse od sporočil, informacij o repetitorskem omrežju, pa do alar-
miranja uporabnikov ob posebnih dogodkih, kot so naravne ne-
sreče in klici v sili. Ustrezno ravnanje tako uporabnikov omrežja, 
kot samih vzdrževalcev infrastrukture, predvsem digipeaterjev, 
nam bo tako zagotovilo optimalno delovanje.

Nastavitve poti za novo APRS paradigmo za UiView

Literatura
 Ǭ Bob Bruninga - WB4APR, Fixing the 144.39 APRS Network, 
http://www.aprs.org/fix14439.html

 Ǭ Bob Bruninga - WB4APR, The New-EU WIDEn-N Paradigm, 
http://www.aprs.org/newN/new-eu-paradigm.txt

 Ǭ Andy Pritchard - M0CYP, IARU 1 adopts New n-N Paradigm, 
http://www.apritch.myby.co.uk/uiview_newn-n.htm

55 obletnica radio kluba cerkno s50e
Radio klub Cerkno S50E bo v letu 2012 v znak počastitve 55 obletnice ustanovitve uporabljal po-
sebna klicna znaka S555E in S55CERKNO. Izdana bo posebna dvojna QSL kartica, ki bo v začetku 
leta 2013 avtomatsko oslana preko QSL biroja kot potrditev za vse zveze z omenjenima nakoma. 
Dnevniki bodo redno naloženi na ARRL-ov sistem elektronskega otrjevanja zvez LoTW. Online 
dnevnik je dosegljiv na spletni strani luba http://www.s50e.si. Direktno prispele QSL kartice po 
običajni pošti bodo odgovorjene prednostno, pošljete jih lahko na Radioklub Cerkno, P.O. BOX 16, 
5282 CERKNO. Ne pozabite priložiti že naslovljeno in frankirano kuverto.
 

73 de Jože, S52JK



12

 ZRS INFO  600 m – NOVO PODROČJE    

CQ ZRS LETNIK XXIII, 1-2/2012

Avtor : Jože Konda, S52AB

Kje se frekvenčno nahaja?
Malo zgodovine.
Kratek pregled »spodnjih« frekvenc.
Oddajniki primarne baze.
Dovoljena izsevana moč oddajnika.
Način sprejemanja.
Naprave, s katerimi sem delal.
Rezultati dela.

Slika 1: PPS v času specialnega dovoljenja 
za delo na 600 metrskem pasu.

Na Svetovni konferenci o radijskih komunikacijah WRC-12 je 
bilo po večletnih pripravah in trdih pogajanjih pridobljeno novo 
področje namenjeno radioamaterski dejavnosti na 600 metrih. 
Kljub bojazni, da bi radioamaterji kot sekundarni uporabni-
ki utegnili motiti službe, primarne uporabnice, je pogajalcem 
uspelo pridobiti frekvenčni pas širine 7 kHz. Malo ali dovolj? Za 
odgovor na to vprašanje bi bilo treba narediti kratek povzetek 
uporabe radijskega spektra »spodnjih frekvenc«, njihove zasede-
nosti z oddajniki in izrabo teh območij za radioamaterske eks-
perimente.

Kratka zgodovina 
Prva radio-telegrafska radijska postaja na Balkanu je bila insta-
lirana na Volujici, v bližini mesta Bar v Kneževini Črni Gori. Ta 
postaja je 3. avgusta 1904 preko Jadranskega morja vzpostavila 
prvo zvezo z italijansko postajo San Cataldo pri Bariju. Po celem 
svetu se je naslednjega leta pričelo množično aktiviranje radij-
skih postaj na področjih 300m - 1 MHz, 450m - 666 kHz in 600m 
- 500 kHz.

Oddajniki na »spodnjih frekvencah« danes
Najnižje delujoči oddajnik je ruski SLF oddajnik ZEVS, ki oddaja 
MSK signal na frekvenci okoli 82 Hz, na valovni dolžini 3658 km. 
Nahaja se na polotoku Kola blizu Murmanska, na severozaho-
dnem delu Rusije. Za anteno izkorišča kar naš planet Zemljo, ki 
jo prilagodi z gama matchom dolžine 60 km. Antenski tok znaša 
20 A. Signali tega oddajnika služijo za osnovna povelja podmor-

nicam in MSK sporočila.

Naslednji delujoči oddajniki so ruski VLF oddajniki navigacij-
skega sistema RSDN-20 (Radiotecknicheskaya systenja dalyko-
iy navigatsii – Russian hyperbolic radio navigation sistem), z 
vzdevkom »ALPHA«. Najdemo jih na frekvencah od 11.90 kHz 
(Revda 12.09 kHz), 12.46 kHz in 14.88 kHz. Ostalo VLF področje 
je gosteje naseljeno z oddajniki v področju frekvenc od 16.4 kHz 
(Norveški JXN do 27.3 kHz – ruski RDL).
Na dolgovalovnem področju od 30 kHz pa do 300 kHz je zaseden 
skoraj vsak kiloherc frekvenčnega področja, predvsem v zgor-
njem delu. Ravno tako je na srednjevalovnim področju, kjer je 
stalno ali občasno zaseden vsak kiloherc.
Radioamatersko operatersko delo se na opisanih frekvenčnih 
področjih prične na VLF področju. Najbolj obljuden del, kjer 
se izvajajo eksperimenti je na frekvenci 8,970 kHz (največ 2 Hz 
navzdol ali navzgor). Posamezni eksperimenti v tem področju se 
izvajajo tudi nižje na frekvencah 5,17 kHz in 6,47 kHz. Svetovni 
daljinski rekord na VLF je 2873 km in je bil postavljen 4. decem-
bra 2010 s sprejemom na graber. Naslednje področje, na katerem 
smo s svojo aktivnostjo udeleženi tudi radioamaterji operater-
ji, je dolgovalovno področje. Dodeljen nam je frekvenčni pas 
od 135,7 do 137,8 kHz. Zahtevnejše vsakodnevne aktivnosti se 
na tem področju odvijajo na dveh DX sektorjih, transatlantskih 
oknih. Evropsko okno je med 136,170 kHz in 136,175 kHz, ame-
riško pa med 137,775 kHz in 137,780 kHz. Torej na dveh oknih po 
5 Hz. Signale se sprejema na več graberjih z obeh strani Atlanti-
ka. Oddajniki delajo v počasni telegrafiji QRSS, kjer je pika dolga 
od 60 do 120 sekund.
In končno še srednjevalovno področje, na katerem radioamaterji 
operaterji že dlje časa koristimo področje 160 metrov. Temu po-
dročju se je s WRC-12 pridružilo še 600 metrsko področje.
Iz zgoraj napisanega lahko razberemo, da se tudi navidez zelo 
ozka področja ne izkoriščajo v celoti in je aktivnost omejena le 
na nekaj frekvenc, ostala pa se uporabljajo le za priložnostna te-
stiranja ali pa ostajajo neizkoriščene.

600 metrsko področje do sedaj
Med redkimi državami, ki radioamaterjem dovoljujejo uporabo 
600 meterskega so Velika Britanija, Črna Gora, Združene države 
Amerike, ponovno od 1. januarja 2012 tudi Nizozemska in dru-
ge. Posamezni radioamaterji lahko pridobijo dovoljenja za delo 
od državnih regulatorjev večinoma samo v obliki časovno ome-
jenih licenc. V Evropi se je običajno uporabljal pas frekvenc od 
501 do 505 kHz, kjer je bila večina aktivnosti med 501 do 503 
kHz. Posamezni radijski svetilniki se nahajajo okoli 505,1 kHz. 
Ker ni dogovora, kje naj bi se uporabljalo CW, kje QRSS in kje 
naj bi bili svetilniki, smo v pasu 2 kHz našli italijanski svetilnik 
IQ2MI na 501.3 kHz, pa Matija ES5AM, ki je vztrajal v QRSS3 na 
502 kHz, ostali pa smo v glavnem delali CW. Sam sem občasno 
oddajal svetilniški signal na 502,83 kHz v QRSS3 – 30. Seveda se 
je to dalo brez problema, ker je bilo na teh frekvencah aktivnih 
operaterjev okoli 10. Množičnosti seveda tudi tu ni iz več razlo-
gov. Tako kot za aktivnosti na nižjih obsegih spodnjih frekvenc, 
se tudi za te frekvence v trgovinah ne da kupiti opreme. Le za 
sprejem lahko uporabimo običajno radioamatersko postajo, saj 
večina novejših aparatov pokriva tudi to področje. To pa je tudi 
vse, ker je potrebno oddajni del in prilagoditve izdelati v ne rav-

600 m – novo področje namenjeno 
radioamaterski dejavnosti 
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no enostavni samogradnji. Potrebna je vztrajnost in iznajdljivost. 
Glede anten pa dokazano ne velja, da je mogoče nekaj doseči le 
z visokimi oz. dolgimi antenami in večjimi močmi oddajnika. 
Kljub vsem znanju in veščinah, ki so potrebni za kolikor toliko 
uspešno delo na spodnjih frekvencah pa dosežki posameznikov 
na teh področjih pri večini radioamaterjev operaterjev ne prite-
gnejo kake večje pozornosti.

600 m po WRC-12
Kaj so torej predstavniki radioamaterjev dosegli na WRC-12? Na 
kratko: v sekundarno uporabo smo radioamaterji dobili 7 kHz 
pasovne širine od 472 do 479 kHz. Vendar te pridobitve ne bodo 
deležni operaterji v Rusiji in državah bivše Sovjetske zveze ter 
arabskih državah, če samo na splošno naštejem le bližnje sose-
de. Nekatere države so zahtevale in dosegle, da se v državah na 
razdalji do 800 km od držav, ki aktivnost na 600m ne dovoljuje-
jo, uporablja maksimalna izotropna izsevana moč – EIRP 1W. 
V državah, ki so od teh držav oddaljene več kot 800 km, pa 5W 
EIRP. V S5 smo tako omejeni na 1 W EIRP. Je to veliko ali malo? 
Ta omejitev je povsem sprejemljiva, ker za solidno in uspešno 
delo zadoščajo že manjše moči. Vendar o tem kasneje. Morebi-
tne probleme vidim na drugih omejitvah radioamaterske upora-
be. Primarni uporabniki imajo prednost pri uporabi frekvenc in 
radioamaterji, ki nam je frekvenčni pas dodeljen za sekundarno 
uporabo jim ne smemo povzročati motenj.

Oddajniki primarnih uporabnikov
Na 600 m obsegu prevladuje letalska (avio) navigacija, ki pa se 
počasi seli na druge frekvence. Njeni oddajniki na teh frekven-
cah postajajo rezerva, a ne povsod. Glede na vztrajanje ruskih 
in arabskih predstavnikov na WRC-12, oddajnikom na teh fre-
kvencah pri njih še vedno pripisujejo velik pomen. V navedenem 
7 kHz pasu oddaja 7 ruskih, 5 poljskih, 2 kitajska, 2 beloruska in 
en slovaški letalski NDB (Non Directional Beacon, neusmerje-
ni radijski svetilnik). Ostalo so registrirani oddajniki neznanega 
porekla (UNID), katerih lokacija je neznana, pojavljajo pa se red-
ko. Skupaj je torej na tem pasu registriranih 30 oddajnikov (vir: 
REU Signal List). Značilnost teh oddajnikov je, da oddajajo stalni 
signal na polnem kilohercu (redko drugače – tu dvakrat) in indi-
kacijski signal na frekvenci, ki je okoli 1 kHz iznad in izpod fre-
kvence stalnega signala (carrier, nosilec). Na prvi pogled je situa-
cija za nas radioamaterje neprijetna, vendar ni tako hudo. Od teh 
30 oddajnikov, se jih v naši bližini nahaja le 7, ki jih boste slišali, 
če imate kolikor toliko dober sprejemnik za to področje in ustre-
zne antene (glej tabelo). Običajno se v sezoni (zimski čas) sliši že 
preko dneva slovaški RP na 477 kHz (ID +/- 1020 Hz), poljski 
BIA z nosilcem na 474kHz (ID +/- 1030 Hz), NGT na 478 kHz in 
SA na 474.5 kHz. Frekvenc nosilcev, ki so običajno na celem kilo-
hercu in frekvenc, kjer ti oddajniki oddajajo svojo identifikacijo, 
ni dovoljeno motiti. Na priloženi tabeli si lahko ogledate podrob-
nejše podatke o vseh oddajnikih, ki naj bi bili v tem času aktivni 
na tem obsegu. Da bi se izognili motenju teh postaj, ki uporablja-
jo te frekvence, moramo upoštevati nekaj pogojev, ki jim mora 
zadoščati oddajnik in uporabiti pravi način sprejemanja.

NAPRAVE IN PRIPOMOČKI ZA DELO
Sprejemanje
Kot lahko vidimo v tabeli, imamo stalne signale skoraj na vsa-
kem kilohercu frekvenčnega pasu. Vendar večina operaterjev, ki 
se bo odločila opravljati poskuse in zveze, vseh nikoli ne bo za-
znala. Frekvence, ki jih je v tem delu Evrope treba v tem času spo-
štovati so: 474 kHz, 477 kHz in 478 kHz. K njim je potrebno pri-
šteti še frekvence, ki jih oddajniki uporabljajo za identifikacijo. 
Čeprav trenutno med radioamaterji še ni dogovorjenih razpore-
ditev frekvenc glede na način dela (kje CW, QRSS, digi, svetilniki 

itd.), je kljub temu potrebno najti zanesljiv način, da med signali 
primarnih uporabnikov najdemo prazen prostor in zagotovimo, 
da ne bomo povzročali motenj. Na razpolago imamo povsem do-
volj prostora. To še posebej velja, če uporabljamo obe možnosti 
sprejema: sprejem na sluh ter sprejem in kontrola dogajanja na 
frekvenci s pomočjo enega od grafičnih programov za sprejema-
nje. Mogoče za slednjega tak naziv ni najboljši, a ga bom v na-
daljevanju vseeno uporabljal. Na sliki 6 lahko vidimo, kako si s 
kombinacijo obeh lahko zelo olajšamo delo. Najprej tako vidimo 
signale na sprejemni frekvenci in tudi signale, ki jih močnejši si-
gnali »pohodijo«. Zatem lahko točno odčitamo frekvenco (na 10 
Hz ali še manj) sprejemanega kakor tudi oddajnega signala. Nato 
s sprejemanjem na enem od grafičnih programov, kontroliramo 
dokaj širok pas frekvenc in spremljamo dogajanje. Že najmanjša 
sled oddaje se zarisuje na ekranu in nam daje možnost, da tak 
signal, ki ga mogoče niti ne slišimo, izvlečemo iz šuma, detekti-
ramo, vklopimo ustrezno RX anteno, odčitamo točno frekvenco 
ter nastavimo oddajnik. In nenazadnje: z nastavitvijo točne fre-
kvence sprejemanega signala, lahko uporabimo zelo ostre filtre, 
širine okoli 10 Hz ali celo manj. Njihova uporaba je samo s spre-
jemanjem na sluh zelo težka, počasna in naporna, a s spremlja-
njem monitorja postane zelo enostavna. Sam vedno uporabljam 
ta način. Signal, ki se da komaj prepoznati na ekranu in ga z uše-
si verjetno nebi niti ne zaznali, pripeljemo na avdio frekvenco 
ozkega NF filtra. Obdelanega ga nato brez težav poslušamo na 
sluh, marsikdaj kot »na zujalico«. Bralcu prepuščam odločitev in 
morebitno uporabo teh mojih izkušenj tudi na drugih radioama-
terskih področjih.

Slika 2: antenska hišica z elementi prilagoditve na anteno 
in kontrolo antenskega toka. Zgoraj na levi strani, RF sonda 
za merjenje antenskega toka. Mala slika prikazuje vrednost 

RF A pri polni moči 23 W output. S sonde gre oklopljen 
dvožični vod v PPS, kjer je indikatorski instrument. V sredini 

je variometer in spodaj desno, transformator inpendance.
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6m je radialno položenih okoli 200 žic, ki niso tanjše od 2,5 mm2 
in so na koncu prispajkane na obodno žico, ki zaključuje ta krog. 
Naprej so žice položene kakor mi dovoljuje prostor. Lokacija je 
na kamnitem hribu, kjer je zemlja peščena in slabe prevodnosti. 
Plast zemlje je povprečno debela 10 do 20 cm. Vse kovinske kon-
strukcije pod antensko žico in v vsej okolici so spojene na zbirni 
vodnik v antenski hišici da odpravljajo problem »common-mo-
de« tokov. Spoj s temi konstrukcijami vsakič pred pričetkom dela 
preverim. Kar je kovinskega mora imeti spoj z zbirnim vodni-
kom v antenski hišici, ta pa s transformatorjem impendance. To 
je važno, ker vsakršno postavljanje radialov kot jih zapoveduje 
teorija, pri meni ni možno. Teorija tudi sicer zelo redko upošteva 
vpliv bližnjih kovinskih konstrukcij v in iznad zemlje.

Slika 4: primer profesionalne izvedbe »top-hat« tuljave 
na aero NDB Mervile-Francija; 404 kHz. Antena je po 

modifikaciji pol krajša in večjim dometom signala kot pri 
stari izvedbi. Okvirni premer tuljave je cca 1m s Q cca 1000.

Prilagoditev
Pravzaprav se je s problematiko prilagoditve začela moja aktiv-
nost mnogo pred pridobitvijo specialne licence za 600 m. Z 4O5A 
in 4O4B je bilo izmenjanih niz elektronskih sporočil z razprava-
mi okoli prilagajanja antenske žice. Opravljenih je bilo veliko ur 
dela, preden je rezultat meritev pokazal, da bi se dalo tudi ta kos 
antenske žice uspešno uporabiti za delo na 600 metrskem podro-
čju. Končni rezultati so presegli vsa pričakovanja, opravičili ves 
trud ter številne ure dela. A o tem kasneje. 
Največ dela je bilo vloženega v transformator impendance - srce 
prilagoditvenega dela. Preprost račun pokaže, da ima moj kos an-
tenske pletenice impendanco sevanja okoli 2,7 ohma, kapaciteta 
antene pa le okoli 220 pF. To narekuje odnos transformacije pred 
variometrom. Za uglasitev pletenice sem usposobil že dlje časa 
na pol izdelan vrtljivi variometer in ima premera statorja 25 cm 
ter premer rotorja 16 cm (kanalizacijske cevi). Njegova induk-
tivnost je v razponu od 190 do 440 mikro henrijev. Pri izdelavi 
induktivnih elementov za podaljševanje antene je treba upošte-
vati oziroma se temu približati nekaj osnovnih in preizkušenih 
receptov. Torej razmerje dolžina:premer mora biti 1:1,4, razmik 
med navoji tuljave pa od 1 do 1,2 premera vodnika. Za izračune 
Q faktorjev pred izdelavo tuljav sem porabil mnogo ur. Izračuni 
potrjujejo zgornji dve pravili, ki sta potem preverjeni tudi v pra-
ksi. Tudi na KVju bi pri podaljševanju anten veljalo upoštevati 
iste parametre. Tuljave v anteni na pravem mestu in z visokim 
Qjem imajo majhne izgube in pripomorejo k boljšemu delovanju 
antene ter boljši razporeditvi antenskega toka.V postopku ugla-
ševanja sem najprej upošteval vrednost maksimalnega antenske-
ga toka in nikakor ne vrednost SWR, ki lahko v razumljivih me-
jah odstopa brez težav. Antenski tok je torej zakon. 
Meritve z antenskim analizatorjem (S52ST) so pokazale vzpod-

Sprejemne naprave
Ker rad eksperimentiram za sprejem signalov na tem področju 
nisem uporabil sprejemne mašine EKD 300, ampak sem zakom-
pliciral. Uporabil sem konverter z RF mikserjem SRA-3H in kot 
bazni sprejemnik OT TS 900 z netočno ročno skalo za odčitava-
nje frekvence, a nizkim šumom samega sprejemnika. Izkazalo 
se je, da je ta mikser zelo odporen na močne signale. Presenetila 
pa me je tudi njegova imunost na atmosferske motnje (QRN) in 
sledi, ki jih te rišejo na ekranu. Njegova slaba stran je, da zahte-
va dokaj ostro uglašeno anteno. Malošumne širokopasovne RX 
antene, kot je EWE, Mini Whip ali K9AY, ne pridejo v poštev. 
Tako sem raje malo potrpel in uporabljal oddajno anteno tudi za 
sprejem. Ni bilo, kot bi sicer lahko bilo, a za nekajmesečni test, se 
je dalo vzdržati. Na NF strani, kot sem že omenil, sem uporabljal 
zelo ozek NF filter. 

Oddajni del
Iz obdobja dolgovalovne aktivnosti mi je ostal na razpolago ge-
nerator signala DDS (direktna digitalna sinteza signala) z na-
tančnostjo odčitane nastavitve 0,1 Hz. Na teh frekvencah taka 
točnosti ni bila potrebna. Povsem dovolj je bil korak 10 Hz in pri 
svetilniškemu oddajanju korak 1 Hz. Za CW zveze je povsem do-
volj 100 Hz. Točnost DDS generatorja mi je pri sprejemu odpra-
vila netočno odčitavanje skale baznega sprejemnika. Na ekranu 
se da to urediti z lahkoto. Pri sprejemanju sem na baznem spreje-
mniku koristil LSB. Signal osnovnega dela DDSa uporabljam za 
pobudo Iskrinega ojačevalca 36B, ki je narejen za bistveno nižje 
frekvence, a se iz njega tudi na 500 kHz da iztisniti okoli 20 W 
outputa. To je tudi izhodna moč, s katero sem razpolagal pri te-
stiranju in sem jo lahko reguliral od 0 pa do 20 W (točneje 19W).

Antena
Hmm… no, to je kos žice, ki gre najprej 7 metrov v višino in 
potem okoli 27 metrov vodoravno in je nekakšen inverted L – 
monopol. Bakreno žico 2.5mm/2 sem zamenjal za Al pletenico 
premera 6mm (6xAl+1x pocinkana nosilna žica) in prilagodil na 
oddajnik. Antenski vodnik za to frekvenčno področje naj ne bo 
tanjši od 5 mm premera.

Slika 3: antenska tuljava – »top-hat« tuljava. 
Njena vloga je opisana v tekstu.

Potencial zemlje – VF ozemljitev
Kot zanimivost naj omenim, da VF signal na tem frekvenčnem 
področju prodre približno 4m goboko v zemljo. Na prostoru oko-
li antenske hišice je krožno položena VF ozemljitev. Prvih 4m do 
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budne rezultate tudi pri ostalih parametrih in so predstavljale 
podlago za prošnjo na APEK. Prošnja je bila ugodno rešena in 
delo dovoljeno od 4. avgusta do 31. decembra 2011. Mimogrede, 
to je bila prva izdana licenca za uporabo frekvenc izven amater-
skih obsegov v S5. Verjetno v bivši YU tudi niso bili ravno rado-
darni z izdajanjem specialnih dovoljenj. Sam postopek ni bil eno-
staven, ker je prošnja poleg osnovnega dokumenta obsegala še 
niz prilog iz katerih je bilo do potankosti razvidno, v kakšnih po-
gojih se bodo moji poizkusi na 600 metrskem področju odvijali.

Prvi poizkusi
Mesec avgust za aktivnosti na tem frekvenčnem področju ni 
ustrezen zato smo se z 4O5A in 4O4B dogovorili prvi poizkus 
zveze sredi septembra. Prvi poskus ni bil uspešen, ker mojega 
signala nista sprejela kljub temu, da je bil njihov signal pri meni 
čitljiv brez težav. Uporabljala sta cca skupno 74 m dolgo inverted 
L anteno na višini 18 metrov. Med poznavalci velja pravilo, da 
tuljava primerne kvalitete izpod horizontalnega dela antene, bi-
stveno poboljša delovanje antene. Razporeditev antenskega toka 
je v tem slučaju ustreznejša, vpliv bližnjih objektov in dreves pa 
manjši. Vsekakor mnogo bolje kakor pa tuljava, ki lahko ima tudi 
visok Q in je v podnožju antene. O tem je nekaj tudi pisanega v 
literaturi. Tudi Francozi so pri nekaterih svojih letalskih NDBjih 
na frekvenčnem področju od 300 do cca 430 kHz predelali an-
tene tako, da so tuljavo visokega Q (okoli 1000) dali neposredno 
pod kapacitivni zaključek in kljub polovico krajšem vertikalnem 
delu antene jim svetilniki bistveno bolje delujejo. To je razvidno 
tudi s slike 4. V širši uporabi (tudi pri nas) pa so STA 150 NDB 
antene z vgrajeno tuljavo (Q 500) v sami anteni. Veljalo je poiz-
kusiti tako razporeditev in rezultati so bili odlični. Ne samo, da je 
bil signal slišan pri njiju, narejene so bile tudi zveze s SM, EI, G… 
ki sploh niso bile načrtovane. To je presegalo vsa pričakovanja od 
oddajnika z 20 W (točneje 19 W) wati in skromne antene.
Dileme ni: »top-hat« tuljava pod kapacitivnim zaključkom iz-
boljša delovanje antene. Mora pa biti čim boljše kvalitete (vsaj Q 
500 ali boljši) sicer imamo na tem mestu le »RF grelec«. Smiselno 
seveda velja za prekratke antene na 160 metrskem in nižjih KV 
področjih.

Slika 5: položaj antene v prostoru. Okoli 6 do 7 metrov 
iznad zemlje oziroma kovinske konstrukcije brajde. 

Aluminijasta antenska pletenica premera 6mm, 
je zaključena z malim kapacitivnim zaključkom 
premera 20 cm iz istega materiala kot antena.

Rezultati dela
Razpoložljiva moč oddajnika in skrajno skromna antena na za-
četku res nista obetala kaj dosti. Pričakoval sem zvezo v QRSS 
načinu dela z OC Lubošem,OK2BVG, in vsestranskim OCjem 
Szigijem, YO2IS ter seveda obema Goranoma (4O5A in 4O4B), ki 

pa delata izključno CW in sprejemata izključno »na sluh«. Svoje 
zmožnosti sem kljub vsemu podcenil. Do 30. decembra, ki je bil 
moj zadnji dan aktivnosti na 600 m, je bila vzpostavljena zveza 
z dvanajstimi postajami iz desetih držav: OK, YO, ON, 4O, ES, 
SM, G, EI, 9H in I. Žal Mladen iz Zagreba, 9A4ZZ, ki ima spe-
cialno dovoljenje, nima antene za to področje, da bi naredila še 
zvezo z 9A. Vse zveze so posnete. Za večino je narejen tudi video 
posnetek z zanimivimi detajli. Če mojim zvezam prištejem poro-
čila z graberjev (kontrolnih sprejemnikov, ki grafično spremljajo 
dogajanje na določenih frekvencah), je bil moj signal dobro viden 
še v OE, DL, Moskvi, OM, EA, OH, F, PA in 4X. Glede na prejete 
raporte z graberjev v teh državah tudi dvosmerne zveze ne bi bile 
problem. Največja razdalja, na kateri je zabeležen moj signal na 
graberju, je pri 4X1RF, lokator KM71jh in znaša 2331 km. Na-
slednji bolj oddaljeni graberji so preko Atlantika, v Združenih 
državah Amerike.

Nemogoče je mogoče
V začetku decembra je severno od Dunaja Oswald »Ossy«, OE-
5ODL, aktiviral svoj graber tudi na 600 metrskem področju. Moj 
prvi vtis je bil, da z graberjem upravlja operater, ki zna urediti 
sprejemno anteno in tudi ve, kako naj bi sprejemnik optimalno 
delal. Ponudila se mi je torej možnost, da spremljam svoj QRSS3 
oddajni signal potem, ko sem mu zmanjšal moč najprej na 5 W 
outputa , pa na 1 W, 500 mW in 200 mW outputa. Vsakokrat sem 
izhodno moč meril z VF sondo. Ker na hribu nimam internetne 
povezave, so bili pomočniki pri sprejemanju signalov z graberja: 
S52AS in S52ST. Oddani signal tudi z najmanjšo močjo 100 mW 
je bil dobro viden. Razdalja je bila 278 km. 
Roman, S52AS, je potem, ko je ugotovil možnosti daljinske re-
gulacije signala na web SDR RXu PA3WEG/PA3FWM (JO21ex), 
prišel na idejo, da izvedeva zanimiv poizkus. Spremljala sva moj 
QRSS3 signal na tem 1041 km oddaljenem sprejemniku. Pri moči 
20 W ni bilo nobenega problema, signal je bil viden in slišen. 
Nato sem zmanjšal moč na 5 W in signal ni bil več slišen, bil pa 
je večino časa viden. Roman je za snemanje pri sebi uporabljal 
program Spectrum V2. Na koncu sva poskusila še nemogoče: 
QRSS30 (AB) pri oddajni moči 500 mW outputa. Signal je bil či-
tljiv kljub velikemu QSBju (slika 7). To je bila »pika na i« in krona 
moje 600 metrske aktivnosti: tudi z izjemno malimi močmi na 
teh frekvencah gre. Neverjeten a resničen dosežek je kasneje po-
trdil z meritvami moči Sandi, S52ED, s HP 435A power metrom.

Slika 6: grafični prikaz situacije na frekvenci od cca 500.5 
do 502.2 kHz: 4O5A kliče CQ, OK2BVG ga poizkuša 

doklicati, G3KEV kliče za »cross band« QSO in vmes je 
QRSS signal italianskega CW/QRSS3 svetilnika IQ2MI. 

Zvočno obvladuje ta pas frekvenc signal 4O5A, ostali so na 
sluh manjše jakosti, vendar na ekranu zelo dobro vidni.

Kaj pa nisem uspel postoriti:
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Časa za preizkuse na drugih vrstah anten nisem imel. Tudi s pri-
lagoditvijo nisem uspel preveriti vseh možnosti. Izdelan je bil 
sistem prilagajanja z »L-Networkom«, vendar ga nisem preizku-
sil. S »top-hat« tuljavo ni rečena zadnja beseda in tu so še mo-
žnosti izboljšav. Preden bi uporabil večjo moč bi moral narediti 
še kak band pass filter. Z uporabo več simetričnih vodnikov bi 
veljalo povečati kapaciteto antene. Vsekakor pa bi z meritvami 
moral pridobiti podatek o efektivni izzračeni moči (ERP). Če 
primerjam svojo anteno z zelo podobno anteno, ki jo uporablja 
Rik,OR7T (ON7YD), je moja izsevana moč (ERP) okoli 100 mW 
pri 20 W outputa. Ob ustrezni prilagoditvi antene, njeni večji vi-
šini in dolžini, bo dovoljenih 1 W EIRP (600mW ERP) moči z 50 

W oddajnikom hitro doseženih. Za QRO mesarjenje, upošteva-
joč zgornja opozorila, pa na tem frekvenčnem področju ni mesta.
Za konec in v zahvalo
Zadovoljen sem, da mi je poizkus na 600 metrih v celoti uspel. Za 
ta uspeh se zahvaljujem svojim sodelavcem v projektu, brez kate-
rih uspeha nebi bilo: obema Goranoma, 4O5A in 4O4B, za trud 
pri pripravi na aktiviranje, Romanu, S52AS, in Siniši, S52ST, za 
spremljanje mojega signala na graberjih in web SDR RXu ter AA 
meritve. Zahvale gredo tudi OC Racotu, VA3YP, OC magistru 
Hermanu Jazbecu, S53ND, Mihi, S51FB in Sandiju S52ED. Se-
veda pa tudi APEKu, ki je dovolila, da sem to sploh lahko počel.

rk snežnik ilirska bistrica - s59dgo,
na dnevu odprtih vrat sv

Avtor: Ognjen Antonič, S56OA

Vili - S57UIC, Stojan - S56FQC, Deni - S55DB in Rado - S52OT

Vsako leto, 15. maja, Slovenska vojska praznuje svoj dan. 21 let 
nazaj, 15. maja 1991 se je namreč začelo usposabljanje prvih na-
bornikov in sicer v dveh učnih centrih, na Igu pri Ljubljani in 
v Pekrah pri Mariboru. Slovenska vojska tako že dve desetletji 

obeležuje svoj praznik - Dan Slovenske vojske, ob njem, pa orga-
nizira tudi dneve odprtih vrat v vojašnicah po celotni Sloveniji. 
Tokratni so bili organizirani v soboto, 19. maja 2012.

Radioklub Snežnik Ilirska Bistrica - S59DGO, se je tako odzval 
na poziv Slovenske vojske, da tekom dneva odprtih vrat Vojašni-
ce Pivka, predstavi tudi radioamatersko dejavnost.

Predstavitve radioamaterske dejavnosti se je lotila ekipa v sestavi 
Stojan Černač - S56FQC, Vili Benigar - S57UIC, Deni Bačić - 
S55DB, Rado Jurač - S52OT in moja malenkost Ognjen Antonič 
- S56OA.

Na terenu smo postavili prenosni ob avtomobil sidran 6m visok 
antenski stolp, ki ga je sam napravil Stojan - S56FQC, nanj po-
stavili doma narejeno Yagico za 6 m, ki jo je prav tako napravil 
Stojan ter Diamond kolinearno vertikalko za 2m in 70cm. Na 
dveh avtomobilih pa še dve Yaesujevi motorizirani mobilni an-
teni za delo na kratkem valu - ATAS 120. Od radijskih postaj so 
bili v etru Yaesu trojček FT-847, FT-857 in FT-897 ter dva ročna 
Kenwooda TH-D72E. V pomoč sta bila še dva prenosna raču-
nalnika, eden za digitalne načine dela na kratkem valu, drugi za 
APRS.



17

RADIOKLUB KRŠKO S53JPQ  ZRS INFO

 LETNIK XXIII, 1-2/2012 CQ ZRS

Ekipa med sestavljanjem opreme

Sestavljen prenosni stolp z antenami

Predstavili in praktično prikazali smo tako delo na kratkem valu, 
vse od govorne telefonije, pa do digitalnih načinov dela, kot sta 
RTTY in PSK31, delo na UKV, vključno z delom preko repetitor-
jev. Praktično smo tudi prikazali delovanje sistema APRS.

Največ zanimanja za radioamatersko dejavnost je bilo s strani 
mladine, obiskalo pa nas je tudi kar nekaj radioamaterskih kole-
gov v vojaški uniformi, pa tudi nekaj v civilu. 

Slovenski vojski in Vojašnici Pivka se zahvaljujemo za možnost 
predstavitve svoje dejavnosti ter upamo, da nas na tovrstne de-
javnosti in prireditve povabijo tudi v prihodnosti.

Stojan - S56FQC v debati z obiskovalcem

Stojan - S56FQC in Vili - S57UIC

Deni - S55DB, Stojan - S56FQC in Marko - S52MC

Življenje in delo v radioklubu »krŠko« s53jPq
v tekočem letu, 2012

Avtor: Janez (Janko) Kuselj S59D

V Januarju tradicionalnem mesecu zime tudi v Radioklubu ni 
bilo prevelike aktivnosti, le posamezni osebni operatorji so tek-
movali z svojim klicnem znakom v »WW-PMC« in »CQWW-

160-CW«, ter na obsegih , kjer so se pojavljale DX Ekspedicije, 
tudi na postojanki »ČRETEŽ« z znakom S53JPQ in S50D je bilo 
napravljenih , kar nekaj lepih DX-sov. V prostorih Radiokluba 
, pa teče tečaj za operatorje »N« razreda , ki ga vodi S59D. Na 
Osnovni Šoli »JURIJ DALMATIN« Krško, teče ARG Krožek, ki 
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ga vodi S59D.
V Februarju smo se poslovili od dveh članov Radiokluba , Žu-
raj Milana S51ZM in Pirc Vinka S52PV. ARG krožek na šoli je 
vsako Sredo, ter tečaj za operatorje »N« razreda v prostori Radi-
okluba. Tudi kakšna DX zveza se občasno napravi na postojanki 
»ČRETEŽ«, tu je najbolj aktiven S52DD. Osebni operatorji so so-
delovali v tekmovanjih : »ARRL-DXCW« in »CQWW-160SSB« . 
Upravni Odbor Radiokluba je na svoji redni seji obravnaval delo 
v preteklem obdobju in naloge za naprej. Boško Karabaš S51BK je 
zaprosil, da se ga zaradi njegove bolezni razreši funkcije Predse-
dnika in Zastopnika Radiokluba »KRŠKO«. UO bo to predlagal 
Zboru članov, ki bo v mesecu Marcu in ob enem predlagal za 
predsednika in Zastopnika Radiokluba »KRŠKO«, da je to Bučar 
Drago S52AW, ter , da se UO razširi iz sedaj pet na sedem članov. 
UO je sprejel sklep, da se nakaže iz Radiokluba »KRŠKO« , 200 
Evrov za potrebe 7. BARDF.
Mesec Marec je, kar razgiban v dejavnosti , tri tekmovalke in trije 
tekmovalci v ARG so bili na sprejemu športnikov leta pri Županji 
občine Krško. Na področju DX zvez in tekmovanj v: »ARRL-DX-
-SSB«, »Russian-DX-CW/SSB« in »CQ-WW-WPX-SSB« . Kon-
čan je bil tudi tečaj za operatorje »N« razreda , z izpitom, na kate-
rem so uspešno opravili trije iz Radiokluba »AMATER« Sevnica 
in eden iz Radiokluba »KRŠKO«. V O.Š. se nadaljuje ARG krožek 
do konca Šol. Leta. V tem mesecu je bil tudi letni Zbor članov 

Radiokluba na katerem smo pregledali delo v preteklem obdobju 
in program dela za tekoče leto 2012. Sprejet je bil tudi predlog 
UO , o razrešitvi Karabaš Boška S51BK iz Funkcije Predsednika 
in Zastopnika Radiokluba »KRŠKO«. Sprejet je novi Predsednik 
in Zastopnik Bučar Drago S52AW, ter nova članica UO Maja Ma-
rušič S58AJA. Tako je sedaj 7 članski UO . Novi Predsednik in 
Zastopnik se je zahvalil za zaupanje in poudaril, da se bo priza-
deval za napredek in ugled Radiokluba. Janez Kuselj S59D je bil 
imenovan za delegata, da zastopa Radioklub »KRŠKO« na Letni 
konferenci ZRS v Mariboru, na kateri je na podlagi sprejetega 
sklepa zbora članov Radiokluba »KRŠKO« predlagal, da tudi Ra-
dioklubi plačajo članarino ZRS in ne samo člani Radioklubov, saj 
tudi Radioklub koristi QSL biro, prejema časopis CQ-ZRS in ko-
risti druge ugodnosti, kot član ZRS. Ne nazadnje so Radioklubi 
ustanovili ZRS in zato naj svoji zvezi plačajo primerno članarino 
(minimalno 100 EVROV na klub ne glede na velikost). Radioklu-
bi so ustanovni člani, zato so primarni člani zveze. Predlagal je 
tudi, da se posodobi tudi ARG pravilnik ZRS. Na zboru članov 
Radiokluba je bil imenovan za delegata, da zastopa Radioklub na 
letni konferenci » Zveze Društev Tehnične Kulture« Krško , na 
kateri je prišlo do zamenjave sedanjega Predsednika in Zastopni-
ka Boška Karabaša S51BK, na njegovo željo zaradi bolezni. Novi 
Predsednik in Zastopnik ZDTK Krško je bil izvoljen , Janez Ku-
selj S59D.

»kostanjev piknik« na svetem urbanu nad 
mariborom v soboto, 08. oktobra 2011 

Avtorica: Silva Vizjak, S52S

Bila je sobota, 08. oktobra 2011, ko smo se zbrali na Svetem Ur-
banu, kjer ima Radioklub Maribor - S59ABC svojo tekmovalno 
hiško ( ASL 695 m).

Zbirališče je bilo dogovorjeno ob 10.00 uri dopoldan. Na srečanje 
so prišli radioamaterji in njihovi svojci, kakor tudi simpatizerji iz 
vseh strani Slovenije in Hrvaške.

Letos je bila spet lepa skupina iz Varaždina. Radioamaterska 
udruga »SLOGA« Varaždin je letos praznovala svojo 30-letnico 
delovanja. Ker pa se člani tega Radiokluba redno javljajo na naš 
SKED, ki je vsak ponedeljek na 145.550 in to v letnem času ob 
21.00 uri, v zimskem času pa ob 20.00 uri ( po UTC pa je vedno 
ob 19.00 uri).

Ker so se člani z znakom 9A30CB v letošnjem letu javili več 
kot 25x, je naš predsednik Bojan Majhenič podelil diplomo za 
25 javljanj predsedniku RU »SLOGA«gospodu Miljenku Sraga, 
9A1MM - uspelo nam je presenečenje.

Prvi del srečanja s pogostitvijo je bil v »VINOTOČ JOŠT«, kjer 
so gostitelji poskrbeli za jedačo in pijačo. Da pa je bilo tudi za-
bavno, pa je poskrbel naš Miran Vogrinec, S50VM z diatonično 
harmoniko. Zaigral je nekaj poskočnih, pa tudi zapel je poleg - 
mi smo pa bolj malo pomagali ( bolj s pitjem kot pa petjem…hi…
hi ). Naše žene so spekle tudi nekaj peciva, saj sladek prigrizek 
napravi boljšo voljo.

Popoldanski del srečanja pa se je odvijal pred našo tekmovalno 
hiško, ki je okrog 300m oddaljena od Cerkve in »Vinotoča Jošt«. 
Mnogi gostje so prinesli kostanjein na pokušino svoj pridelek 

letošnjega mošta. Tudi tu ni manjkalo raznih dobrot: poleg do-
mačega peciva je prispela pošiljka iz Varaždina, ki stajo prinesla 
Antun Hamer, 9A7BHW in njegova sopotnica Andreja Ceilin-
ger - prinesla lastne izdelke, ki jih prodajajo v Varaždinu sirove 
štručke, angelskega okusa in domači sir, podoben kajmaku. vse 
to smo slastno pojedli, zraven pa popili kakšen kozarček.

Naše žene so narezale okrog 20 kg kostanjev, ki jih je zelo, zelo 
dobro spekel na Bojan Wigele, S53W. Bojanu, S53W smo oblju-
bili, da bo peko kostanjev lahko nadaljeval prihodnjo soboto, ko 
bo S59ABC gostil Izredno konferenco ZRS v Bezjakovi ulici 151
v Pekrah - Maribor. Ob prijetnem kramljanju in spoznavanju 
radioamaterjev je ponovno raztegnil svoj med Miran, S50VM. 
Nekateri so celo zaplesali. Takšna druženja in spoznavanja med 
seboj je le majhna hvaležnost javljalcem na naše SKED-e ob po-
nedeljkih.

- 2 -

Ker se mnogi poznamo le po barvi glasu in znaku z naših fre-
kvenc - toliko prijetnejše je, ko se operaterji v živo srečamo in 
pokomentiramo to in ono o našem hobyju radioamaterstvu in 
še kaj, žene navadno kaj kuhamo, pečemo, možje pa o antenah, 
radijskih postajah, delu na raznih radijskih bandih in tako dalje.

Pričelo se je večeriti in na Urbanu je pričel pihati hladen veter, za 
smo počasi zaključili naše prijetno celodnevno druženje.

Za konec nam je zaigral na Miranovo (S50VM) harmoniko še 
Franc Mohorko, S55FM iz Voličine.

Pa na veselo snidenje prihodnje leto 2012 na »Kostanjevem pi-
kniku na Urbanu« !
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Piknik rk mozirje 
Avtorica: Monika Kočar – S55NM

Člani RK Mozirje se vsako pomlad zberemo v dobri družbi
V Zgornji Savinjski dolini, natančneje v RK Mozirje se vsako leto 
zberemo na zdaj že tradicionalnemu pomladanskemu pikniku, 
na katerem se družimo vsi člani radiokluba skupaj z družinami. 
Seveda se trudimo, da vedno druženju dodamo tudi kako radio-
amatersko dejavnost, zato smo se letos odločili, da bomo preveri-
li delovanje svojih anten. Letos januarja je naš radioklub Mozirje 
kupil antenski analizator AA-520, katerega smo v soboto, 12. 5. 
2012, dobro preizkusili. Ženske smo moškim prepustile delo z 
antenami, same pa smo odšle v kuhinjo. 

Poleg tridesetih članov iz našega kluba sta nas spotoma obiskala 
tudi Miloš-S57D in Jan-S57DJ, ter popestrila dogajanje v Var-
poljah. 

Otroci smo bili športno aktivni, saj smo igrali odbojko, nogomet, 
košarko,… Neprijetno nas je presenetil dež, ki pa nas ni pregnal 
domov, ampak pod streho, tam pa smo se še bolj smejali in za-
bavali. Seveda moram omeniti tudi čevapčiče, ker brez njih ne 

bi bilo piknika in še enkrat se zahvaljujem našemu peku Toniju-
-S56IBA. Upam, da se bomo tudi drugo leto zbrali v takem števi-
lu kot letos in se imeli tako lepo.

Ženska zasedba Radiokluba Mozirje.

Šestdeset let radiokluba s59djr, novo mesto
Avtor: Janez, S53MJ

Letos obeležujemo 60 let ustanovitve Radiokluba v Novem me-
stu. Obstajal je sicer že prej, v sklopu Ljudske tehnike, ni pa bil 
registriran kot samostojno društvo, oziroma Radioklub. To se je 
zgodilo 15. 01. 1952. Registracijo je potrdilo poverjeništvo za no-
tranje zadeve - OLO Novo mesto, pod registrsko številko 106. Se-
dež Radio kluba pa je bil na Kapiteljski ulici številka 1. Takrat je 
ta samostojnost pomenila večjo možnost nabave orodja in prido-
bivanja denarnih sredstev. Znak YU3DJR, pa je Radioklub Novo 
mesto dobil leta 1964. 

Sam sem se, kot še nekaj vajencev Elektrotehničnega podjetja iz 
Novega mesta, leta 1957 včlanil v Radioklub. Učili smo se Mor-
sejeve abecede in uporabe spajkalnika. Tu sem si pridobil toliko 
znanja iz radiotehnike, da sem si sam izdelal radijski sprejemnik. 
Takrat je bilo operatorsko delo omejeno že zaradi tega, ker ni 

bilo radijskih sredstev, pa tudi ustreznejše prostore smo dobili 
šele leta 2004, v centru mesta. Nekaj denarja je prišlo od Ljudske 
tehnike, odpisana oprema od Vojnega odseka, nekaj pa nam je 
navrglo sodelovanje z raznimi klubi in društvi, ki so rabili našo 
pomoč v zvezah.
 
Tekmovanja so ena izmed najbolj priljubljenih dejavnosti radioa-
materstva. Na Trdinovem vrhu imamo tudi tekmovalno lokacijo, 
zelo primerno za UKV tekmovanja, kjer radioamaterji dosegajo 
lepe rezultate na domači in evropski ravni. Tudi na KV oziroma 
kratkem valu je iz Novega mesta doseženih več vidnih rezultatov 
v svetu. Ena od dejavnosti Radiokluba je tudi ARG amatersko 
radiogoniometriranje ali popularno lov na lisico, gradnja anten, 
elektronika in seveda vzpostavljanje zvez z radioamaterji doma 
in po svetu. Članstvo sestavlja pisana druščina mladih in starih, 
od Oldtimerjev do podpornikov Radiokluba.
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Vsa leta je Radioklub sodeloval z vsemi družbenimi struktura-
mi. Prej manj, kasneje bolj, kakor se je menjavala oblast, tako so 
se spreminjali pogoji za delo in nabavo radijskih postaj, anten, 
ojačevalcev in računalnikov. Tako smo pridobili nekaj radijskih 
sredstev, postavili na Gorjancih manjši kontejner s stolpom in 

antenskim sistemom. Kasneje so se stvari spremenile in radio-
amaterstvo je postalo del družbenega dogajanja, ne le kot hobi 
posameznika. Dokaz, da dobro sodelujemo z raznimi organiza-
cijami na državni in lokalni ravni, je zlati znak Civilne zaščite RS 
za leto 2006, katerega je prejel Radioklub S59DJR, Novo mesto.

rekordi
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

Vsako, še tako nepomembno tekmovanje ima v svojih pravilih nekaj skupnega, to je začetek in konec, start in cilj, le radioama-
terska ne. Vzemimo za primer najbolj preprosto tekmovanje, kot je tek. Lahko je na kratke ali dolge proge, preko ovir ali čez drn 
in strn, vsi začnejo na startu in končajo na cilju. Vmes so kontrole, da je ne bi kdo ubral po bližnjici ali se vmes peljal s kolesom. 
Prvi, ki pretrga ciljno vrvico je junak, vsi ostali so za njim bolj ali manj nepomembni. Porabljeni čas zmagovalca se beleži kot 
rekord, da se lahko primerja z naslednjim tekmovanjem in to je to. V radioamaterskih tekmovanjih pa tekmovalec lahko začne 
in konča, kadar hoče. Z nekaj zvezami v pravem tekmovanju na pravem obsegu doseže neverjeten rezultat. Kdor ne verjame naj 
si pogleda povezavo na rezultate: http://www.rttycontesting.com/records.html verjamem pa, da je takih rezultatov še mnogo več, 
kar kaže na veliko nedorečenosti v pravilih tekmovanj. Rezultat bi veljal le, če je bil dosežen v celotnem poteku tekmovanja, sicer 
ne šteje v konkurenci.

Pri vsakem športu lahko vidimo začasne rezultate že med tekmovanjem in uradne po tekmovanju, le pri nas traja ta postopek me-
sece ali celo leta. Temu bi se lahko izognili, če bi imeli pravila, primerljiva z drugimi množičnimi športi. Tako pa se nam dogajajo 
zmešnjave, kot je ta, na strani liste z rezultati: http://www.cqwpxrtty.com/WPX_RTTY_Scores_2011.pdf Najprej najdite sebe, če ste 
tekmovali v tem tekmovanju in potem, kateri rezultat ste dosegli na primer v evropskem merilu. Ni mi jasno, čemu tako zapletati 
WW tekmovanja, če je cilj tekmovalcev le narediti čim več zvez na različne načine, zone, države, prefikse, kontinente, itd. Vse 
bi lahko teklo poenoteno, kjer bi bila obdelava podatkov hitra in rezultati pregledni, saj bi tekmovalne loge morali poslati takoj 
po tekmovanju in tudi najmanjše število tekmovalcev bi moralo biti določeno, za veljaven rezultat. V slogu na stotine različnih 
razumevanj radioamaterskih pravil, je tudi metanje posušenega kravjega dreka tekmovanje, a ima bolj trdna pravila, kot so naša 
radioamaterska.

The International Amateur Radio Union
_______________________________________________________________________________________

Since 1925, the Federation of National Radio Societies
Representing the Interests of Two-Way Amateur Radio Communication
_______________________________________________________________________________________

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
1946 - 2012

SLOVENIA AMATEUR RADIO ASSOCIATION
Presentig the

20th ANNIVERSARY OF THE S5 PREFIKS

Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije
Bojan Majhenič, S52ME

Operater:

Bojan Majhenič
S52ME

Član radiokluba:

S59ABC

Priloga cq zrs:  diPloma ob 66. letnici zrs in 20. letnici uPorabe Prefiksa s5
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contest university italy 2012
Avtor: Tom Puc, S56G

Do znanj, kako dobro tekmovati v »contestih« se ni lahko do-
kopati. Tudi v dobi interneta in preobilice informacij, multime-
dije, »vseprisotnosti« in socialnih omrežij po mojem skromnem 
mnenju še vedno velja, da so vajeniške izkušnje ob prekaljenemu 
tekmovalcu neprecenljive. V prvih samostojnih contestih spo-
znavaš, koliko ti še manjka in počasi polniš vrzeli v znanju in 
veščinah … in za take študente si je Tim, K3LR, leta 2007 za-
mislil izobraževalni dogodek poimenovan Contest University na 
katerem so predavali znani vrhunski tekmovalci. Že leta 2008 je 
Contest University priplavala v Evropo in med konvencijo RSGB 
navdušila tekmovalno srenjo. V Italiji so prvič organizirali Con-
test University Italy (s kratico CTU) marca 2009 in letošnja je po-
tekala 10. marca na sejemskem centru v Montichiariju v bližini 
Gardskega jezera. Nekaj o denarni plati: izobraževanje na »uni-
verzi« je zastonj, obvezna je le prijava preko spletnega obrazca na 
osnovi katere organizatorji pošljejo vstopnico na domači naslov. 
Vključena je tudi vstopnina na radioamaterski sejem, ki poteka 
vzporedno z dogodkom. Zanimivo je financiranje prigrizkov 
med dvema odmoroma, kjer ob registraciji na recepciji spreje-
majo kar »prostovoljne prispevke« v višini, ki si jo določiš sam. 
Po koncu predavanj organizatorji prirejajo tradicionalno sveča-
no večerjo, ki je glede na renome restavracije in »obseg« jedilnika 
poceni.

Na poti v Montichiari sem se priključil »študentom« iz sosednje 
IV3 : vozil nas je Gregor, IV3WJP, sopotnika sta bila še Mauro, 
IV3AZV in Paolo, IV3BCA. Tematik za debato med vožnjo ni 
zmanjkalo … in bi jih bilo dovolj vsaj do Friedrichafna. 

Vhod na sejmiščni center v Montichiariju je bil precej oblegan 
zaradi sejma, a ker smo vsi dobili vstopnice, smo se lahko hitro 
pririnili v kongresni del. Tam sem se srečal še z ostankom S5 de-
legacije: Tinetom, S50A, Borutom, S50B in Kristjanom, S50XX, 
ki je zastopal profesorske barve S5. Pred predavanji je bilo še ne-
kaj časa, ki sem ga izkoristil za izmenjavo mnenj in kontaktnih 
podatkov na stojnici ARI-RE (nekakšen italijanski ARON) . Del 
hale je bil namenjen bolšjemu sejmu, ki ni bil preveč zanimiv. 
Pravoverna radioamaterska ponudba pa je vključevala Elecraf-
tove škatlice (potipati se je dalo tudi KX3), večino japonskih za-
dnjih modnih krikov za v shacke pa tudi umetnine za telegrafijo 
mojstra Begalija.

Pred začetkom predavanj so bile na vrsti prezentacije dxpedicij 
TU2T in 9N7MD, ki jim je sledila uradna otvoritev. Prvo preda-

vanje je imel Randy, K5ZD, o SO2R in strategiji spanja. 

Sledil mu je Kristjan, S50XX, ki je razložil formulo za zmago v 
EUHFC. No, ni bilo samo to: natančno je predstavil ozadje ob-
delave tekmovalnih dnevnikov in tehnologije, ki se uporabljajo 
pri tem. Veliko obrazov v dvorani je kazalo znake globokega za-
čudenja, posebej še ob omembi nekaterih podrobnosti o snema-
nju radioamaterskih obsegov, ki potem omogoča analizo signa-
lov. Naslednji je bil na vrsti Toni, OH2UA, ki je razložil kako se 
gre »zaresni SOAB« na način Radio Arcala. Po premoru je sledila 
podelitev priznanj za I Field Day in za Contest ARI. Nadaljeval 
je Fabrizio, IZ0AEG, o »dinamičnih« antenah (AD, UltraBeam, 
SteppIR in podobne) in za njim Marco, IK2CFR, o antenskih sis-
temih za VHF tekmovanja. Čas je bil za drugo pavzo in druženje 
ob espressu. 
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Nato pa je sledila Randyjeva, K5ZD, predstavitev organizacije 
WRTC 2014. Toni, OH2UA, je za njim povedal zgodbo o Radio 
Arcala in gradnji vrhunske tekmovalne postojanke na robu po-
larnega kroga. Fantje tam gori imajo zelo ekstremne pristope in 
zvrhano mero »odštekanosti«.

Po zaključku smo se počasi odpeljali proti restavraciji Boschetti, 
kjer smo ob mnogih gastronomskih »hodih« in številnih kozar-
cih lokalnih vin izmenjevali izkušnje, zgodbice, načrte, email na-
slove in telefonske številke. V naslednjih tekmovanjih bodo stra-
tegije boljše, pik bo več, multiji bodo deževali in, upajmo, da bo 
tudi ham spirita v izobilju.

dan civilne zaščite 2012
severnoprimorske regije

Avtor: Tom Puc, S56G

Štabi civilnih zaščit Severnoprimorske regije organizirajo v po-
častitev svetovnega dneva civilne zaščite tradicionalna srečanja. 
Organizacijo letošnjega je prevzela CZ občine Šempeter-Vrtojba, 
ki je v petek, 9. marca priredila trinajst kilometrski »regijski kon-
dicijski pohod« med točkami, kjer se so se izvajale demonstracije 
enot Civilne zaščite. Trasa je potekala tudi čez mejo in tokrat so 
v predstavitvah sodelovali tudi pripadniki italijanske Protezio-
ne Civile. Radioamaterji RK Burja smo povabilo k sodelovanju 
seveda z veseljem sprejeli in pripravili priložnostno predstavitev 
naše dejavnosti na eni izmed točk. Take prilike za poglabljanje 
dobrih odnosov s »inštitucijami«, »skupnostmi« in sorodnimi 
društvi ne kaže izpustiti iz rok in nenazadnje lahko preverimo 
našo komunikacijsko opremo in znanja. Akcije smo se udeležili 
Kristjan, S50XX, Kristina, S50YL, Rok, S57LR, Vasja, Herman, 
S53NW in Tom, S56G. Zbirna točka za vse udeležence kondicij-
skega pohoda je bila kar pred klubskim kontejnerjem in po jutra-
njem »paninu szi mortadelo« in dozo kave so pohodniki odrinili. 
Vmes je bil Tom, S56G, potunkan v intervju z ekipo Pop TVja, 
ker so vsi ostali Burjaši ravno takrat imeli največ dela nekje dru-
gje. Opremo smo naložili v rekordnem času in odrinili na znano 

»field day« lokacijo pri stražnem stolpu sredi Mirenskega polja. 
Tam smo najprej napihnili nov šotor in ga dobro privezali, ker 
je bil v rahli burji precej nemiren. V programu smo imeli posta-
vitev KV postaje za digi načine na 40m z »ribiško palico«, APRS 
na 2m z WX postajo, repetitorsko zvezo na 70cm na S55UGO 
in povezavo v Echolink omrežje, wifi (5,7 GHz) link na Trstelj 
za povezavo v internet ter NBP omrežje ter ZARE postajo. Vse 
skupaj je napajala mala Hondica, ki smo jo dobili na reverz iz 
skladišča ARONa. Kolegi iz S51DSG so poleg parkirali še novo, a 
nedokončano vozilo za komunikacije. Ko so pohodniki prispeli 
do nas, smo bili nanje že dolgo pripravljeni in jim predstavili ra-
dioamatersko dejavnost v dveh jezikih kar preko ozvočenja, ker 
jih je bilo preveč za bolj komorno predstavitev na računalniških 
monitorjih v šotoru. Sledila je jota (taka za pojest, ne za klofat) in 
dodatne informacije s polnimi usti vsem radovednežem. Celo-
tno dogajanje smo v živo prenašali s pomočjo HD kamere (720p) 
preko wifi linka na S55YFH in od tam preko NBP omrežja na 
S50AOP in v internet. Udeleženci pohoda so potem odšli nabirat 
kondicijo naprej, mi pa potrenirali še hitro pospravljanje. Dan še 
ni bil zaključen, ker je sledila še dolga tradicionalna večerja … in 
nekaj kratkih ur spanca za tiste, ki smo potem odrinili na Con-
test University v Montichiari. A to je že druga zgodba.
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Radioamaterji, ki obvladajo telegrafijo si verjetno ne more-
jo predstavljati dela brez dobrega elektronskega tasterja. Res je 
povpraševanje po elektronskem tasterju manjše kot pred leti, saj 
novejše postaje imajo že vgrajenega. V času računalniške dobe 
pa veliko radioamaterjev kar sprejema in oddaja telegrafijo s po-
močjo računalnika, saj je na voljo veliko programov, ki to znajo 
opravljati.

Pred leti so bile atraktivne papige katere so radioamaterji upora-
bljali za delo v foniji predvsem v tekmovanjih. Za delo v telegrafiji 
pa manj vešči uporabniki računalnika še vedno uporabljajo elek-
tronski taster, saj je delo z navadnim tasterjem “pešakom” poča-
snejše, z njim pa je težje doseči vidne rezultate. Če ima naš elek-
tronski taster še kako memorijo, pa je seveda več kot dobrodošlo. 
Tudi sam sem več kot dve desetletji uporabljal elektronski taster 
z memorijo katerega je takrat izdelal radioamater iz YU1 (žal sem 
znak pozabil). Po tolikih letih dobrega delovanja se je tudi on po-
staral in začel je “lepiti” črte, zato je bilo potrebno nekaj hitro 
ukreniti. Pričel sem iskati primeren načrt za izdelavo elektron-
skega tasterja, ki bi imel vsaj dve ali tri memorije, saj je prejšnji 
taster, ki sem ga uporabljal imel kar štiri memorije po 65 znakov. 
Tako sem prišel do sprogramiranega PIC-a DXKEY keyera, ka-
terega avtor je IK5CTX. Omenjeni keyer ima 4 memorije toda so 
že v naprej sprogramirane in razen pozivnega znaka ne omogoča 
drugih vnosov. Kljub temu, da elektronc solidno deluje sem na-
daljeval z iskanjem po spletu. Elektronc ameriškega radioama-
terja K1EL se mi je zdel kar dobra nadomestitev za moj odsluže-
ni elektronc, pa se nisem takoj odločil zanj. Čisto slučajno sem 
brskal po forumu HRS-a in tam zasledil, da je veliko zanimanja 
radioamaterjev za PIC 9A keyera, zato sem tudi sam pričel iskati 
podatke o navedenem elektronskem tasterju z memorijo. Po li-
stanju foruma sem nato prebral še objavljen prispevek v časopis 
HRS-a, ki sta ga objavila Mic – 9A5ANB in Dubravko 9A9DR. 
Kmalu sem ugotovil, da je omenjeni elektronc lahko pravo nado-
mestilo za mojega, ki je šel v zaluženi pokoj. Tako sem kar pričel 
z risanjem tiskanega vezja. Tiskano vezje sem risal v enostavnem 
programu Sprint-Layot4. Ko sem le tega narisal sem pričel iskati 
srce tega keyera, seveda sprogramiran PIC. Kljub temu, da sem 
na forumu HRS ponujal 50 EUR za programirani čip 16F876A, ni 
bilo mogoče priti do njega. Potem sem v zameno ponudil ročno 
postajo za 2m, pa rotator, pa kljub temu ni bilo odziva.

Nekega dne sem se odločil, da poiščem avtorja tega elektronca 
9A5ANB, Milivoja BARTOŠ – Mic-a. To, da sem ga kar sam po-
iskal me je vodilo, ker so posamezniki pisali, da je veliko zavzet 
s službo, da se je nehal ukvarjati z radioamaterstvom, nekateri 
so celo govorili, da se je skregal in vse obesil na klin itd. Seveda 
sem najprej pogledal kar v telefonski imenik, pa QRZ.com, saj na 
amaterske e-maile ni odgovarjal. Ko sem Mic-a poklical po tele-
fonu, ter mu predstavil svoj problem sem kaj hitro ugotovil, da to 
sploh ni več problem. Celo več. Ponudil je, da vkolikor kdo želi 
izdelati omenjeni keyer je pripravljen sprogramirati zadostno 
število PIC-ev, saj kot sam pravi je to namenjeno radioamaterjem 
in se ne sme komercializirati. Seveda sem avtorja tega za moje 
poglede izvrstnega elektronca z memorijo zaprosil za soglasje, da 
omenjeno navodilo za uporabo prevedem še v slovenski jezik in 
objavim seveda kot njegov izdelek. To dovoljenje sem tudi dobil 
zato objavljam tale prispevek in se Mic-u zahvaljujem za soglasje.

V nadaljevanju bo prevod tehničnih karakteristik elektronskega 
tasterja z memorijo, ter sama uporaba omenjenega tasterja, kate-
re je objavil avtor 9A5ANB – Mic v časopisu HRS-a.

TEHNIČNE LASTNOSTI (PREVOD AVTORJEVIH 
NAVODIL)
 Ǭ serijski port za oglaševanje postaje in vpis v memorijo s pomo-
čjo računalnika

 Ǭ hitrost tipkanja 25 – 250 znakov v minuti, nastavitev hitrosti s 
potenciometrom

 Ǭ programsko nastavljanje tona zujalice med 500 – 900 Hz
 Ǭ memorijske črte in pike: Iambic A ali B
 Ǭ nastavitev razmerja pika presledek od 20 – 80%, normalno je 
50 %

 Ǭ Memorije se ne izbrišejo ob izklopu napajanja: 3-24 (odvisno od 
čipa) memorij (70-75) znakov vsake od memorij

 Ǭ Ponavjanje sporočila iz memorije (beacon), možnost nastavitve 
posamezne ali skupine memorij

 Ǭ Nastavitev časa za ponavljanje sporočila iz memorije
 Ǭ Serijska številka zveze: avtomatski števec od 0-65535 z možno-
stjo nastavitve znakov (001, TT1)

 Ǭ avtomatska nastavitev razmaka med znaki (avtospace) v dolži-
ni 2 – 9 pik

 Ǭ vključena ali izključena zujalica,
 Ǭ možnost izključiti tipkanje postaje
 Ǭ možnost nastavitve tipkanja za levo in desno roko
 Ǭ vse nastavitve ostanejo tudi po izključitvi napajanja
 Ǭ možnost treniranja telegrafije in primerjanja tipkanja na raču-
nalniku

 Ǭ možnost napajanja z baterije ali napajanje 6 – 15V

Načrt 9A keyera

OZNAKA POLOŽAJ FUNKCIJA

JUMP1 1-2 Napajanje 5-15V

2-3 Napajanje iz baterije 4,5V

9a keyer -
pametni elektronski taster z memorijo
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JUMP2 1-2 Vključeno napajanje za IC3 MAX232

2-3 Izključeno napajanje za IC3 MAX232

JUMP3,4 1-2
Izhod na TX preko tranzistorja (pozitivni 
keying)

2-3
Izhod na TX preko releja (pozitivni in nega-
tivni keying)

Tabela 1: Postavitev kratkospojnikov (JUMP)

Tiskano vezje 9A Keyera po načrtu 9A5ANB izrisal S53KP

Postavitev elementov na tiskanino

Slika zaspajkanega elektronskega tasterja: Foto - S53KP

LASTNOSTI ELEKTRONSKEGA TASTERJA
Elektronski taster bo avtomatski prepoznal kateri eprom smo 
vgradili. Ta bo deloval tudi brez dodatnega eproma, torej zuna-
anje memorije. Razlika je le ta, da potem imamo v elektronskem 
tasterju samo 3 memorije po 70 znakov. V kolikor uporabimo 
zunanji eprom 24C02 bomo imeli tudi samo tri memorije vendar 
po 75 znakov, kar nismo bistveno pridobili.V obeh primerih ele-
ktronski taster nima komandnega moda (Shift mod).
V kolikor smo vgradili EPROM 24C04 bomo imeli na razpolago 
6 sporočil po 75 znakov. Sporočila M1 do M3 prikličemo s priti-
skom S1 do S3. Sporočila od M4 do M6 pa prikličemo s pritiskom 
na tipko S0(shift mod), takrat bo pričela led dioda hitro utripati, 
nato pa pritisnemo eno od tipk S1 do S3. Vsako prekinitev iz-
vajanja memorije dosežemo s pritiskom na ročico elektronskega 
tasterja.

V kolikor smo v elektronski taster vgradili EPROM 24C08 bomo 
imeli na razpolago 2 memorijski postaji po 6 sporočil, vsaka v 
dolžini 75 znakov.Izbira aktivne memorije se izvaja z ukazom D 
v ukazni vrstici. Pri tem se poziv memorije od 1 – 6 prikliče ena-
ko kot pri prejšnjem epromu.

V kolikor bi vgradili EPROM 24C16 bomo imeli na razpolago 4 
memorijske postaje v kateri bo vsako sporočilo vsebovalo po 75 
znakov. V tem primeru bomo memorije priklicali z ukazom D 
v ukaznem načinu. Pri tem se poziv memorije od 1 – 6 prikliče 
enako kot pri prejšnjem epromu.
Pri vnašanju sporočil v memorijo se bo ob vnosu vseh 75 znakov 
elektronski taster samodejno ustavil. To pomeni, da je memorija 
polna.

Tipke S1 do S3 so namenjene za direktni poziv sporočila iz me-
morije S1 do S3. Tipka S0 je komandna tipka. Prvi pritisk na njo 
pomeni vhod v komandni način (Shift mod), v tem primeru bo 
LED dioda pričela hitro utripati, sedaj pa pritisnemo eno od tipk 
S1 do S3, v tem primeru nam bo tipkalo vneseno sporočilo v me-
morijo 
M4, M5 ali M6.

Eleektronski taster prične tipkati tisto sporočilo na katero me-
morijsko tipko smo pitisnili. Vsak pritisk na ročico elektronske-
ga tasterja pomeni prekinitev nadaljnjega tipkanja sporočila iz 
memorije, vendar po dokončanju začete črke. To je po,membno v 
kolikor smo pomotoma pritisnili napačno tipko. Prekinitev tip-
kanja iz prve memorije dosežemo tudi tako, da pritisnemo tipko 
druge memorije in tipkanje se bo prekinilo iz prve in pričelo iz 
druge memorije.

V kolikor smo določili Beacon način za posamezno sporočilo to 
pomeni, da se bo slednje sporočilo samodejno sprožilo, dokler ne 
pritisnemo ročice elektronskga tasterja ali ne prikličemo druge 
memorije. V primeru pritiska druge memorijske tipke katera ni 
določena kot Beacon način se bo tipkanje po odčitanju vsebine iz 
memorije samodejno ustavilo.

V kolikor smo v ukaznem načinu (Shift mod) in ničesar ne priti-
snemo v trajanju 10s bo elektronski taster sam prešel iz koman-
dnega v delovni način.

V kolikor drugič pritisnemo na tipko S0, ko smo v ukazni vrstici, 
bo taster odtipkal C, led dioda bo stalno svetila. V tem načinu 
se lahko preberejo vrednosti ali vpišejo nova sporočila . V uka-
znem načinu ostanemo dokler ne odtipkamo znak K ali dokleer 
ne odtipkamo novega ukaza. Izhod iz ukaznega načina se izvede 
z ukazom E (Setup exit).
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V kolikor smo elektronski taster povezali z računalnikom preko 
RS232 in programom Hyper Terminal lahko vse ukaze vnaša-
mo tudi s pomočjo osebnega računalnika, prav tako pa lahko vse 
vnose v memorijo vidimo na ekranu našega računalnika. Raču-
nalnik in ročico elektronskega tasterja lahko uporabljamo hkra-
ti. Prav tako bomo lahko videli vsak odtipkani znak z ročico na 
našem monitorju, kar omogoča pregled našega tipkanja.

Vsi ukazi so vglavnem iz enega znaka. V kolikor odtipkamo en 
znak elektronski taster nam bo odtipkal vpisano vrednost tega 
ukaza. Naprimer A (Autospace). V kolikor bomo odtipkali AN 
bo elektronski taster to razumel kot novi ukaz in bo s tem avto-
matski razmak izključen.

HyPER TERMINAL IN KOMUNIKACIJA Z 
ELEKTRONSKIM TASTERJEM

Slika 1

Slika 2

Elektronski taster z memorijo enostavno priključimo na naš ra-
čunalnik preko RS232 serijskih vrat. Na računalniku izberemo 
z miško Start/Programs/Accessories/Communications in izbere-

mo Hyper Terminal. Tu vpišemo ime naše povezave npr. ELE-
KTRONC in pritisnemo OK kot kaže (slika 1). Izberemo COM 
na katerega smo priključili naš elektronski taster in pritisnemo 
OK (slika 2). V nadaljevanju mu določimo hitrost komunicira-
nja kot to kaže (slika 3). Ko smo elektronski taster priključili na 
vrata RS232 preko standardnega kabla pritisnemo dvakrat rdečo 
tipko S0, da preidemo v ukazni način dela tasterja. Takrat nam 
bo odtipkal črko C (ta-ti-ta-ti). Takrat je naš elektronski taster 
pripravljen za delo z Hyper Terminalu in samo pritisnemo na ra-
čunalniku enter, nakar se nam bo na ekranu prikazala vsebina v 
memoriji elektronskega tasterja kot to kaže (slika 4)

Slika 3

Slika 4

S posameznimi ukazi lahko sedaj upravljamo naš elektronski ta-
ster preko tipkovnice računalnika.

PREGLED VSEH UKAZOV V UKAZNEM NAČINU 
ELEKTRONSKEGA TASTERJA
(A)– Avtomatski presledek med znaki –(Autospace)
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Parameter: Y, N (Yes, No)
S tem ukazom vključimo avtomatsko odrejanje razmaka med 
znaki. To pomeni v kolikor od zadnje odtipkane pike ali črte, v 
času ene pike nismo pritisnili ročice na tasterju, elektronski ta-
ster ne bo oddal ničesar dokler ne poteče toliko časa kot je defi-
nirano v ukazu (L) Leter space. V kolikor smo malo zamudili pri 
tipkanju, elektronski taster bo razumel, da je tipkanje končano in 
da sledi presledek. Ta opcija zagotavlja kvalitetno tipkanje.

A – vprašaj o trenutnem stanju
AY – avtomatski razmak vključen
AN – avtomatski razmak izključen

(B) Avtomatsko ponavljanje sporočil iz memorije (Beacon) – 
glej tudi (P) pauza
Parameter: N, A, 1,2,3,4,5,6 (No ali števika sporočila v memoriji)
S tem ukazom vključimo avtomatsko ponavljanje sporočila iz 
memorije. Ukaz se nanaša na trenutno aktvno memorijo. Vsaka 
memorija ima lahko svoje parametre.
B – vprašaj o trenutnem stanju
BN – becon izključen
BA – katera koli memorija bo poklicana bo ponavljala sporočila
B1 - ponavlja samo sporočilo iz prve memorije

(C) Memorija pozivnega znaka (callsign)
To je memorija za pozivni znak v dolžini 16 znakov. Vgrajeno 
je avtomatko brisanje vseh razmakov v sklopu pozivnega znaka.

C – tipka vsebino memorije pozivnega znaka
C 9A5ANB/P vpisuje pozivni znak v memorijo

(D) Memorijske strani (memory page)
S tem ukazom se izbira aktivna memorijska stran s šestimi pripa-
dajočimi sporočili v kolikor smo v keyer vgradili EPROM 24C08 
ali 24C16. V tem primeru bomo v Hyper terminalu aktivne stra-
ni imeli označene z oglatim oklepajem. V koliko imamo majši 
eprom ta ukaz ni aktiven.

D – vprašaj o aktivni memorijski strani
DX – briše vsa sporočila v memoriji
D2 – izbere memorijsko stran 2 v kolikor je aktivna

(E) Izhod iz ukazne vrstice (Setup exit)
Parametri: Y, N (Yes, No)
Ta ukaz odreja na kakšen način želimo izhod iz ukazne vrstice.

E – vprašaj o trenutnem stanju
EN – izhod izključen.Ostanemo v ukazni vrstici dokler ne odtip-
kamo K ali dva krat S0.
EY – avtomatski izhod iz ukazne vrstice po odtipkanju enega 
ukaza. To je uporabno v tekmovanju, ko moramo v ukazno vr-
stico, da vrnemo zaporedno številko zveze , nakar se elektronski 
taster avtomatski vrne v delovni način.

(F) Frekvenca tona (Tone frequency)
Parameter: 50-99 (frekvenca v Hz X10)
S tem ukazom opredelimo ton zvočnika, ki je lahko od 500 do 
990 Hz.

F – vprašaj o trenutnem stanju
F80 – postavljena frekvenca je 800Hz

(I) Način tipkanja (Iambic mode)
Parameter: A, B (način A ali B)
Ta način opredeljuje na kateri način bo elektronski taster z me-
morijo delal pike in črte. Več o tem na spletu.

I – vprašaj o trenutnem stanju
IA – aktiviranje Iambic načina A
IB – aktiviranje Iambic načina B

(K) Izhod /Exit
Izhod iz ukazne vrstice, če je v (E) Setup izbrano EN.

(L) Razmak med znaki (Leter space)
Parameter: 2-9 (merjeno v pikah)

S tem ukazom določamo razmak med znaki pri tipkanju memo-
rijskih sporočil. V kolikor uporabljamo Autospace je 3 normalna 
vrednost.

L – vprašaj o trenutnem stanju
L4 - postavi razmak med znaki za 4 pike

(M) Memorije ( memorijska sporočila)
S tem ukazom se sporočila vpisujejo v memorijo. Ko odtipkamo 
črko M, led dioda prične počasi utripati mi pa kar naprej tipka-
mo želeno sporočilo. Čas za vnos sporočila ni omejen. Ko smo 
odtipkali želeno sporočilo pritisnemo tipko želene memorije od 
S 1,2,3 ali S0 in 1,2,3 odvisno v katero memorijo želimo shraniti 
odtipkano vsebino. Elektronski taster bo shranjeno vsebino ob-
držal in odtipkal R (kot sprejeto). Vsebino vpisa preverimo tako, 
da isto tipko pritisnemo in elektronc nam bo odtipkal vnešeno 
vsebino.
Vsebino memorije izbrišemo tako, da prikličemo ukaz M in od-
govarjajočo tipko memorije ali pa v to memorijo pričnemo tip-
kati številke. Vnos sporočila v memorijo prekinemo (če se zmo-
timo) tako da s tasterjem dajamo pike. Ko oddamo sedem pik 
se ponovno vrne v komandno vrstico in lahko opravimo vnos v 
memorijo.
M CQ CQ CQ DE 9A5ANB 9A5ANB K (pritisnemo na tipko S1)

M DE ?C K in pritisk na želeno memorijo. Sporočilo bo vpisano 
v tisto memorijo katero smo pritisnili. Tu je uporabljena funkcija 
?C, ki pri tipkanju namesto ?C odtipka vpisani pozivni znak iz 
memorije. V kolikor vse memorije vpišemo s takim ukazom bo 
ob spremembi pozivnega znaka v memorijo (glejC) vse pozivne 
znake zamenjalo.
M 599?N , 599?R in pritiske želene memorije. Sporočilo vpisano v 
memorijo. Tu sta uporabljena še dva ukaza ?N in ?R. 
?N – povečaj in odtipkaj zaporedno številko 
?R – odtipkaj zadnjo zaporedno številko
1 – tipka vsebino memorije 1
6 – tipka vsebino memorije 6

(N) Zadnja zaporedna številka (Last serial) glej tudi (Z) Serial 
len
Parametri:I, D, 0-65535 (Increment , Decrement, zaporedna šte-
vilka)

To je avtomatski števec zveze, ki se uporablja v tekmovanjih. S 
tem ukazom postavimo želeno številko ali trenutno številko po-
večamo ali zmanjšamo za ena. Tu je potrebno postaviti zadnjo 
poslano številko ali nulo (0) za začetek. Ko pokličemo tipkanje 
zaporedne številke iz memorije , se bo odtipkala številka pove-
čala za ena (1).

N – vprašaj za trenutno zaporedno številko
NI – povečaj številko za 1
ND - zmanjšaj številko za 1
N0 – postavi števec na nulo (0)
N150 – postavi števec na 150
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(O) Izhod iz oddaje (keying out)
Parametri: Y, N (Yes, No)
S tem ukazom vključimo ali izključemo tipkanje. To velja samo 
takrat, ko elektronski taster ni v ukazni vrstici. V ukazni vrstici 
je tipkanje vedno izključeno razen v (U) - Tune

O – vprašaj o trenutnem stanju
OY – tipkanje vključeno
ON – tipkanje izključeno

(P) Pavza becona (Beacon pause) glej tudi (B) Beacon
Parametri: S, B, 0-99 (start, Beetwen, število sekund)
Ta ukaz odreja kako se bo meril čas med dvema ponavljanjima 
in koliko bo trajal

P – vprašaj o načinu merjenja in času v sekundah
PS – čas se meri od začetka sporočila (od začetka do začetka)
PB – čas se meri od konca sporočila (med dvema sporočiloma)
P7 – čas je 7 sekund
P35 čas je 35 sekund

(S) Hitrost tipkanja (Speed)
Ta ukaz nima nobenih parametrov, saj bo elektronski taster od-
dtipkal s tako hitrostjo kot je nastavljena s potenciometrom.

(T) Vključen ali izključen zvočnik (Tone)
Parametri: Y, N (Yes, NO)
S tem ukazom vključimo ali izključimo zvočnik, ki je vgrajen v 
elektronskem tasterju.

T – vprašaj o trenutnem stanju
TY - zvočnik vključen
TN – zvočnik izključen

(U) Uglaševanje TX-a (Tune)
Parameter: U – Tune mod vključen (led hitro utripa)
To je edini ukaz v ukazni vrstici, ki aktivira izhod proti TX-u.

9A elektronski taster vgrajen v odprto škatlo: Foto S53KP

(W) Razmerje pika –pavza (Weight)
Parameter: 20-80 (%)
Opredeljuje razmerje pika-pavza v odstotkih. Normalno pika-
-pavza imajo enako dolžino. Tako imata pika in pavza enako 
dolžino, torej imata vsak po 50% trajanja. S tem ukazom se na-
vedeno razmerje lahko spreminja. Pri črti in pavzi se navedeno 
razmerje menja samo v zadnji tretini trajanja črte (črta je dolga 
kot 3 pike). Sprememba navedenega odnosa ne spremeni hitrosti 

tipkanja.

W – vprašaj o trenutnem stanju
W50 – razmerje pika – pavza je 50%
W60 – razmerje pika – pavza je 60/40 ali 60% v korist pike

Primer:
 V kolikor je W50 in pika traja recimo 5 časovnih enot, potem je 
pavza v trajanju 5 teh enot, črta pa 15
V kolikor je W40 takrat pika traja 4, pavza 6 in črta 14 (črta je 
5+5+4)

(X) Zamenjana očica (Swap padle)
Parameter: R, L (Right, Left)

S to opcijo je možno zamenjati črto in piko na ročici tasterja

X – vprašanje o trenutnem stanju
XR – normalno za desno roko tipkanja
XL – normalno za levo roko tipkanja

(Z) Dolžina zaporedne številke ( Serial len) glej tudi (N) Last se-
rial
Parameter: 0, T, 1-5 (nula, črka dolžina)

Tu definiramo dolžino zaporedne številke ter kako se bodo tip-
kale nule in devetke.

Z – vprašaj o trenutnem stanju (03 ali T3)
Z0 – številka z normalnimi ničlami in devetkami
ZT - številka s tipkanjem T namesto nule in N namesto devetke 
(TT5)
Z4 – najmanjša dolžina številke je 4 znake (0001). V kolikor je 
številka večja od določene se bo normalno tipkalo samo da ne bo 
spremljajoče ničle.

Sestavljen keyer vgrajen v ohišje: Slika s53kp

Ob zaključku lahko povem, da elektronski taster z memorijo av-
torja 9A5ANB – Mic-a čudovito deluje, ima veliko uporabnih 
ukazov in je resnično nepogrešljiv pripomoček v radioamater-
skem kotičku. Kar me je posebej navdušilo je, da ne vsebuje no-
benega element, ki ne bi bil dobavljiv v vsaki povprečno založeni 
trgovini . Za sestavo elektronskega tasterja sem uporabil vsega 
skupaj eno popoldan. Mogoče če dodam svoje mišljenje bi bilo 
dobro, če bi elektronski taster z računalnikom imel povezavo 
preko USB vrat namest RS232 ali oboje, predvsem zato, saj no-
vejši računalniki več nimajo omenjenih vrat. Glede na to, koliko 
krat ga povežemo z osebnim računalnikom, pa to sploh ni pro-
blem.
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Kot že naslov sam pove, bo govora o EATNC avtorja Matjaža 
Vidmarja. Ob tehnični debati z Matjažem okrog EATNC-ja smo 
si bili kar enotni, da je ožičenje tovrstne naprave, dokaj hud pro-
blem. No če že ni problem, je pa vsaj veliko neprijetnega dela, ki 
nehote prinese tudi kako napako. In ker sem človek, ki že tako 
in tako preveč govori, sem zinil eno nespametno in si nakopal 
kar nekaj dela. No saj ne, da bi tega ne hotel početi, a na resnične 
posledice nespametnega dejanja, me je mnogo kasneje, ko je bil 

eatnc na eni sami ploščici
EATNC že narejen, opozoril prav Matjaž, rekoč: » A ti veš, da 
bodo graditelji, za vse kar ne bo delalo, sedaj gnjavili tebe«? Torej 
podučen z vsemi posledicami, se sedaj poskušam braniti na ta 
način, da bom EATNC na eni ploščici opisal kar se da dobro, da 
ne bo nepotrebnega gnjavljenja.

Najprej bom opisal načrt, ki se od originala nekaj malega razli-
kuje.

Načrt EATNC-ja – procesorski del (slika 2)

Načrt celotnega EATNC-ja (slika 1)
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Na sliki 1 že vidimo prvo razliko. Za napajanje vseh enot, razen 
mikrokontrolerja sem uporabil kar LM1117-3,3. Povsem nesmi-
selno bi namreč bilo imeti na eni ploščici kar 3 napajalnike za 
3,3 V. 

Pozorno opazovanje slike 2 razkrije kar nekaj sprememb. Izpu-
ščen je JTAG konektor. Pri razvoju naprave, bi ga sicer mogo-
če celo potrebovali, a v končnem izdelku je popolnoma odveč. 
Pozornost velja posvetiti tudi konektorju na UART0 in UART1 
portu (COM0, COM1). Zakaj sta konektorja narisana tako, bo 
postalo jasno šele, ko si bomo ogledali tiskanino.

Načrt scramblerja (slika 3) je pravzaprav ostal popolnoma ne-
spremenjen. Kasneje sva z Matjažem ugotovila, da bi se pravza-
prav lahko otresla tudi 74HC00 in oscilator strpala v EPM3064 
logiko. Precej časa sem kolebal med odločitvijo, da za konektor 
proti postaji uporabim mini DIN in med Matjaževim standar-
dnim DIN konektorjem. Glede na to, da se vrvice z mini DIN 
konektorji dobi na vseh odsluženih tipkovnicah, konektorje pa 
na odsluženih PC ploščah se mi je ta odločitev zdela kar pame-
tna. Misel, da bi moral to menjavati na visokogorskih postojan-
kah, ker bo EATNC potrebno instalirati, se mi navkljub mojemu 
prepričanju v reciklažo, ni zdela prav nič prijetna. Ostal je torej 
navaden DIN konektor.

USB izhod (slika 4)

Scrambler (slika 3)

Za razliko od originalnega EATNC-ja ima tale namesto dveh 
RS232 priključkov le enega. Drugi pa je USB. Odločitev ni bila 
prav nič težka, saj se RS232 priključke na današnjih PC računal-
nikih že izjemno težko najde. Med prenosniki pa se jih sploh ne 
najde več. Da bo efekt sodobnih trendov še bolj izrazit sem v vez-
ju predvidel dve LED diodi. Eno za RX, drugo pa za TX promet. 
Tu je še jumper, ki nam omogoči, da celotno vezje napajamo pre-
ko USB priključka, kar se je izkazalo za zelo uporabno.

Tudi tu je nekaj sprememb (slika 5). Predvsem so izpuščeni dušil-
ni upori, saj na razdalji nekaj cm istega vezja, ki je narejeno dvo-
stransko in ima dobro maso, niso več potrebni. Bistvena spre-
memba je tudi, da je na načrtu vrisana Ethernet RJ45 vtičnica z 
že vgrajenim ločilnim transformatorjem. Predviden je konektor 
proizvajalca Pulse Jack, ki ga je Matjaž takoj krstil za Impulziv-
nega Jako. S tovrstnimi konektorji so res težave, saj ima vsak pro-
izvajalec povsem drugačno obliko in razpored nožic. Uporablje-
ni konektor se da preverjeno dobiti pri Mouser Electronics. Žal 
je to razen mikrokontrolerja najdražji sestavni del na ploščici. 
Točna oznaka je J0026D01E. Točno takega ne proizvajajo več, a 
bo katerikoli iz družine J0026D01* ustrezal.
Opazimo lahko tudi, da ima vezje dva kristalna oscilatorja. Seve-
da ni potrebno vgraditi obeh. Dovolj je le eden od obeh. Narisana 
sta sicer oba, to pa zato, da sem pripravil tiskano vezje za obe mo-
žnosti. Vgraditi je mogoče stari veliki oscilator, ki deluje na 5 V 
ali male sodobne oscilatorje v SMD obliki, ki se napajajo z 3,3V.

Vezje prikazano na načrtu (slika 6) je popolnoma nespremenje-
no, torej povsem enako Matjaževemu originalu. Sam sem se zelo 
trudil, da bi ta dva čipa zamenjal z čim bolj namenskim. Preizku-
sil sem MAX3232CUE+. Z tem vezjem sem dosegel prenose do 1 
Mbit. Za uporabnika bi to sicer bilo dovolj. Za povezovanje več 
EATNC-jev v vozlišče pa seveda ne. Moral sem torej moral obu-
pati, in se vrniti na original. 
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Ethernet PHY (slika 5)

RS232 (slika 6)
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Stikalni napajalnik (slika 7)

Ker so vse prenosne naprave največkrat narejene za delovanje na 
12V, ima tudi EATNC na eni ploščici predvideno »akumulator-
sko« napajanje. Na postojankah bo seveda še kako prav prišlo. Za 

domačo rabo je bolj praktično EATNC napajati preko USB-ja. In 
ker je po hribih problem z energijo je bila izbira stikalnega napa-
jalnika povsem logična. 
O tem kako celotno vezje deluje je že povedal Matjaž, tako da 
meni ostane zgolj opis gradnje ploščice tiskanega vezja.
Tako, kot je običaj se je tudi te ploščice potrebno lotiti s spajka-
njem manjših elementov in končati z konektorji. Vsi elementi so 
tu 0805, razen tantal kondenzatorjev in nekaj dušilk. Nekaj več 
pozornosti je potrebno posvetiti spajkanju mikrokontrolerja. Pa 
tudi PHY čip je nekoliko bolj zahteven. Kakorkoli 4 ure sedenja 
in intenzivnega dela je povsem dovolj, da pri spajkamo vse, kar 
se pri spajkati da. 
Tiskanega vezja v taki obliki, da bi ga sami izdelovali vam tokrat 
ne bom ponudil. Že vem zakaj. Sam sem naredil 3 različne pro-
totipe v domači režiji in verjemite, da si tega ne želite delati sami 
doma. Razen obilice elementov je namreč potrebno pri spajkati 
še okrog 100 vij. Bom pa zato na sliki 9 in 10 predstavil celoten 
montažni načrt. 

Razpored elementov zgoraj (slika 8)

Razpored elementov spodaj (slika 9)
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Napajanje od 8 do 20 V

DIN konektor - proti 
radijski postaji

DCD - sprejem okvirjev

DCD - nastavitev nivoja

Konektor za programiranje 
EPM3064

Ethernet vtičnica

USB RX data

USB TX data

USB vtičnica

napajanje preko USB

RS232 konektor

Jumper za programiran-
je preko UART0

Jumperji za izbiro UART0, 
UART1 na RS232 ali USB
Trenutna pozicija je UART0 
na USB, UART1 na RS232

UART3

UART2

Telemetrija

Reset procesorja

Izdelana ploščica EATNC-ja (slika 10)
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Na sliki 10 vidimo razporeditev konektorjev in jumperjev. Slika 
je več kot jasna, tako, da kakih posebnih komentarjev ne potre-
buje. Omenil bi le sklop štirih zelenih jumperjev. Če jih namreč 
obrnemo za 90 stopinj bomo s tem povezali UART0 na RS232 
in UART1 na USB. V primeru, da nam ponujene možnosti niso 
všeč, pa si lahko omislimo povsem svoja vezja. V tem primeru 
jumperje odstranimo in s priključkov peljemo signale na svoje 
vezje. Srednji neizkoriščen kontakt je v tem primeru masa.

Ohišje EATNC-ja na eni sami ploščici (slika 11)

Pri konektorju za telemetrijo je potrebno vedeti, da je nožica 1 
že povezana na konektor za radijsko postajo. Na ta način lahko 
remote izvemo jakost našega signala.

Nastavitev nivoja DCD je 5 kOhm nastavljivi upor. Nastavimo 
ga tako, da vrtimo tako dolgo, da se DCD LED prižge, nato pa 
vrnemo za pol obrata.

Ostane torej še izdelava primernega ohišja. Z nekaj malega na-
črtovanja je nastala slika 11. Dno škatle je narejeno iz 1,5 mm 
debelega Aluminija, ki ga kasneje lahko po želji eloksiramo. Za 
pokrov sem izbral aluminij debeline 1mm.

Ker ohišje ni ravno veliko sem si lahko privoščil, da objavim nje-
govo dno in pokrov v razviti obliki in merilu 1:1. 

Sliko 12 in sliko 13 lahko izpišemo in risba nam služi kot predlo-
ga za vrtanje lukenj in rezanje pločevine. Papir z risbo enostavno 
nalepimo na aluminijasto pločevino in kar skozi papir označimo 
ključne točke, ki služijo kasneje za izris črt. Po črtah odrežemo 
pločevino ustrezne debeline. Spet druge oznake koristimo kot 
center za vrtanje lukenj.

Razvito dno ohišja za EATNC (slika 12), Razvit pokrov ohišja za EATNC (slika 13)
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V našem RK Mozirje S51DSW smo razmišljali o novem SWR 
metru, saj edini klubski, ki ga imamo je že častitljivi ZRS-ov HI ! 
Vsekakor smo želeli tudi obseg 70 cm, saj je kar velika aktivnost 
pri nas tudi na tem obsegu, oziroma velika večina članov ima duo 
band radijske postaje. Po pregledovanju interneta in dogovarja-
nju, pa smo se odločili za nabavo antenskega analizatorja in sicer 
Ukrajinskega proizvajalca Rigexpert. Ta proizvajalec ponuja več 
modelov glede na frekvenčno področje, ki ga pokriva. Iz oznake 
modela je razvidno za katero frekvenčno področje je namenjen. 
Vsi modeli so zelo dobro ocenjeni na eham.net.

Osnovne lastnosti modela AA-520:
 Ǭ merilno območje 1Mhz – 520 Mhz
 Ǭ napajanje : 4.8 V 1800 mAh zamenljiva NiMh vgrajena baterija 
in dodan polnilec

 Ǭ instrument deluje tudi brez baterije le z zunanjim napajanjem 
9 do 12 V

 Ǭ prikaz napetosti baterije na ekranu – čas neprekinjene uporabe 
do največ 3 ure

 Ǭ LCD ekranček z belo osvetlitvijo, črno bel 128 x 64
 Ǭ 16 bitna A-D pretvorba
 Ǭ tranzistorski izhod z zaščito, sinusni signal + 5dbm, impedanca 
50 Ohm, N konektor

 Ǭ vpis frekvence z natančnostjo 1 KHZ in korakom 100 Khz
 Ǭ Meritev SWR-a v območju 1 do 10 in impedance ( direkten izris 
krivulje )

 Ǭ »multimode« SWR meritev –pred nastavljeni radioamaterski 
bandi

 Ǭ USB priklop za računalnik za prenos meritev v računalnik in 
nadgradnjo firmware

 Ǭ vgrajen »flash« spomin za shranitev do 100 meritev
 Ǭ dodan CD z gonilniki in programsko opremo za kasnejšo ana-
lizo meritev

 Ǭ prenosen instrument dimenzij 23x10x5,5 cm in teže 650 g
 Ǭ folijska tipkovnica – zaščita pred rosenjem oziroma rahlim dež-
jem

 Ǭ zelo robustno ohišje in dodana zaščitna torbica

Paket vsebuje:
 Ǭ Instrument z zaščitno torbico,
 Ǭ napajalnik 9V 500mA,
 Ǭ USB kabel,
 Ǭ CD,
 Ǭ navodilo za uporabo instrumenta in uporabo programske opre-
me.

antenski analizator rigexpert aa-520
Uporaba
Instrument prižgemo s stikalom na spodnjem delu instrumenta, 
kjer sta tudi konektor za napajanje in pa USB konektor. Zaslon se 
prižge in instrument najprej za približno 2 sekundi pokaže ver-
zijo firmware in pa napetost baterije. Zatem preide na osnovni 
meni.

Osvetlitev je bela, se pa po nekaj sekundah ugasne zaradi varče-
vanja z baterijo. Ponovno se prižge pri dotiku katerekoli tipke. 
Na antenski konektor priključimo anteno in s pritiskom na tip-
ko 2 vpišemo frekvenco pri kateri bomo merili SWR. Frekvenco 
lahko vpišemo z resolucijo 1 Khz. Nato se odločimo kaj bomo 
merili:

S tipko 7 in potrditvijo s tipko OK dobimo naslednji izpis.

Meritev shranimo v spomin s tipko 6 (SAVE), prikličemo pa s 
tipko 9 (LOAD).

Odlična lastnost instrumenta je tudi meritev SWR na več fre-
kvenčnih območjih, pred nastavljena pa ima radioamaterska ob-
močja. To je še posebej uporabno pri multiband antenah, kjer z 
uglaševanjem antene vplivamo na več frekvenčnih območij an-
tene. Tako lahko v nekaj sekundah vidimo kaj se je zgodilo na 
celotnem frekvenčnem območju, ki ga antena pokriva.

Instrument je zelo hiter, saj celotno zadano območje preišče v 
približno 5 sekundah !
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Z njim je možno seveda opravljat tudi meritve na koaksialnih ka-
blih: Določitev lambda četrt oz. lambda polovic dolžine kabla. 
Prav tako je možno z malo računanja in primerjavo z znanimi 
karakteristikami nekega kabla določiti oziroma izračunati im-
pedanco in skrajševalni faktor nepoznanega koaksialnega kabla. 
Vse to je opisano v navodilih.

S tipko 4 in potrditvijo s tipko OK dobimo izris krivulje 
v zadanem območju, ki ga enostavno nastavimo s 

tipkama RANGE + in RANGE - oziroma nastavimo 
območje + - od nastavljene frekvence s tipko 3.

Za meritev R in X vrednosti pritisnemo 
tipko 5 in potrdimo z OK.

Za prikaz vseh vrednosti hkrati pa pritisnemo 
tipko 8 (ALL) in potrdimo z OK.

Ne nazadnje ga je možno uporabiti kot RF signal generator z kon-
stantnim izhodom + 5dbm vse do 500 Mhz izhodne impedance 
50 ohmov. Skratka za radioamaterje zelo uporabna zadeva. Ver-
jetno je za radioamaterje najbolj zanimiv model AA-320 , ki je 
uporaben do frekvence 320 Mhz, drugače pa je skoraj enakih la-
stnosti in je seveda cenejši

Še povezava do proizvajalca:
http://www.rigexpert.com/index?s=aa520
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na koncu napajanja kv multiband anten 
Mnogi izmed nas nimajo možnosti postavite dipol, windom ali 
neke druge antene, katera zahteva dve pričvrstitveni točki in 
napajalni kabel. Če imamo prostor okrog zgradbe z možnostjo 
pričvrstitve antene v eni točki lahko postavimo KV žično ante-
no za več obsegov, od 1,8 MHz do 28 MHz, napajano na koncu, 
kateri vstopa v naše stanovanje brez napajalnega kabla, ter deluje 
na principu Fuchs-ove antene. To anteno lahko uporabimo pri 
portabl in fild day delu, kjer je dostopna le ena povišana pričvr-
stitvena točka.

Princip delovanja
Antena je dolga λ/2 ali n x λ/2 , n = 1,2,3…

Shema 1.

Razpored napetosti in toka je tak, da je na koncu λ/2 antene ma-
ksimum napetosti in minimum toka, tako je impedanca na kon-
cu, v točki napajanja, okrog 5000 Ω. Za razliko od sredine λ/2 
antene kjer je razpored toka in napetosti obrnjen pa je impedanca 
nizka, okrog 50-70 Ω - dipol, če je napajano na eni tretjini antene, 
je impedanca je okrog 400 Ω - Windom, v odvisnosti od višine, 
na kateri se nahaja antena glede na zemljo. Ne glede na to, na 
katerem delu napajamo anteno, bo sevala približno enako, če ji 
privedemo enako moč. Pomembno je, da jo prilagodimo po moči 
glede na oddajnik, oziroma da je impedanca antene v točki napa-
janja enaka kot impedanca napajanja na strani oddajnika.
Anteno bomo napajati na koncu kjer je maksimum napetosti, 
takšen način napajana imenujemo napetostno napajanje antene. 
Za naš primer sem izbral anteno dolžine 41m.
To je λ/2 za 80 metrsko področje, dva λ/2 za 40 metrsko podro-
čje, štiri λ/2 za 20 metrsko področje, osem λ/2 za 10 metrsko po-
dročje, kar pomeni, da je na koncu 41 m antenske žice visoka 
vhodna impedanca antene, enako tudi na področjih 30 m, 17 m, 
15 m i 12 m.
Da bi ustvarili prilagoditev po moči, bomo visoko upornost an-
tene priklopili na paralelni nihajni krog LC, kateri je resonančen 
na delovni frekvenci in ima visoko impedanco na resonančni fre-
kvenci.

Shema 2.

S tem smo prilagodili visoko impedančni konec antene na re-
sonančni krog, kateri ima prav tako visoko impedanco. Sedaj s 
pomočjo tuljave L1 z malo ovoji, sklopljeno z tuljavo resonanč-
nega kroga, transformiramo to impedanco na nizko impedanco 
50 Ω koaksialnega kabla, kateri gre na oddajnik. Obe tuljavi sta 
na hladnem koncu spojeni skupaj na maso. S tem smo omogočili 
prenos moči oddajnika v anteno.

Konstrukcija antene
Antena je izdelana iz bakrenega, fino žičnega vodnika 1,5 mm v 
PVC izolaciji dolžine 41 m, katera je na obeh straneh zaključena 
z izolatorji. Prilagoditev antene je izvedena z tuljavama, navitima 
na feritni prstan, ter paralelno spojenim kondenzatorjem. Ta an-
tena se ne more prilagoditi z antenskim tunerjem iz radijske po-
staje, ker ima visoko vhodno impedanco za tiste frekvence, kjer 
je dolžina enaka n x λ/2.
Izbral sem feritni prstan T 200-2, kateri je primeren za nihajne 
kroge in je sposoben prenesti višjo moč, preizkušeno do 500 W. 
Jedro sem omotal z teflonskim trakom. Na Feritni prstan je na-
vito 28 ovojev bakrene lakirane žice d = 1,2 mm, kar daje induk-
tivnost L = 8 μH. Na hladnem koncu tuljave L je navito v enaki 
smeri, med ovoji, 4 ovoje žice, to je induktivnost L. Žico v PE 
izolaciji za tuljavo L smo dobili s snemanjem izolacije koaksial-
nega kabla RG 58 C/U. Število ovojev se šteje po številu prehodov 
skozi notranji del jedra. Paralelno tuljavi L je spojen spremenljivi 
kondenzator maksimalne kapacitivnosti 220 pF.

Shema 3.

Kondenzator mora imeti, zaradi visoke napetosti, ki se inducira v 
paralelnem nihajnem krogu, večji razmik med ploščami. Jaz sem 
uporabil dvojni statorski kondenzator na eni osi katerega sem ve-
zal zaporedno in s tem povečal napetostno prebojno vrednost. 
Poleg tega je potrebno napraviti izvode pri tuljavi L za izbiro in-
duktivnosti, glede na želeno frekvenco. Napravil sem izvode za 
posamezne obsege: 

za 3,5 MHz 28 ovojev 
za 7 MHz, 10MHz 15 ovojev
za 14 MHz 11 ovojev
za 18 MHz 8 ovojev
za 21MHz, 24MHz, 28MHz 3 ovoji

To število ovojev se lahko spremeni po potrebi, zaradi možnih 
odstopanj v feritnem materialu, to pri T 200-2 odstopa do ±5%.
Izbira induktivnosti se izvede s pomočjo preklopnika z pet polo-
žaji. Če takšnega preklopnika nimate, lahko izvod izbirate s po-
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močjo krokodilčka na žici. 

Slika 1.

Obe navitji sta spojeni z ozemljitvijo, tako da se zaključi antenski 
tokokrog, v mojem primeru z cevjo centralnega ogrevanja zgrad-
be, vodovodne instalacije v zgradbi, ali strelovodnega valjanca 
ozemljitve zgradbe, zato da nebi imeli problemov z VF tokovi 
proti radijski postaji in z VF napetostmi na masi radijske postaje. 
Da bi preprečili tokove po opletu kabla lahko damo v serijo to-
kovni balon 1:1.
V odvisnosti od točne dolžine antene, položaja antene v prostoru, 
višine in nagiba glede na zemljo, ter kvalitete zemlje in ozemlji-
tve bomo imeli različno impedanco na koncu antene, ampak ve-
dno visoko. Glede na to moramo za vsako področje določiti opti-
malno število ovojev za tuljave L in za tem nastaviti spremenljivi 
kondenzator C na najmanjši SWR za delovno frekvenco. 
V kolikor se na višjih frekvencah antene ne da uglasiti, je potreb-

no dolžino antene malo spremeniti, da bi se pojavil maksimum 
napetosti na koncu antene. To bo le malo vplivalo na uglasitve na 
nižjih področjih. Če tudi tako ne uspete, potem lahko tokovno 
prilagodite z ATU iz radijske postaje, ali z dodatnim zunanjim 
tunerjem, ker očitno niste prišli do maksimuma napetosti na an-
teni. 
Diagram sevanja antene je za frekvence, kjer je antena dolžine 
λ/2 je enak, kot za dipol anteno, pri 2 x λ/2 se pojavita dva loba, 
pri 4 x λ/2 se pojavijo štirje lobi ob anteni, tako da antena za višje 
frekvence seva po dolžini, podobno kot je to pri windom anteni.
Za 160 m področje je možno delovanje antene, kot z λ/4 anteno z 
tokovnim napajanjem brez uporabe opisanega prilagoditvenega 
vezja z nihajnim krogom. Priključi se direktno na radijsko po-
stajo, enako tudi ozemljitev, tako je z malo uglasitvijo z ATU ali 
zunanjim tunerjem možno delo, ker je vhodna impedanca takšne 
antene okrog 35 Ω.
To anteno lahko uporabljamo na fiksni lokaciji, pri portabl delu, 
ali field day-u. V tem primeru en konec antene obesimo na dre-
vo ali neko drugo višinsko točko, minimalno 5–6 m od tal, na 
drugem koncu pri naši radijski postaji pa spojimo anteno z prila-
goditvijo. Pod anteno položimo po zemlji žico dolžine približno 
20 m, katera je spojena z hladnim koncem prilagoditve in služi 
kot ozemljitev, proti utež, tako ne bomo imeli VF napetosti na 
radijski postaji. Antena se lahko montira vodoravno, vertikalno, 
inverted V, inverted L ali kot sloper.
Jaz jo uporabljam pri fiksnem delu kot sloper z enim koncem, 
kjer jo napajam (stanovanje) na višini 20 m, drugi konec je v par-
ku na višini 4 m, na frekvenčnih področjih 1,8 MHz, 3,5 MHz, 
7 MHz, 10 MHz, 14MHz, 18 MHz, 21MHz, 24 MHz in 28 MHz.

Literatura:
1. ARRL Antenna Book, 2000
2. „The End Fed Half Wavelength Antenna“, AA5TB

Prevedel : Janko Šauperl, S55WT

Prilagoditev anten po grafični metodi 
Uvod 
Radioamaterji se izogibamo prilagoditev antene izvajati z tul-
javami in kondenzatorji pri anteni. Raje uporabljamo antenske 
tunerje pri oddajnikih. To je zaradi tega, ker se ne poglabljamo v 
princip delovanja vezij za prilagoditev. Ne glede na to, da obstaja 
več načinov, da se to preračuna, mnogi niso pripravljeni upora-
biti Smithov diagram ter pripravljenih tabel. Predstavil bom eno 
metodo, katera je enostavna in katera me je pripravila do tega, da 
jo objavim v radioamaterski reviji in na moji spletni strani (www.
hamradio.hr/9a4zz) .

Za učinkovit prenos VF energije od oddajnika do antene je 
potrebno izvesti prilagoditev med impedanco antene in odda-
jnikom, s čimer se minimizira refleksija moči. V nasprotnem 
primeru lahko pride do okvare oddajnika ali napajalnega kabla. 
Prilagoditev se izvede z tuljavami in kondenzatorji, ali prim-
ernimi induktivnostmi in kapacitivnostmi, na primer z upora-
bo koncev koaksialnih kablov. Izhodna stopnja oddajnika ima 
običajno impedanco 50 Ω, prav tako koaksialni kabel, antena pa 
ima v večini primerov drugačno, kompleksno impedanco Z, kat-
era ima aktivni R in reaktančni ± j X del.

Osnova grafične metode je pravokotni koordinatni sistem, kat-
erega ordinata predstavlja reaktančno komponento impedance 

±j X, abscisa je pa aktivna komponenta impedance R. To je 
izhodišče Smithovega diagrama, kateri je nastal iz te predloge z 
logaritemsko delitvijo ordinate in abscise, ter zaključitvijo v krog 
+j X in –j X osi.

S to, grafično metodo, se ugotavlja vrednosti prilagoditve med 
dvema impedancama. Prednost te grafične metode je v tem, da 
je vse predstavljeno linearno in neposredno, kar nam omogoča 
lažje delo.

Na ta način sledimo spreminjanju impedance od koaksialnega 
kabla do antene, lahko se prilagodimo L, C elementom, katere 
imamo na razpolago ali napravimo konfiguracijo, katera nam 
ustreza L, T ali Π. Tu bom podal primer prilagoditve ene vred-
nosti impedance antene z L, T in Π prilagoditvenim vezjem, s 
ciljem prikaza principa delovanja. V praksi je ta izbira odvisna 
od tega, ali želimo da je naša antena galvansko ozemljena, ali 
želimo low-pass prilagoditev zaradi višjih harmonskih kompo-
nent. Upoštevati moramo tudi dimenzioniranje L, C elementov z 
ozirom na padec napetosti, kateri se bo pojavil na njih, kakor tudi 
tok, kateri bo tekel skozi njih. Vse skupaj je odvisno od moči, kat-
era se bo prenašala preko izbrane prilagoditve. Včasih moramo 
upoštevati še fazni zamik, katerega bo vnesla naša prilagoditev, v 
primeru faziranja dveh ali večih anten.
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Definicija pojmov
Da bi lahko razložil metodo dela bom prvo razjasnil naslednje 
pojme:

Z = R ± j X je kompleksna impedanca

Z* = R ± j X 
je konjugirano kompleksna impedanca, 
katera se razlikuje po karakterju, pred-
znaku reaktivnega dela

R = upornost aktivna upornost impedance

X = reaktanca reaktivna upornost impedance

+j X = induktivna upornost

-j X = kapacitivna upornost

Premikanje vrednosti impedance na diagramu, vertikalno 
naravnost navzgor predstavlja serijsko dodajanje induktivne 
upornosti +j X, pomikanje navzdol serijsko dodajanje 
kapacitivne upornosti –j X. 

Krožnica impedance se konstruira tako, da se povleče vektor 
skozi točko, katera predstavlja impedanco in center (0,0) 
koordinatnega sistema R-X ter se najde simetrala te smeri. Kjer 
simetrala seka R os, je center krožnice impedance. Krožnica 
impedance mora vedno prehajati skozi točko vrednosti 
impedance in center (0,0) koordinatnega sistema R-X.

Premikanje po krožnici impedance predstavlja paralelno 
dodajanje induktivne ali kapacitivne upornosti, odvisno 
od tega, na katerem delu reaktančne osi ±j X se nahaja. Skozi 
konjugirano vrednost impedance in novo vrednostjo impedance, 
na katero želimo priti, potegnemo premico, kolikšen premik 
napravi premica na ±j X osi, tolikšna je vrednost paralelno 
dodane reaktance ± Xp, katera je potrebna, da se preide na novo 
vrednost impedance.

Izračun prilagoditve
L-prilagoditev
Na sliki 1 je prikazan primer prilagajanja vertikalne antene na 
50 ohmski kabel. Prilagodili bomo z L prilagoditvijo, kot prika-
zuje slika 1a z dvema induktivnostma, tako imenovana Inducti 
Match. Uporabi se zaradi tega, da je antena na ta način ozemljena 

ter ni potrebe po uporabi kondenzatorjev, enostavno se poišče 
izvod na tuljavi, da se antena prilagodi. Predvidevali bomo, da 
je vhodna impedanca antene Z = 20 – j60 Ω na frekvenci 3675 
kHz (ta podatek lahko dobimo z merjenjem impedance s pomo-
čjo merilnega instrumenta MFJ-259B, z izračunom, uporabimo 
programe za izračun anten MMANA, NEC ali drugimi, ali pa iz 
diagramov).

Najprej bomo konstruirali krožnico impedance 50 ohmov, na 
katero bomo prilagodili anteno. To je impedanca koaksialnega 
kabla. S slike vidimo, da moramo navzgor v serijo dodati induk-
tivno upornost Xs, da bomo prišli do krožnice impedance vre-
dnosti 50 Ω. Vrednost Xs odčitamo na osi X. 

Nova vrednost impedance je Z1 = 20 – j25 Ω. Na krožnici označi-
mo konjugirano kompleksno vrednost impedance Z1*= 20 + j25 
Ω. Sedaj vrišemo premico skozi Z1* in impedanco 50 Ω, do kate-
re želimo priti. Izsek na X osi +j Xp je vrednost induktivne upor-
nosti, katera se dodaja paralelno. S tem je prilagoditev končana.

Vrednost potrebnih induktivnosti se sedaj izračuna iz poznanih 
vrednosti induktivne upornosti:

+j Xs = 35 Ω + j Xp = 42 Ω.
Izračunamo vrednosti kapacitivnosti in induktivnosti:
Lps = Xps/(2 * π * f)
Ls = 35/(2 * π * 3,675 * 106 ) = 1.52 µH
Lp = 42/(2 * π * 3.675 * 106 ) = 1.8 µH

L prilagoditev lahko izvedemo z kombinacijo induktivnosti in 
kapacitivnosti, kot je prikazano na sliki 2 in 2a. Konstruiramo 
krožnico impedance 50 ohmov. Izhajamo iz impedance antene 
Z in dodamo v serijo induktivno upornost Xs. Nato gremo iz, na 
novo dobljene vrednosti impedance Z1, po krogu do 50 ohmov, z 
dodajanjem kapacitivne upornosti –Xp, paralelno. Vrednost do-
ločimo po odseku –X osi, katero smo določili z premico, katera 
prehaja skozi Z1* konjugirano kompleksno impedanco in točko 
50 ohmov do katere želimo priti. S tem je prilagoditev izvršena.

-Xp = 42 Ω Xs = 85 Ω
Sedaj izračunamo vrednosti kapacitivnosti in induktivnosti:
Cp = 1/(2 * π * f * Xp) = 1/(2 * π * 3.675 * 106 * 42) = 1032 pF
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Ls = 85/(2 * π * 3.675 * 106 ) = 3.7 µH

T-prilagoditev
Prikazal bom še prilagoditev z T vezjem, kot je to prikazano na 
sliki 3 in 3a, z kapacitivnostjo v paraleli. V serijo dodamo Xs in-
duktivno upornost in pridemo na vrednost Z1, ter narišemo kro-
žnico impedance Z1. Nato narišemo premico skozi konjugirano 
vrednost impedance Z1* in skozi novo impedanco Z2, odsek na 
–X osi določa vrednost Xp paralelno dodane kapacitivne upor-
nosti. Ker smo izbrali vrednost impedance Z2 z aktivno uporno-
stjo 50 ohmov, je dovolj da v serijo dodamo Xs induktivno upor-
nost, s čimer je prilagoditev končana.

Xs1 = 110 Ω Xs2 = 71 Ω - Xp = 37 Ω
Izračunamo vrednosti kapacitivnosti in induktivnosti:
Ls1 = 110/(2 * π * 3.675 * 106 ) = 4.78 µH
Cp = 1/(2 * π * 3.675 * 106 * 37) = 1171 pF
Ls2 = 71/(2 * π * 3.675 * 106 ) = 3.1 µH

Π-prilagoditev
Na sliki 4 in 4a je prikazana prilagoditev enake impedance z Π 
prilagoditvijo. Najprej narišemo krožnico impedance 50 ohmov, 
nato krožnico impedance Z. Premikamo se po njej in določimo 
točko Z1, do katere želimo priti, narišemo premico, katera preha-
ja skozi konjugirano Z* in novo Z1. Tako dobimo odsek na –X osi, 
kar daje vrednosti –Xp1, paralelno kapacitivno upornost. Iz točke 
Z1 gremo navzgor do točke Z2. Ta pot ustreza serijski induktivni 
upornosti Xs. Iz točke Z2 potujemo po krožnici do impedance 
50 ohmov. Narišemo premico, katera gre skozi točko Z2* in 50 
ohmov in pri tem določimo odsek na –X osi, -Xp2 paralelno ka-
pacitivno upornost, s čimer je prilagoditev končana.

-Xp1 = 65 Ω Xs = 45 Ω -Xp2 = 18 Ω
Izračunamo vrednosti kapacitivnosti in induktivnosti:
Cp = 1/(2 * π * 3.675 * 106 * 65 ) = 666 pF
Ls = 45/(2 * π * 3.675 * 106 ) = 1.96 µH
Lp2 = 1/(2 * π * 3.675 * 106 * 18) = 2407 pF

Če je vrednost ene izmed impedanc visoka, na primer Z = 500 
+ j600 Ω izberemo v prvem koraku takšno razmerje razdelitev 
vrednosti na oseh R-X, da lahko sliko narišemo na papir. Po tem 
preidemo na natančnejše razmerje. Prav tako, če je reaktivna 
komponenta impedance visoka, da ne bi spreminjali razmerja, jo 
lahko takoj kompenziramo z reaktivno upornostjo nasprotnega 
predznaka dodanim v serijo in potem to novo vrednost impe-
dance vrišemo in naprej prilagajamo, kot je opisano. Tukaj so re-
zultati izračunov L in C podani na dve decimalki in brez zaokro-
ževanja vrednosti, da bi se prikazala metoda izračuna. Za risanje 
se uporabi papir z milimetrskim rastrom.

Iz navedenih primerov se vidi, da se lahko spremlja potek pri-
lagajanja in se prilagodi L, C elementom, katere imamo na raz-
polago, prav tako pa se glede na potrebe izbere način prilagodi-
tve. Lahko vidimo koliko in v kateri smeri delujejo posamezni 
elementi prilagoditve, ter katere elemente lahko izberemo kot fi-
ksne, in katere kot spremenljive. To vam bo pomagalo k boljšemu 
razumevanju posameznih shem prilagoditev anten, antenskih 
tunerjev, izhodnih in vhodnih vezij, kakor tudi za prilagoditev 
linearnih ojačevalnikov in podobno.

Prevedel : Janko Šauperl, S55WT

enostaven tri band dipol
Ker smo v letošnjem rdx tekmovanju potrebovali eno enostav-
no anteno za pobiranje množilcev, sem dobil nalogo, da naredim 
eno enostavno anteno, ki se bo napajala z enim koaksialnim ka-
blom in da bo pokrivala zgornje tri bande. Lansko leto smo imeli 
za pobiranje množilcev tri band eno elementni quad, vendar vza-
me preveč časa za sestavo in postavitev. S pomočjo eznec progra-
ma sem sestavil in uglasil tri dipole, ki so nameščeni eden izpod 
drugega in napajani v eni točki. S točno določenimi razmaki med 
žicami sem dobil zelo dober swr na vseh treh bandih. 

Antena je bila sestavljena v dobrih dveh urah. Za distančnike 
med žicami sem uporabil pvc cev za nadometno inštalacijo, ki 
se jo dobi v vsaki trgovini z elektro materialom in je zelo poceni. 
Cev sem narezal za 2 cm daljše kot so razmaki med žicami, zvrtal 
luknje 1 cm od konca vsake cevi, potegnil žico skozi in jo pričvr-
stil z bakreno trdo žico, kot je razvidno iz spodnje slike.

Debelina žice je v mojem primeru 2,5 mm2 in je treba pri izdela-
vi antene to tudi upoštevati, kajti v primeru, da uporabite tanjšo 
žico je na 28 mhz resonanca že prenizko. 
Program eznec se je še enkrat izkazal kot zelo točen, ko je bila 
antena preizkušena je bil swr na vseh treh bandih 1:1 tako kot je 
pokazal program. Antena ni nič posebnega, deluje kot običajen 
dipol, je zelo poceni in je primerna za portabel delo, ker jo zloži-
mo in pospravimo v nahrbtnik. Trenutno pa je v izdelavi 5 band 
dipol in sicer 80 do 10m na isti način, če bo kakšno zanimanje za 
to anteno pa objavim v naslednjem glasilu. 

73 de S53F Vinko
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magnetna loop antena 
Ko si enkrat v pokoju in z 8 križi na hrbtu, ti to omogoči več časa 
za poskuse. Ker sem se že dolgo pripravljal na poskusno izdelavo 
magnetne loop antene ali, kot jo imenujejo »Small loop antenna«, 
za razliko proti QUAD anteni, katera je normalna loop antena in 
ima popolnoma drugačne karakteristike. Razlika je zelo velika in 
jo ne bi komentiral. Ker pri tej anteni hkrati gre za eno-bandno 
(lahko je tudi več-bandna) anteno in je predvsem za tiste kateri 
»nimajo« prostora za farme anten okoli hiše, sem se odločil za 
njo. Seveda pa to: NI ZA VELIKE LOVCE NA DX! Po prvih iz-
kušnjah ima pa veliko manj motenj in šuma, so bolj čisti signali.

Prebral sem vse kar sem imel dostopno doma in pobrskal še na 
spletu. Prvi in veliki problem mi je bil končni kondenzator, ki pa 
mora biti visokonapetostni, ker se pojavljajo napetosti reda 2-3 
KV, in mora biti razmak ploščic vsaj 1 mm (3KV/mm za zrak). 
Ker ga nisem imel, ga je bilo potrebno narediti. 

Kondi vezje

Prva ideja je bila kondenzator iz tiskanega vezja (glej sliko). Seve-
da to ne bi bilo za zunanjo rabo (dež). Uspelo mi ga je narediti še 
kar lepega, pa tudi ne prevelikega. Regulacija pa pa ni prav lahka. 
Mislil sem poskusiti še iz AL ploščic, pa sem opustil idejo. 

Loop 2m

Za prvi »poskus« sem poskusil izdelati »loop« za 144 MHz in sem 

našel zračni trimer. Prvi korak je bil za postajo QRP - FT 817. 
Ker nisem imel stalnega signala na 2m, sem poslušal in kondi 
uglaševal na signale PACKET-a na 144,8 MHz. Tudi tukaj ni bilo 
»stalnega« signala. Ko sem še potem poskusil odpreti kak repe-
titor mi je to, za čuda, uspelo. Še malo mikroskopskih premikov 
kondenzatorja in je izhod bil kar z veliko črtic. Uglaševanje je 
strahovito ostro - veliki Q.

Naslednji korak je bila resna izdelava loopa, za 50 MHz.

Na spletu sem našel na :www.66pacific.com – izračun je z: »small 
transmitting loop antenna calculator«. Naredil sem kar nekaj du-
catov izračunov za razne variante. Nekaj od teh sem sortiral v ta-
belo, ki je priložena skicam, da vam ne bo treba iskati in se mučiti 
z izračuni. Sicer pa je na spletu AA5TB, tudi DOS programček za 
izračune in je zelo dober.

Loop shema

Detajl

Ker je lepo krivljenje Cu cevi doma skoraj nemogoče, sem se od-
ločil za 8 oglato varianto (lahko je tudi 4 oglata). Dolžina okvir-
ja je bila 1,4m, ki da širino loopa:okoli 40 cm. Nabavil sem Cu 
cevi premera 15mm dolžine 1m.. Ko sem po tabeli narezal kose 
175 mm dolge in jih spojil s koleni 45 stopinj (8 kom), je bil loop 
prevelik, za koleno. Skrajšal sem palice na 160 mm in je loop bil 
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le nekoliko večji: 42 cm! En kos sem prerezal na pol, za stik spo-
daj, s kondezatorjem. Na teh dveh delih je tudi izvrtina primerna 
KNIPING vijaku 4,8 x 12-15 mm. Ni bilo nujno krajšanje paličk, 
vendar za prvič sem se držal priporočil.

Za nosilec sem izbral pol metrsko PVC kanalizacijsko cev 40 mm 
s pokrovom. Izvrtal sem odprtine za cev 15 mm in za žico 2mm. 
Razmak med elementi na vrhu je cca.. 1 cm – ni kritično. Vse je 
razvidno iz priloženih slik. Najtežje je bilo, da so VSE odprtine v 
ravnini črti. Izrezal sem še kvadratne odprtine za spoj dovodne-
ga koaksa in spodaj za pritrditev kondenzatorja (S1). Napajanje 
je namesto zgoraj, lahko spodaj, vendar je uglaševanje »C« težje.

C kondi

Kondenzator sem izdelal iz coax kabla RG : 1cm dolžine je oko-
li 1,3 do 1,5 pF. Odrezal sem ga, zaradi netočnosti izračuna in 
previdnosti, kar 30 cm dolžine, čeprav sem »rabil« le okoli 10 pF 
=12-13 cm. Na konceh sem zacinil kabelske čevlje za spoj z loop-
-om, in Knipingi (A). Na koncu sem vmes cevi, iz previdnosti, 
dal še košček lesa cca..1 cm, da ne pride do morebitnega stika 
med cevmi.

Sestavljanje je potekalo hitreje. Cu cevi sem zacinil levo in desno 
polovico . Sestavil sem kompletni krog in ga na koncu še zacinil 
z prvim na vrhu. 

Loop

Dovodni kabel je bil najprej znotraj PVC cevi, pozneje sem ga 
zaradi varnosti (2KV), raje speljal zadaj in zunaj in ga spojil z 
malim loop-om (S1). Mehansko je bilo vse narejeno.

Prišlo je do najtežjega dela – UGLASITVE! Rezanje coaxa! To-
krat ni šlo nič več »na uhometer«! Uporabil sem MFJ 290 uglaše-
valec anten in frekvenc-meter.

Izmerjeni minimalni SWR je kazal frekvenco daleč od želene 
-.23 MHz. Odrezal sem, zaradi varnosti, najprej okoli 5 cm. ko-
aks kondenzatorja. Še vedno je resonanca bila daleč spodaj. Sle-
dilo je rezanje, merjenje, rezanje, merjenje,... Pri ostanku dolžine 
okoli 11 cm, sem bil že precej blizu. Rezati sem pričel po 2-3 mm 
RG8. Na koncu je za vsakih nekaj mm rezanja prihajalo do sko-
kov po skoraj 100 Khz..

Kar naenkrat mi je bila resonanca previsoka, na 50,8 MHz. Po-
treben je bil novi kondenzator. Tokrat sem na koncu zelo pre-
vidno reguliral dolžino, celo z nohtom sem srajčko koaxa rinil 
navzgor. Na koncu je resonanca bila 50,06 MHz. Končna dolžina 
coaxa je bila »pod srajco« 6,3 cm oz. okoli 9,5 pF. Ker mi je ostaja-
la srednja žica coaxa ne odrezana in ni imela »druge plošče«, sem 
jo odrezal. KATASTROFA! Resonanca je skočila na 50,8 MHz. 
Novi kondenzator se mora narediti!

Pred odrezanjem repa je FT 897 – 100 W, kazal polno moč na 
izhodu – črtice so bile do konca! 

Čeprav izhod TX, zaradi neprilagojene antene, kaže več kot pol 
manj »izhoda, sem naredil z njo, sicer z malo več truda, OH, 5B4, 
F postaje z lepimi raporti (9), z 4Z4 pa oboje stranskio 559.
Zaradi varnosti, sem vse odprtine v PVC cev zamazal še s sili-
konom.

Na nekaj moram opozoriti! Nikoli ne pritisni tasterja, če antena 
ni vsaj približno uglašena. Zato je nujno, če jo rabiš za multi-band 
delo, motorni pogon kondenzatorja. Ročno je to skoraj nemogo-
če, ker že kapaciteta roke drastično spremni uglašenost. Moraš 
imeti izolirani podaljšek za vrtenje kapacitete ali motorček. 

Loop tabela
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Horizontalno montirana deluje bolj kot dipol. Vertikalna je bolj 
usmerjena, v smeri okvirja cevi in z vertikalno polarizacijo.

Loop ne sme biti na dosegu rok ali otrok, je nevaren – do 3 KV 
pri kondenzatorju (je v PVC cevi)!. Poleg tega, pri 100 W postaji 
je tok 10A v njej. Pri 10W postaji pa le okoli 600V in 3A.

Priložena je tudi tabela informativnih vrednosti za KV ban-
de, za okvirje do 4m (1m premera ali stranice), označene so 
vrednosti kondenzatorja in prisotne napetosti, ter širina pasu 
uglašenosti(P). Je tudi tabela priporočenih obsegov okvirja za 
posamezne bande. Pri multi-band izdelavi je upoštevati posa-
mezne minimalne-maksimalne mere okvirja (podčrtano). Zapo-
mniti je treba, da večji okvir za band daje učinkovitejšo anteno in 
manjši kondenzator, seveda tudi napetost na njem.

Za primer: Multi-band loop za 14-24 MHz band dolžine 3,2 m, 
pri cevi 1,8 cm je: na 24 MHz bandu: efikasnost 92 %, rabi 19 pF 
in ima 2,5KV napetosti, in na 14 MHz bandu: efikasnost 63 %, 

rabi 58 pF in ima 3,5 KV napetosti.

Tudi širina pasu uglašenosti je na 24 MHz : 142 KHz, na 14 MHz 
pa le 21,6 KHz. Več-bandnost je vprašljiva zaradi efikasnosti.

Na koncu so podane, dodatno, še tri variante napajanja: s toroidi 
(A:5+25 navojev) ali gama – matchem.
Mala antena, ampak efikasna, pa še skriješ jo lahko pred sosedi. 
Okvir je lahko tudi iz coaxa ali debelejše žice, vendar se je, za-
radi velikih tokov in efikasnosti, ki pri žici drastično pada, ne 
priporoča.

Na koncu pa še nekaj o ceni antene, brez lastnega dela, okoli: 30 € 
. Najdražje so Cu cevi in kolena. Če jo izdelaš iz coaxa, je še bolj 
poceni.

Slike spremljajo tekst. Več informacij o anteni najdeš na spletu! 
Pa veselo na delo!
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koledar kv tekmovanj

DATUM TEKMOVANJE DATUM TEKMOVANJA  SPLETNE INFORMACIJE

2.6. S5/IARU R1 FIELDDAY CW 2.6. 13:00 UTC – 3.6. 13:00 UTC

http://www.hamradio.si/index.
php?option=com_content&view
=article&id=342:pravila-s5-field-
day-&catid=56:kv&Itemid=84

15.6. SOTA AKTIVACIJE 15.6. – 17.6.2012

16.6. ALL ASIAN DX CW 16.6. 00:00 UTC – 
17.6. 23:59 UTC

http://www.jarl.or.jp/English/4_
Library/A-4-3_Contests/2012AA_rule.htm

23.6. MARCONI MEMORIAL HF 23.6. 14:00 UTC – 
24.6. 14:00 UTC

http://www.arifano.it/Contest_Marconi.
htm#Go%20to%20Rules%20%28English%29

7.7. DL DX RTTY  7.7. 11:00 UTC – 8.7. 10:59 UTC http://drcg.de/index.php?option=com_conte
nt&task=view&lang=en&id=24&Itemid=36

14.7. IARU HF CW/SSB 14.7. 12:00 UTC – 
15.7. 12:00 UTC http://www.arrl.org/iaru-hf-championship

21.7. DMC RTTY 21.7. 12:00 UTC – 
22.7. 12:00 UTC

http://digital-modes-club.org/index.
php/en/?option=com_content&vi
ew=article&id=58&Itemid=56

28.7. RSGB IOTA CW/SSB 28.7. 12:00 UTC– 29.7. 12:00 UTC http://www.rsgbcc.org/hf/
rules/2012/riota.shtml

4.8. EU HFC CW/SSB  4.8. 12:00 UTC - 4.8. 23:59 UTC http://lea.hamradio.si/scc/
euhf/euhfcrules.htm

4.8. TARA GRID DIP PSK/RTTY  4.8. 12:00 UTC - 4.8. 23:59 UTC http://www.n2ty.org/seasons/
tara_grid_rules.html

11.8. WAE DX CW 11.8. 00:00 UTC - 
12.8. 23:59 UTC

http://www.darc.de/referate/dx/
contest/waedc/en/rules/

18.8. 20. S53M HAM FEST 
– Nemčavci 18.8. 12:00 - 18.8. 24:00

25.8. SCC RTTY 25.8. 12:00 UTC - 
26.8. 11:59 UTC

http://lea.hamradio.si/~scc/
rtty/rttyrules.htm

25.8. YO DX HF 25.8. 12:00 UTC - 
26.8. 12:00 UTC http://www.yodx.ro/en/hf-contest/rules
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tekmovanje iaru hf championship 2012
Leto je skoraj naokrog. Zopet je pred vrati zanimivo in za vse 
nas pomembno tekmovanje IARU HF CHAMPIONSHIP 2012, 
ki se bo letos odvijalo v terminu od 14.7. 12:00 UTC do 15.7. 
12:00 UTC. V tem tekmovanju, poleg individualnih in multi-op 
postaj, sodelujejo tudi HQ (Headquoters) ekipe. Te ekipe pred-
stavljajo posamezno državo, članico mednarodnega radioama-
terskega združenja (IARU). Barve Slovenije že vrsto let zastopa 
ekipa s pozivnim znakom S50HQ. Glavni cilj vsakega tekmova-
nja je čim boljši rezultat, čim več zvez in čim več množilcev. Cilj 
HQ ekipe je doseči ta cilj na vseh 6 obsegih, v obeh načinih dela. 
Zaradi tega je izhodiščni cilj v HQ ekipi zbrati najbolje opremlje-
ne tekmovalne lokacije in kot glavne igralce privabiti čim boljše 
operaterje. To za organizatorja S50HQ ekipe v vsakem IARU HF 
tekmovanju predstavlja velik izziv, saj je julij že čas dopustov, ne-
kateri pa se želijo v tem tekmovanju dokazati v običajnih katego-
rijah. Za dosego dobrih rezultatov je, poleg vrhunske HQ ekipe, 
zelo pomembno, da se tekmovanja udeleži čim večje število do-
mačih tekmovalcev, ki s svojih postaj vzpostavijo zvezo z domačo 
HQ ekipo na vsakem tekmovalnem obsegu in z vsako vrsto dela 
posebej. Pomembno je, da se pristopi športno in da se poleg do-
mači ekipi da točke tudi še kakšni drugi oziroma, da se vzpostavi 
čim večje število zvez v tekmovanju. S takim doprinosom svoji 
reprezentanci na vsak način omogočijo bistveno boljši tekmoval-
ni rezultat, posledično pa bistveno boljšo uvrstitev v tekmovanju. 
Z dobrimi uvrstitvami HQ reprezentance poskrbijo za svetovni 
ugled vseh radioamaterjev države, ki jo zastopajo. Zaradi tega je 
podpora vseh radioamaterjev v državi, v smislu vzpostavitve čim 
več zvez s svojo HQ ekipo, zelo pomembna.

V letu 2011 je S50HQ ekipa dosegla 7. mesto na svetu, kar je 
odlična in najboljša dosedanja uvrstitev v zgodovini HQ ekip. 
Aktivnosti za sestavo letošnje S50HQ ekipe že potekajo. Poskusi-
li bomo doseči čimboljši možen rezultat, zato smo z organizacijo 
in sestavljanjem ekipe pričeli malo prej kot ponavadi. Cilj ekipe 
je ponovno doseči odlično uvrstitev in preseči dosedanji najboljši 
rezultat. 
Uspeh naše ekipe bo odvisen od mnogih dejavnikov, med osta-
limi tudi od števila domačih tekmovalcev, oziroma S5 radioa-
materjev, ki bodo ekipi podelili točke na vsakem obsegu in vsaki 
vrsti dela. Postaje, ki se bodo bolj potrudile v tem tekmovanju 
in z S50HQ postajo vzpostavile 12 zvez (6 CW in 6 SSB), bomo 
nagradili z zahvalno diplomo S50HQ ter praktično nagrado. Po-
staje, ki bodo samo z eno vrsto dela (cw ali ssb) vzpostavile 6 zvez 
z S56HQ postajo (na vsakem frekvenčnem obsegu eno zvezo) , 
bodo prejele zahvalno diplomo S50HQ ekipe. V tekmovanju ne 
smemo pozabiti na športni duh in je prav, da vsi, ki se bodo ude-
ležili tekmovanja, vzpostavijo čimveč zvez tudi z drugimi tek-
movalci po svetu.
Ob vseh informacijah je potrebno povdariti, da je organizacija in 
udeležba S50HQ ekipe vseslovenski projekt. V ekipi so in bodo 
nastopali S5 radioamaterji brez delitev glede na članstvo v ZRS 
ali posameznem radioklubu oziroma na teritorialno pripadnost. 
Pomeni, da gre za projekt, ki nas povezuje. V svetovnem merilu 
ekipa potrjuje uspešnost vseh S5 radioamaterjev. Naj bo to naš 
cilj. Zaradi tega je zaželjena čim večja udeležba in solidarna pod-
pora S5 postaj. Tnx fer QSO!

uvedba tekmovanja »s5 kv pokal«
Ob 66. obletnici ZRS smo se v UO ZRS odločili, da S5 kratkova-
lovni tekmovalni prostor osvežimo z novim tekmovanjem. Cilj 
uvedbe »S5 KV POKAL-a« je povečati aktivnost v vseh tekmo-
vanjih, ki jih prirejajo slovenski radioklubi ali skupine radioa-
materjev.
Tekmovanje je namenjeno vsem tekmovalcem, ki so se udeležu-
jejo S5 tekmovanj. Za razliko od drugih podobnih tekmovanj in 
rang list se v tem tekmovanju tekmovalci uvrščajo na podlagi vr-
ste dela (CW, SSB, MIX in RTTY), ne pa na podlagi izhodnih 
moči, ki so jih uporabljali v posameznih tekmovanjih. Prednost 
takega načina razvrščanja v posamezne kategorije je v možnosti 
vsakega tekmovalca, ki se redno udeležuje S5 tekmovanj iz nabo-
ra tekmovanj, ki štejejo za točkovanje, da, ne glede na izhodno 
moč in kategorijo v posameznem tekmovanju iz nabora, postane 
zmagovalec v več posameznih kategorijah (mali S5 KV POKAL) 
in zmagovalec ter dobitnik velikega S5 KV POKALA. Na ta na-
čin bomo stimulirali večjo udeležbo v vseh S5 KV tekmovanjih 
tudi s strani tekmovalcev, ki razpolagajo z manjšimi močmi in 
manj tekmovalnimi izkušnjami. Dober način za osvojitev S5 KV 
POKAL-a je udeležba v čim večjem številu S5 tekmovanj in iz-
biri kategorije, ki je posamezniku v posameznem tekmovanju iz 
nabora tekmovanj, bolj priljubljena. Za osvojitev velikega S5 KV 
POKAL-a za tekmovalca ni pomembno, s kakšno vrsto dela in 
izhodno močjo v posameznem tekmovanju tekmovalec tekmuje, 
ampak je pomembno le, da se udeleži čim večjega števila tekmo-
vanj in v izbranih kategorijah doseže čim boljše rezultate.
Tekmovanje se letos uvaja prvič. Vsem uvrščenim tekmovalcem 

se bodo, poleg nagrad za dosežene uvrstitve, podelile posebne 
spominske diplome, s katerimi bomo obeležili 66. obletnico ZRS 
in prvo izvedeno tekmovanje S5 KV POKAL .

PRAVILA TEKMOVANJA »S5 KV POKAL«
1. ORGANIZATOR
Organizator S5 KV POKAL-a je Zveza Radioamaterjev Sloveni-
je (v nadaljevanju ZRS). ZRS lahko za organizacijo tekmovanja 
pooblasti radioklub ali skupino radioamaterjev, ki skrbi za ob-
delavo podatkov in pripravo rezultatov. Pooblaščenec posreduje 
pripravljene rezultate KV managerju ZRS, ki poskrbi za sprotno 
objavo na spletni strani ZRS.
ZRS organizira S5 KV POKAL z namenom širjenja celoletne tek-
movalne aktivnosti na KV področjih in promoviranje tekmo-
vanj, katera organizirajo slovenski radioklubi ali skupine radi-
oamaterjev.

2. SEZNAM TEKMOVANJ, KI ŠTEJEJO ZA S5 KV POKAL:
WW PMC (januar) cw, ssb, mix
KV PRVENSTVO ZRS (april) cw, ssb, mix
AR Memorial (maj) cw
S5 FIELD DAY (junij) cw
EU HF Championship (avgust) cw, ssb, mix
SCC RTTY Championship (avgust) rtty
S5 FIELD DAY (september) ssb
KV PRVENSTVO ZRS (november) cw, ssb, mix
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3. KRITERIJI ZA UVRSTITEV NOVEGA TEKMOVANJA NA 
SEZNAM TEKMOVANJ

O uvrstitvi vsakega novega tekmovanja, ki ga prireja Slovenski 
radioklub ali skupina radioamaterjev, na listo tekmovanj, ki šte-
jejo za S5 KV POKAL, odloča upravni odbor ZRS s sklepom na 
redni seji. Upravni odbor ZRS o uvrstitvi tekmovanja na listo 
tekmovanj odloča na podlagi pisnega zahtevka organizatorja. Na 
listo tekmovanj se ne morejo uvrstiti tekmovanja, ki so bila orga-
nizirana manj kot dvakrat in tekmovanja, za katera organizator 
po objavi uradnih rezultatov ni podelil obljubljenih nagrad.
Če organizator posameznega tekmovanja po objavi uradnih re-
zultatov ne podeli obljubljenih nagrad in priznanj, se tekmovanje 
z naslednjim koledarskim letom briše iz liste tekmovanj, ki šteje-
jo za S5 KV POKAL.

4. KATEGORIJE
A – CW
B – SSB
C – CW/SSB
D – RTTY
E – GENERALNA UVRSTITEV – VELIKI S5 KV POKAL

OBRAZLOŽITEV KATEGORIJ
 Ǭ V kategorijo »A – CW« se uvrstijo tekmovalci, ki so sodelovali v 
tekmovanjih v kategorijah CW.

 Ǭ V kategorijo »B – SSB« se uvrstijo tekmovalci, ki so sodelovali v 
tekmovanjih v kategorijah SSB.

 Ǭ V kategorijo »C – CW/SSB« se uvrstijo tekmovalci, ki so sode-
lovali v tekmovanjih v kategorijah CW/SSB.

 Ǭ V kategorijo »D – RTTY« se uvrstijo tekmovalci, ki so sodelova-
li v tekmovanjih v kategorijah RTTY.

 Ǭ Generalna kategorija E je seštevek vseh prej navedenih katego-
rij.

 Ǭ Tekmovalec se v S5 KV POKALU lahko istočasno uvrsti v več 
različnih kategorijah (A, B, C in D), če se je v tekmovanjih iz 
nabora tekmovanj za S5 KV POKAL, v različnih tekmovanjih, 
uvrstil v kategorijah z različnimi vrstami dela.

5. TOČKOVANJE
Od vseh tekmovanj iz nabora se za končni rezultat posamezne 
kategorije upoštevajo vsi doseženi uradni rezultati za posamezno 
kategorijo.
Upoštevajo se uradno objavljeni doseženi rezultati – uvrstitev 
za vsako kategorijo v vsakem posameznem tekmovanju posebej. 
Prvo uvrščeni tekmovalec iz Slovenije v vsaki posamezni kate-
goriji prejme 100 točk. Vsi naslednje uvrščeni tekmovalci pa, v 
odvisnosti od zaostanka proti prvo uvrščenemu, temu ustrezno 
procentualno manj točk, pri čemer se rezultat zaokroži brez de-
cimalk.
V razvrstitev kategorij se za posameznega tekmovalca upošteva-
jo tudi rezultati MULTI-OP kategorij, v katerih je sodeloval, pri 

čemer se rezultat pripiše v zbir ostalih doseženih rezultatov po-
sameznega tekmovalca z upoštevanjem faktorja »Q«. Faktor »Q« 
je odvisen od števila vseh operaterjev, ki so v posamezni MULTI-
-OP ekipi dejansko vzpostavljali zveze v tekmovanju. 

Faktor »Q« je enak za vsakega operaterja MULTI-OP ekipe. 
dva operaterja: Q = 0,90
trije operaterji : Q = 0,80
štirje operaterji : Q = 0,70
pet operaterjev: Q = 0,60
šest in več operaterjev: Q = 0,40

6. IZRAČUN TOČK
FORMULA ZA IZRAČUN DELNEGA REZULTATA »DR«, 
doseženega v posamezni kategoriji posameznega tekmovanja:
Pri SINGLE-OP kategoriji se upošteva faktor Q = 1
DR(delni rezultat) = (rezultat tekmovalca /rezultat zmagovalca)
x100 točk x Q

FORMULA ZA IZRAČUN KONČNEGA REZULTATA PO-
SAMEZNE KATEGORIJE S5 KV POKAL-a:
RK(končni rezultat)= DR1 + DR2 + … + DRn

FORMULA ZA IZRAČUN REZULTATA ZA GENERALNO 
UVRSTITEV V S5 KV POKAL-u (kategorija E):
GR(generalni rezultat) = DRmax1 + DRmax2 + DRmax3 + DR-
max4 + DRmax5 + DRmax6, pri čemer se upošteva največ šest 
najboljših doseženih rezultatov tekmovalca, ne glede na vrsto 
dela.

7. SPLOŠNI DEL
Tekmovalcem organizatorju S5 KV POKAL-a ni potrebno po-
sebej pošiljati doseženih rezultatov iz posameznih tekmovanj. 
Organizator bo, po objavljenih uradnih rezultatih posameznega 
vsakega tekmovanja, katerega rezultati se upoštevajo za S5 KV 
POKAL, samodejno pripisal točke za vsakega tekmovalca. 

8. NAGRADE IN POHVALE
1. mesto v vsaki kategoriji – mali pokal in diploma
2. in 3. mesto v vsaki kategoriji – plaketa in diploma
4. in 5. mesto vsaki kategoriji – diploma

Absolutni zmagovalec generalne uvrstitve prejme VELIKI S5 KV 
POKAL in diplomo. Drugo in tretje uvrščena v generalni uvrsti-
tvi prejmeta plaketo in diplomo, četrto in peto uvrščena prejmeta 
diplomo.

9. KONČNE DOLOČBE
Pravico tolmačenja in spreminjanja pravil ima organizator. Vse 
morebitne spremembe in dopolnitve bodo pravočasno objavljene 
na spletnih straneh ZRS.

uradni rezultati kv prvenstva zrs jesen 2011
VELIKA MOČ CW/SSB RADIOKLUBI 

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 1. S53CAB 180.793
1. S50A 80 80 44 99 96 46 1,68% 23.040  S55OO 22.428
2. S55OO 82 80 44 92 92 45 0% 22.428  S53CC 20.470
3. S53M 78 78 42 95 94 47 0% 22.250  S52AA 19.236
4. S54O 79 79 41 85 84 44 0% 20.570  S53BB 17.845
5. S57Q 68 67 43 95 94 44 0,61% 19.836  S57TW 17.040
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6. S56M 75 73 41 88 84 43 0,61% 19.320  S57LM 16.827
7. S58WW 68 68 38 92 91 46 0,62% 19.068  S52LW 16.767
8. S57Z 71 69 40 81 79 42 0% 17.794  S57C 16.340
9. S52OP 67 66 41 83 81 40 0,67% 17.253  S59DMA 11.550
10. S57C 71 70 40 75 75 36 0,68% 16.340  S51ST 5.850
11. S59A 65 64 37 79 77 42 0,69% 16.195  S56B 4.365
12. S51NM 60 59 40 70 69 36 0,77% 14.212  S53SL 3.827
13. S51KM 60 57 35 73 73 41 0,75% 14.212  S57CT 3.696
14. S53FO 61 60 37 60 60 34 0% 12.780  S50CA 2.920
           S57OBI 1.632
          2. S50BCC 89.587

VELIKA MOČ CW S54O 20.570
           S53F 20.554
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S52W 20.097
1. S57DX 87 87 44 0 0 0 0% 7.656  S57Z 17.794
2. S57NL 77 77 40 0 0 0 0% 6.160  S52B 6.540
3. S52AU 70 69 37 0 0 0 1,43% 5.106  S59GS 4.032
          3. S59DJK 65.902
           S52OP 17.253

VELIKA MOČ SSB S50W 15.246
           S51NM 14.212
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S59DJK 12.775
1. S51DX 0 0 0 115 115 49 0% 5.635  S51AF 4.784
2. S50LD 0 0 0 117 112 47 0% 5.264  S51I 1.632
3. S59ACP 0 0 0 107 106 48 0% 5.088
4. S53SL 0 0 0 90 89 43 0% 3.827 4. S53AJK 52.581
5. S57NML 0 0 0 75 74 40 0% 2.960  S59N 17.845
           S55Z 14.972
           S59MA 10.168

MALA MOČ CW/SSB S53V 5.226
           S57JJ 2.546
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S53AJK 1.824
1. S57S 72 72 44 92 91 45 0,61% 20.915
2. S53F 75 75 44 89 89 42 0% 20.554 5. S53DGM 50.403
3. S53CC 71 70 43 90 90 46 0,62% 20.470  S53I 14.208
4. S52W 76 76 43 80 79 44 0% 20.097  S56CW 12.191
5. S58FA 76 75 40 92 89 44 0,6% 20.076  S51ZG 10.608
6. S52AA 76 75 42 79 79 42 0% 19.236  S57PZ 6.840
7. S50XX 75 75 40 75 75 41 0% 18.225  S54KM 4.278
8. S53BB 72 72 42 71 71 41 0% 17.845  S53JP 2.278
 S59N 70 66 41 86 83 42 3,85% 17.845
9. S57TW 71 71 41 71 71 39 0% 17.040 6. SCC 48.635  
10. S57LM 67 67 38 80 79 41 0% 16.827  S50A 23.040
11. S52LW 65 65 40 78 77 41 0,7% 16.767  S57S 20.915
12. S50W 61 60 35 80 78 42 2,13% 15.246  S53NN 4.680
13. S55Z 69 69 40 62 59 36 1,53% 14.972
14. S56AA 59 57 38 76 75 41 0,74% 14.931 7. S53DRM 47.031
15. S53I 59 58 35 76 76 39 0,74% 14.208  S56M 19.320
16. S59DJK 61 59 38 57 57 35 0,85% 12.775  S56AA 14.931
17. S56CW 52 51 36 70 65 37 3,28% 12.191  S53FO 12.780
18. S59DCD 60 60 37 53 52 33 0% 12.040
19. S59DMA 42 42 29 82 81 41 0,81% 11.550 8. S59DHP 38.609
20. S56A 62 62 37 43 43 32 0% 11.523  S57Q 19.836
21. S51ZG 61 55 37 48 46 31 3,67% 10.608  S51Z 14.516
22. S51HU 49 48 33 47 45 31 0% 9.024  S57NAW 4.257
23. S57PZ 26 26 22 71 68 35 0% 6.840
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24. S52B 29 29 25 52 51 35 1,23% 6.540 9. S59DCD 33.942 
25. S51XA 24 24 18 50 47 27 0% 4.275  S59DCD 12.040
26. S59GS 2 2 3 83 80 45 2,35% 4.032  S55N 6.622
27. S59NA 30 25 21 36 34 24 7,58% 3.780  S54X 4.440
28. S52TC 39 38 28 15 15 13 1,85% 3.731  S57PKT 2.993
29. S51DQ 24 23 20 24 23 19 0% 2.691  S51GB 2.964
           S50X 2.460
           S52SG 1.519
MALA MOČ CW S51IN 792
           S53ML 112
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S50B 84 82 45 0 0 0 0% 7.380 10. S59EIJ 32.359
2. S51W 87 85 43 0 0 0 2,3% 7.310  S58WW 19.068
3. S54A 82 82 44 0 0 0 0% 7.216  S57DX 7.656
4. S51RJ 88 83 43 0 0 0 0% 7.138  S51DX 5.635
5. S55VM 88 82 43 0 0 0 0% 7.052
6. S55N 79  43 0 0 0 2,53% 6.622 11. S59DBC 29.388
7. S51SX 72 72 44 0 0 0 0% 6.336  S53M 22.250
8. S58Q 77 76 41 0 0 0 0% 6.232  S51RJ 7.138
9. S51VC 75 72 40 0 0 0 0% 5.760
10. S53V 69 67 39 0 0 0 1,45% 5.226 12. S51WND 23.348
11. S53MJ 73 65 36 0 0 0 9,59% 4.680  S50XX 18.225
12. S51MF 60 57 34 0 0 0 1,67% 3.876  S57LR 5.123
13. S58KA 53 52 36 0 0 0 0% 3.744
14. S51LU 55 54 33 0 0 0 1,82% 3.564 13. S59ACP 22.253
15. S51AE 49 47 30 0 0 0 2,04% 2.820  S51YI 11.786
16. S51VO 39 37 30 0 0 0 0% 2.220  S59ACP 5.088
17. S51ZJ 37 36 27 0 0 0 0% 1.944  S51XA 4.275
18. S57BRK 24 24 21 0 0 0 0% 1.008  S550ACP 816
19. S52CC 19 19 15 0 0 0 0% 570  S56IPS 288

MALA MOČ SSB  
          14. S59CCD 20.076
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S58FA 20.076
1. S51ST 0 0 0 120 117 50 0,83% 5.850
2. S57LR 0 0 0 117 109 47 0% 5.123
3. S52DK 0 0 0 111 108 47 0,9% 5.076 15. S59UAR 15.953
4. S51AF 0 0 0 107 104 46 0,93% 4.784  S51HU 9.024
5. S53NN 0 0 0 106 104 45 0,94% 4.680  S52TC 3.731
6. S56B 0 0 0 97 97 45 0% 4.365  S59UAR 3.198
7. S54KM 0 0 0 97 93 46 1,03% 4.278
8. S57NAW 0 0 0 99 99 43 0% 4.257 16. S53EOP 15.874
9. S56JAZ 0 0 0 103 99 42 0,97% 4.158  S58Q 6.232
10. S57CT 0 0 0 85 84 44 0% 3.696  S52L 4.560
11. S57JZ 0 0 0 87 83 42 1,15% 3.486  S52E 2.356
12. S59IVG 0 0 0 80 80 41 0% 3.280  S51VO 2.220
13. S59UAR 0 0 0 78 78 41 0% 3.198  S56UGB 506
14. S56OA 0 0 0 80 80 39 0% 3.120
15. S56PYZ 0 0 0 76 76 41 0% 3.116 17. S59DJR 14.600
16. S52RR 0 0 0 81 75 41 3,7% 3.075  S51WC 9.920
17. S57PKT 0 0 0 74 73 41 0% 2.993  S53MJ 4.680
18. S51GB 0 0 0 78 78 38 0% 2.964
19. S59EYZ 0 0 0 75 70 37 2,67% 2.590 18. S59DKS 13.830
20. S57JJ 0 0 0 70 67 38 0% 2.546  S50B 7.380
21. S53JP 0 0 0 68 67 34 0% 2.278  S52X 6.450
22. S59ZB 0 0 0 53 53 37 0% 1.961
23. S59C 0 0 0 53 52 36 0% 1.872 19. S59ABC 11.918
24. S53AJK 0 0 0 68 57 32 1,47% 1.824  S51MF 3.876
25. S51I 0 0 0 54 51 32 0% 1.632  S51AE 2.820



48

 KV AKTIVNOSTI   

CQ ZRS LETNIK XXIII, 1-2/2012

 S57OBI 0 0 0 53 51 32 0% 1.632  S51DQ 2.691
26. S52SG 0 0 0 52 49 31 1,92% 1.519  S59ZB 1.961
27. S550ACP 0 0 0 38 34 24 5,26% 816  S52CC 570
28. S57OGL 0 0 0 32 29 22 0% 638
29. S53JPQ 0 0 0 18 18 17 0% 306 20. W1BCD 11.523
30. S56IPS 0 0 0 21 18 16 14,29% 288  S56A 11.523
31. S52BA 0 0 0 11 8 8 0% 64
32. S57TI 0 0 0 6 6 7 0% 42 21. S53JPQ 11.442
33. S55HH 0 0 0 5 5 5 0% 25  S59D 7.392
           S58KA 3.744
           S53JPQ 306

QRP CW/SSB  
          22. S59DZT 10.838
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S56JAZ 4.158
1. S51Z 62 62 38 67 67 38 0% 14.516  S51LU 3.564
2. S51YI 49 48 32 71 70 39 0,83% 11.786  S56PYZ 3.116
3. S59MA 59 59 32 47 46 30 0% 10.168
4. S51WC 62 62 40 32 31 24 1,06% 9.920 23. S53HIJ 7.216
5. S59D 54 53 35 26 26 21 1,25% 7.392  S54A 7.216
6. S51IN 7 5 6 26 23 18 6,06% 792
          24. S59DAY 7.052
           S55VM 7.052

QRP CW  

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 25. S59DAP 6.798
1. S52X 82 75 43 0 0 0 2,44% 6.450  S57NL 6.160
2. S52FT 73 69 39 0 0 0 1,37% 5.382  S57OGL 638
3. S52L 62 60 38 0 0 0 1,61% 4.560
4. S54X 61 60 37 0 0 0 1,64% 4.440 26. S59EST 6.336
5. S50X 43 41 30 0 0 0 0% 2.460  S51SX 6.336
6. S52ON 37 33 24 0 0 0 2,7% 1.584
7. S53ML 7 7 8 0 0 0 0% 112 27. S59DTB 5.760
           S51VC 5.760

QRP SSB 28. S59DZA 5.382
           S52FT 5.382
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S50CA 0 0 0 73 73 40 0% 2.920 29. S53APR 5.264
2. S56UBS 0 0 0 66 65 37 0% 2.405  S50LD 5.264
3. S52E 0 0 0 64 62 38 1,56% 2.356
4. S56UGB 0 0 0 24 23 22 0% 506 30. S59EYZ 4.462
           S59EYZ 2.590
           S59C 1.872
NOVINCI  
          31. S59IVG 3.280
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  S59IVG 3.280
1. S56AA 59 57 38 76 75 41 0,74% 14.931
2. S50LD 0 0 0 117 112 47 0% 5.264 32. S59DAJ 3.075
3. S57LR 0 0 0 117 109 47 0% 5.123  S52RR 3.075
4. S53NN 0 0 0 106 104 45 0,94% 4.680
5. S54KM 0 0 0 97 93 46 1,03% 4.278 33. S59GCD 2.960
6. S53SL 0 0 0 90 89 43 0% 3.827  S57NML 2.960
7. S53JP 0 0 0 68 67 34 0% 2.278 
          34. S59DZZ 2.405
           S56UBS 2.405
          35. S51DSW 1.626
           S52ON 1.584
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           S57TI 42
          36. S50VHF 25
           S55HH 25

Komentarji: EKIPE 
 S51DX
 Megleno jutro in mraz, klofanje v rokavicah.
 Oroseni monitorji in displej na postaji,       1. BCC 61.221
 na sreco je tehnika vzdrzala. Hvala vsem za zveze.       S54O 20.570
           S53F 20.554
 S51SX          S52W 20.097
 ICOM IC728 100W
          2. CAB1 59.238
 S52BA          S55OO 22.428
 za kontrolo          S53CC 20.470
           S57C 16.340
 S52E
 ic 703 in najkrajsi dipol za 80 metrov       3. GEOSS-2 55.140
           S50A 23.040
 S53NN          S56M 19.320
 TO SO MOJE PRVE ZVEZE NA KV - LETOS SEM       S53FO 12.780
 OPRAVILA IZPIT NA RADIOAMATERSKEM TABORU
 (STARA SEM 12 LET).        4. CAB3 51.652
           S53BB 17.845
 S54KM          S57TW 17.040
 Prijavljam se se v kategorijo NOVINCI !!        S52LW 16.767
 S56A         5. Marmorcki-1 37.007
 Pozabil na KVP in nabijal LZ DX od 8 AM        S53I 14.208
           S56CW 12.191
 S57NML          S51ZG 10.608
 Problemi s sprejemom QRM, QRN?, tako da sem
 tudi mocne postaje obcasno sprejemal zelo v QSB.      6. CAB2 36.063
           S52AA 19.236
           S57LM 16.827
          7. VRHNIKA 32.359
           S58WW 19.068
           S57DX 7.656
           S51DX 5.635
          8. OBeDvaKratKratKrat
            32.055
           S50XX 18.225
           S50B 7.380
           S52X 6.450
          9. CAB4 19.742
           S59DMA 11.550
           S56B 4.365
           S53SL 3.827
          10. GEOSS-3 18.711
           S56AA 14.931
           S59NA 3.780
          11. SEPETAVCKI 16.392
           S59D 7.392
           S52L 4.560
           S54X 4.440
          12. Marmorcki-2 11.118
           S57PZ 6.840
           S54KM 4.278
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koledar vhf/uhf/shf tekmovanj 
DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR SPLETNA STRAN

02.06./03.06. ZRS VHF.UHF.SHF junijsko tekmovanje 14:00 - 14:00 UTC 144 MHz & up ZRS

02.06./03.06. Championnat de France THF 14:00 - 14:00 144 MHz & up REF http://concours.ref-union.org.

02.06./03.06.
Trofeo ARI UHF-SHF »Contest Cittá di 
Vinci

14:00 - 14:00 UTC 432 MHz & up ARI www.ari.it

02.06./03.06. 9A Microwawe contest 14:00 - 14:00 UTC 1,3 GHz & up HRS http://hrvhf.net.

02.06./03.06. Zagreb FM Contest - 3. termin 14:00 - 14:00 UTC 144 MHz HRS http://hrvhf.net.

02.06./03.06. DARC Mikrowellenwettbewerb 14:00 - 14:00 UTC SHF DARC http://www.darc.de

05.06. 144 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 144 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

05.06. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 144 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

09.06. Contest Old Mode 10 GHz FM 10:00 - 22:00 UTC SHF ARI www.ari.it

09.06./10.06. DDFM 50 MHz 16:00 - 16:00 UTC 50 MHz REF http://concours.ref-union.org.

10.06. 2nd 144MHz Backpackers contest 09:00 - 13:00 144 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

10.06. Contest Ancona ATV 07:00 - 22:00 UTC SHF ARI www.ari.it

12.06. 432 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 432 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

12.06. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 432 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

14.06. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 50 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

16.06. DUBUS 2m EME Activity - CW 02:00 - 05:00 GMT 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

16.06. DUBUS 2m EME Activity - CW 12:00 - 15:00 GMT 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

16.06./17.06. IARU Region 1 Contest 50 MHz 14:00 - 14:00 UTC 50 MHz IARU.ZRS

6.17. 9A Activity contest - 6. termin 07:00 - 12:00 UTC 144 MHz, 432MHz, 1,2GHz HRS http://hrvhf.net.

6.17. Contest Alpe Adria UHF & SHF 07:00 - 15:00 UTC 432 MHz & up HRS (2012) http://www.alpe-adria-contest.net

6.17. ZRS Maraton - Open Activity 4. termin 07:00 - 12:00 UTC 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz ZRS

6.19. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 1,3 GHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

6.19. 1,3 GHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 1,3 GHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

6.21. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 70 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

6.23. DUBUS EME 5,7 GHz CW.SSB Activity 00:00 - 24:00 UTC 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

6.24. Maratona VHF del Sud 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz ARI www.ari.it

6.24. 50 MHz Contest CW 14:00 - 14:00 UTC 50 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

6.24. 70 MHz Cumulatives 4° 14:00 - 16:00 UTC 70 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

6.26. 50 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 50 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

6.26. DUBUS 2m EME Activity - CW 12:00 - 15:00 GMT 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

6.26. SHF UK Activity contest 19:00 - 21:30 UTC 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10GHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

6.26. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 2,3 GHz & up LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

01.07. Contest Lario 50 MHz 08:00 - 15:00 UTC 50 MHz ARI www.ari.it

03.07. 144 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 144 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

03.07. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 144 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

07.07./08.07. ZRS VHF.UHF.SHF julijsko tekmovanje 14:00 - 14:00 UTC 144 MHz & up ZRS

07.07./08.07. Hrvatski ljetni UKV kup 14:00 - 14:00 UTC 144 MHz & up HRS http://hrvhf.net.

07.07./08.07. Croatian 50.70 MHz Contest 14:00 - 14:00 UTC 50 MHz, 70 MHz HRS http://hrvhf.net.

07.07./08.07. Zagreb FM Contest - 4. termin 14:00 - 14:00 UTC 144 MHz HRS http://hrvhf.net.

07.07./08.07. VHF NFD 14:00 - 14:00 UTC
50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 432 
MHz, 1,3 GHz

RSGB www.rsgbcc.org.vhf.
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08.07. 3rd 144MHz Backpackers contest 11:00 - 15:00 144 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

10.07. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 432 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

10.07. 432 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 432 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

12.07. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 50 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

14.07.2012 DUBUS 2m EME Activity - CW 01:00 - 04:00 GMT 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

14.07.2012 DUBUS 2m EME Activity - CW 10:00 - 13:00 GMT 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

14.07.2012 13°Apulia VHF QRP 07:00 - 14:00 UTC 144 MHz ARI www.ari.it

15.07.2012 Apulia 6 Province 144 - 432 MHz & up 07:00 - 15:00 144 MHz & up ARI www.ari.it

15.07.2012 9A Activity Contest - 7. termin 07:00 - 12:00 UTC 144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz HRS http://hrvhf.net.

17.07.2012 Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 1,3 GHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

17.07.2012 1,3 GHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 1,3 GHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

19.07.2012 Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 70 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

7.22.2012 ZRS Maraton - Open Activity 5. termin 07:00 - 12:00 UTC 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz ZRS

22.07.2012 Field Day Ciociaria VHF 07:00 - 13:00 UTC 144 MHz ARI www.ari.it

22.07.2012 70 MHz Trophy Contest 10:00 - 16:00 UTC 70 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

24.07.2012 Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 2,3 GHz & up LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

24.07.2012 50 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 50 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

24.07.2012 SHF UK Activity contest 19:00 - 21:30 UTC 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10GHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

04.08.2012 4th 144MHz Backpackers contest 13:00 - 17:00 144 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

04.08. 144 MHz Low Power Contest 14:00 - 20:00 144 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

04.08./05.08. Zagreb FM Contest - 5. termin 14:00 - 14:00 UTC 144 MHz HRS http://hrvhf.net.

04.08./05.08. Concours d éte 14:00 - 14:00 UTC 144 MHz & up REF http://concours.ref-union.org.

05.08. Contest Alpe Adria VHF 07:00 - 15:00 UTC 144 MHz HRS (2012) http://www.alpe-adria-contest.net

05.08. 432 MHZ Low Power Contest 08:00 - 12:00 432 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

07.08. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 144 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

07.08. 144 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 144 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

09.08. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 50 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

11.08. DUBUS 2m EME Activity - CW 00:00 - 03:00 GMT 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

11.08. DUBUS 2m EME Activity - CW 09:00 - 12:00 GMT 144 MHz DUBUS www.sm2cew.com.aw_rules.html

12.08. 70 MHz Cumulatives 5° 14:00 - 16:00 70 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

14.08. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 432 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

14.08. 432 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 432 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

15.08.
Field day di Ferragosto (Cittá di 
Magenta)

07:00 - 14:00 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz, SHF ARI www.ari.it

16.08. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 70 MHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

08.19. ZRS Maraton - Open Activity 6. termin 07:00 - 12:00 UTC 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz ZRS

19.08. 9A Activity Contest - 8. termin 07:00 - 12:00 UTC 144 MHz, 432 MHz in 1,2 GHz HRS http://hrvhf.net.

19.08. Lipik 2012 07:00 - 12:00 UTC 144 MHz HRS http://hrvhf.net.

19.08. Field day Sicilia 144 MHz 07:00 - 15:00 UTC 144 MHz ARI www.ari.it

21.08. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 1,3 GHz LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

21.08. 1,3 GHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 1,3 GHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

26.08. Field day Sicilia 50 MHz 08:00 - 14:00 UTC 50 MHz ARI www.ari.it

28.08. Nordic Activity Contest 17:00 - 21:00 UTC 2,3 GHz & up LA.OH.OZ.SM.LY http://www.vushf.dk

28.08. 50 MHz UK Activity contest 19.00 - 21.30 UTC 50 MHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.

28.08. SHF UK Activity contest 19:00 - 21:30 UTC 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10GHz RSGB www.rsgbcc.org.vhf.
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zrs maraton 2011 - uradni rezultati 
A - 50 MHz, en operater

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 S51DI 560 20,225 650,250 29.503 79,600 5 780.138
2 S57RJ 2.144 696 19,990 20.552 52.696 48.064 528 2.694 1.072 2,640 10 149.852
B - 145 MHz, en operater

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 S56P 1,875,610 2,315,488 1,752,600 2,008,261 2,825,025 1,735,118 6 12,512,102
2 S57M 4,990 1,920,708 1,976,171 365 4 3,902,234
3 S51JS 201.227 411.075 274.753 40.644 450.464 108.153 193.986 242.514 303.563 9.372 10 2,185,735
4 S57JAQ 310.206 241.245 509.388 35.388 4 1,096,227
5 S58M 367.038 210.105 123.265 3 700.408
6 S52ON 5.168 167,310 20.424 332.444 4 525.346
7 S56LLB 8.309 105.906 2.664 73.696 62,910 98.672 44.532 7 396.689
8 S55Z 122.595 38.997 38,160 123.079 4 322.831
9 S55NF 40.992 26.351 62.282 131.124 9.084 8.365 6 278.198
10 S57RJ 29,260 26.697 36.641 27.137 31.801 38.178 58.864 20.105 18.112 12.768 10 268.683
11 S57E 6.872 25.728 4.814 12.802 4 50.216
12 S51DI 5.148 4,350 2.988 3 12.486
C - 145 MHz, en operater, samo FM

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 S57CU 176.202 260,960 108.868 139.172 210,260 173.097 993 96.634 16.884 9 1,165,193
2 S55KM 176,580 9.036 163.856 135.884 39.234 156.209 108.192 38.772 8 818.727
3 S55NM 4,520 5.904 40,320 16.401 48.212 51.312 134,670 72,240 21.463 9 384.618
4 S57TI 49.324 35.472 52.923 59,070 17.413 40.324 46,200 16.185 8 300.726
5 S51TS 29,360 42.644 13,010 24.825 8,820 11.688 52,560 12.439 51.205 405 10 237.731
6 S55TR 6.786 2.584 21,920 1.233 22.646 16.578 2,270 7 74.017
7 S57BE 5,400 5.538 10.824 7.168 11.936 4.455 1,730 7 47.051
8 S55K 300 3.879 1.143 3.367 4.014 6.252 522 7 19.477
D - 435 MHz, en operater

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 S57LM 29.175 13.323 7.299 26,710 29,540 19.484 6 125.531
2 S57RJ 3.354 1.215 4,050 8.766 3.864 4.705 5.416 1.184 4.272 3.388 10 37.815
3 S55Z 108 15.876 448 4.805 160 5 21.397
H - 145 MHz, en operater, izven S5

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 OK1KZ 4.056 3.771 1.896 3 9.723
I - 145 MHz, en operater, samo FM, izven S5

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 E78BDB 5.758 63.592 6.271 10,540 53.364 21.231 5.406 38.003 7.116 9 200.117
J - 435 MHz, en operater, izven S5

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 OK1KZ 644 530 549 3 1.723
E - en operater, začetnik

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 S51JS 201.227 411.075 274.753 40.644 450.464 108.153 193.986 242.514 303.563 9.372 10 2,185,735
2 S55KM 176,580 9.036 163.856 135.884 39.234 156.209 108.192 38.772 8 818.727
3 S55NM 4,520 5.904 40,320 16.401 48.212 51.312 134,670 72,240 21.463 9 384.618
4 S55NF 40.992 26.351 62.282 131.124 9.084 8.365 6 278.198
5 S51TS 29,360 42.644 13,010 24.825 8,820 11.688 52,560 12.439 51.205 405 10 237.731
6 S57BE 5,400 5.538 10.824 7.168 11.936 4.455 1,730 7 47.051
F - več operaterjev

Znak Termin 
1 marec

Termin 
2 april

Termin
3 maj

Termin 
4 junij

Termin 
5 julij

Termin 
6 avg.

Termin 
7 sept.

Termin
8 okt.

Termin 
9 nov.

Termin 
10 dec.

Št. ud. 
terminov Skupaj 

1 S59Q 24.136 1,875,610 166.663 2,501,019 453.911 1,068,688 417.676 29.198 8 6,512,764
2 S59ABC 0 83,280 105.728 458.679 623,760 601.974 538.251 693.603 669,130 9.567 10 3,774,405
3 S59H 7.456 6.003 69.864 344.479 7.768 5 435,570
4 9A1CRS 12.554 31,950 67.616 86,640 25.094 98.247 16.067 15.363 8 340.977
5 S59DME 12.726 39.768 12.297 1.849 4 66,640
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zrs ukv Pokal - 2011 
UKV Pokal - več operaterjev

Mesto Klicni 
znak Sum Marec Maj Junij 50 MHz AA UHF Julij AA VHF September Oktober November

1 S57C 3792 670 658 677 100 400 533 65 84 505 100

2 S59P 1813 253 323 333 85 375 42 51 276 75

3 S50C 1232 196 280 87 575 94

4 S57O 641 100 100 100 100 72 89 80

5 S59R 485 181 142 73 89

6 S59DEM 298 98 100 100

7 S53D 142 49 41 52

8 S51SL 127 57 70

9 S50BCC 107 107

10 S57JZ 84 84

11 S53N 82 16 66

12 S59ABL 81 63 18

13 S53SL 64 64

14 S50W 58 12 46

15 S57Y 44 44

16 S53RM 43 43

17 S54K 43 43

18 S53W 41 41

19 S56K 41 41

20 S53M 38 38

21 S52W 37 37

22 S59DZT 32 14 6 12

23 S57I 26 26

24 S59DGO 26 26

25 S59C 19 19

26 S57SU 17 17

27 S59ACM 16 16

28 S53DKR 12 12

29 S59DME 9 4 5

30 S56P 8 8

31 S51RM 7 7

32 S57E 4 4

UKV Pokal - en operater

Mesto Klicni 
znak Sum Marec Maj Junij 50 MHz AA UHF Julij AA VHF September Oktober November

1 S51ZO 3380 600 542 536 361 563 47 100 549 82

2 S59GS 647 25 124 16 124 145 39 43 131

3 S57M 552 103 67 82 100 100 100

4 S53FO 472 26 100 100 100 100 26 20
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5 S58M 433 26 127 100 68 90 22

6 S57SU 309 100 108 96 5

7 S57LM 257 28 39 42 47 26 28 17 30

8 S51WX 237 31 49 66 40 11 27 13

9 S53MM 222 128 81 13

10 S51SL 198 4 100 94

11 S54AA 179 41 118 20

12 S53SL 149 49 100

13 S58RU 145 17 10 10 22 15 9 16 24 22

14 S56P 138 38 100

15 S52IT 124 28 37 22 12 25

16 S57UMP 108 50 28 7 23

17 S52MM 100 100

18 S52W 100 100

19 S53WW 100 100

20 S52B 93 44 49

21 S53MV 92 92

22 S53O 88 88

23 S59DAY 85 85

24 S57AJ 79 79

25 S51AY 71 71

26 S54O 57 8 1 5 3 10 23 7

27 S56FQC 57 35 22

28 S51D 54 54

29 S57O 52 52

30 S54X 50 50

31 S57MZ 47 47

32 S51WC 39 3 4 32

33 S51AF 37 4 13 12 8

34 S57S 37 37

35 S51ST 30 30

36 S51DI 25 25

37 S52AU 25 13 12

38 S52EA 21 6 15

39 S56U 21 8 13

40 S57EA 21 10 11

41 S50TA 17 17

42 S52DK 15 15

43 S57CU 12 12

44 S59DBC 12 12

45 S55SL 11 11

46 S53M 9 9

47 S51RM 8 2 6

48 S56JAZ 7 7
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zrs maraton 1. termin 2012 - uradni rezultati 
A - 50 MHz, en operater

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 S57RJ JN76BJ 10.256 1.282 8 9 0 0.00% IK4ADE JN54OE 336

49 S57CN 6 1 2 3

50 S57WW 5 5

51 S52AA 4 1 3

52 S53XX 4 4

53 S53GO 3 1 0 2

54 S55EI 3 3

55 S57UZX 1 1

56 S51JS 0 0

57 S52Q 0 0

UKV Pokal - en operater - 25 W (144 MHz + 432 MHz)

Place Callsign Sum Marec Maj Junij 50 MHz AA UHF Julij AA VHF September Oktober November

1 S53O 553 100 100 100 100 81 72

2 S58RU 347 49 44 38 100 41 44 31

3 S51WC 327 76 7 43 100 100 1

4 S55Z 237 3 100 84 13 18 17 2

5 S57CN 174 50 51 71 2

6 S51GF 171 44 42 62 8 15

7 S57M 100 100

8 S56FQC 74 27 27 20

9 S59CN 59 59

10 S52B 54 54

11 S52W 52 16 18 2 16

12 S52EA 49 49

13 S56HCE 30 7 6 5 12

14 S52IT 29 29

15 S59ACP 28 28

16 S57RT 20 20

17 S58M 20 20

18 S57UZX 16 3 13

19 S52ON 13 5 8

20 S57UMP 11 11

21 S53FO 6 6

22 S57S 6 6

23 S51DI 4 4

24 S56LLB 2 2

25 S52AA 1 1

26 S55K 1 1
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2 S51DI JN76VL 2.842 1.421 2 7 0 0.00% S53I JN76AC 141

3 S51I JN76XL 1.932 966 2 3 0 0.00% OK2BGW JN89CH 316

4 S57LM JN76HD 1.29 645 2 3 0 0.00% S51DI JN76VL 97

5 S55Z JN76HB 400 200 2 2 0 0.00% S57RJ JN76BJ 54

B - 145 MHz, en operater

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 S52ON JN76IG 374.238 11.007 34 69 4 5.48% YU7TRI KN04KV 504

2 S51JS JN76LJ 267.651 9.913 27 56 5 8.20% OK2S JN89XT 441

3 S51GF JN66WA 215.04 21.504 10 50 0 0.00% YT3N KN04LP 575

4 S55NF JN76SK 102.41 5.39 19 48 0 0.00% 9A2LX JN95LM 283

5 S57RJ JN76BJ 50.806 3.629 14 19 2 9.52% 9A4V JN95KI 386

6 S57LM JN76HD 21.366 7.122 3 14 1 6.67% IK1ZOH/1 JN45DB 508

7 S56LLB JN76JG 10.538 958 11 14 4 22.22% 9A7KUL JN75SL 106

8 S51DI JN76VL 2.766 461 6 9 1 10.00% 9A4VM JN85FS 95

9 S52Q JN75GW 2.6 325 8 8 0 0.00% S55TR JN76MI 61

10 S55Z JN76HB 964 241 4 4 0 0.00% S57RJ JN76BJ 54

C - 145 MHz, en operater samo FM

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 S57CU JN66WB 104.004 3.852 27 48 3 5.88% 9A1DL JN85WF 325

2 S55KM JN76KH 95.868 2.663 36 50 1 1.96% 9A4TT JN85OV 186

3 S51TS JN76LI 21.762 1.209 18 27 0 0.00% 9A1DL JN85WF 259

4 S57TI JN76MI 13.29 886 15 19 2 9.52% 9A4TT JN85OV 175

5 S58VID JN76LH 9.316 548 17 18 1 5.26% S57CU JN66WB 88

6 S57BE JN76NG 8.96 640 14 17 0 0.00% 9A4TT JN85OV 167

7 S58AHP JN76LH 8.838 491 18 19 1 5.00% S57CU JN66WB 88

8 S55K JN76NJ 8.54 610 14 17 3 15.00% S57CU JN66WB 104

9 S56VHR JN76LH 6.804 486 14 15 0 0.00% S57CU JN66WB 88

10 S55TR JN76MI 3.12 520 6 7 0 0.00% 9A4TT JN85OV 175

11 S57MPO JN66UE 27 27 1 2 0 0.00% S57CU JN66WB 19

D - 435 MHz, en operater

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 S57LM JN76HD 21.58 4.316 5 9 0 0.00% OK2KKW JO70FD 445

2 S57RJ JN76BJ 5.292 588 9 9 0 0.00% S55Z JN76HB 54

3 S52ON JN76IG 5.175 575 9 10 0 0.00% S59Q JN66WB 69

4 S55Z JN76HB 750 250 3 3 0 0.00% S57RJ JN76BJ 54

5 S52Q JN75GW 339 113 3 3 0 0.00% S59Q JN66WB 54

EB - 145 MHz, en operater, začetnik

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 S51JS JN76LJ 267.651 9.913 27 56 5 8.20% OK2S JN89XT 441

EC - 145 MHz, en operater, samo FM, začetnik

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB
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1 S55KM JN76KH 95.868 2.663 36 50 1 1.96% 9A4TT JN85OV 186

2 S51TS JN76LI 21.762 1.209 18 27 0 0.00% 9A1DL JN85WF 259

3 S58VID JN76LH 9.316 548 17 18 1 5.26% S57CU JN66WB 88

4 S57BE JN76NG 8.96 640 14 17 0 0.00% 9A4TT JN85OV 167

5 S58AHP JN76LH 8.838 491 18 19 1 5.00% S57CU JN66WB 88

FB - 145 MHz, več operaterjev

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 S59K JN76IA 217.64 10.882 20 45 7 13.46% OM4CW JN99CH 451

2 S59H JN76XH 67.643 2.941 23 37 1 2.63% HG3X JN96EE 187

3 S59ABC JN76TN 28.016 1.751 16 36 4 10.00% 9A3AAN JN85GI 152

4 S59DME JN75PP 26.3 6.575 4 27 2 6.90% YU1LA KN04FR 418

FD - 435 MHz, več operaterjev

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 S59Q JN66WB 7.68 768 10 13 0 0.00% S56IHX JN76JA 71

H - 145 MHz, en operater, izven S5

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 OK1KZ JO70ED 3.008 3.008 1 35 0 0.00% OK1MRK JO70TS 113

I - 145 MHz, en operater, samo FM, izven S5

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 E76MJ JN74WT 2.654 1.327 2 11 0 0.00% S52ON JN76IG 186

2 E78BDB JN84OS 521 521 1 9 1 10.00% 9A4TT JN85OV 126

J - 435 MHz, single operator, outside S5

Znak WWL Točke Seštevek razdalj Množ. Št. zvez Bris zv. Bris % ODX znak ODX WWL ODX QRB

1 OK1KZ JO70ED 829 829 1 13 0 0.00% OK1KKL JO70PO 83

E - začetniki

Znak Sum 50 MHz 145 MHz 435 MHz

1 S51JS 267.651 0 267.651 0

2 S55KM 95.868 0 95.868 0

3 S51TS 21.762 0 21.762 0

4 S58VID 9.316 0 9.316 0

5 S57BE 8.96 0 8.96 0

6 S58AHP 8.838 0 8.838 0

F - več operaterjev

Znak Sum 50 MHz 145 MHz 435 MHz

1 S59Q 262.114 0 0 262.114

2 S59K 217.64 0 217.64 0

3 S59H 67.643 0 67.643 0

4 S59ABC 28.016 0 28.016 0

5 S59DME 26.3 0 26.3 0
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ARG AKTIVNOSTI V 2012

 Amatersko radiogoniometriranje je v letošnjem letu uradno 
odprlo svojo sezono 24. marca in sicer v Ajdovščini z že tradicio-
nalnim tekom na 3200m. ARG tekmovalci se tako tradicionalno 
pred novo sezono preizkusijo v fizični moči in vzdržljivosti. Naj-
hitrejši je omenjeno razdaljo pretekel v času 10:37,29.
 Po teku pa je bil organiziran še zanimiv trening. Tokrat je bil 
za vse pripravljen trening, kjer so po vzoru sprint tekmovanja na 
terenu hkrati delovala kompleta UKV in KV oddajnikov. Ude-
leženci so trening začeli z odkrivanjem na UKV področju. Po 
vmesni registraciji so zamenjali svoj sprejemnik in odtekli še lov 
na KV področju. Večina je tudi tehnični preizkus pred začetkom 
sezone dobro prestala. Vsekakor pa je bil uvodni trening dobro 
izkoriščen za pridobivanje tako tehničnih kot vzdržljivostnih iz-
kušenj. Na omenjenem treningu pa smo tudi prvič testirali novo 
registracijsko tehniko, ki je prvi test odlično prestala.
  V mesecu aprilu pa so se začela uradna tekmovanja. Naj-
prej smo startali v Komendi, pod okriljem radiokluba Radomlje, 
S59DRW. Lov je bil primerno težko postavljen, razmočen teren 
pa je dodatno prispeval k zahtevnosti »lova«, ki je potekal na 
obnovljeni in dopolnjeni orientring karti. Večina tekmovalcev 
je uspešno našla skrite oddajnike, nekateri pa so se morali malo 
bolj potruditi, saj so porabili malo več časa za uspešno vrnitev s 
terena. Najboljšim so bile podeljene diplome in medalje.
 Naslednje aprilsko tekmovanje in prvo na UKV področju, so 
organizirali v Črničah pri Ajdovščini člani radiokluba Ajdovšči-
na, S53AAN. Vreme tokrat ni bilo najbolj primerno za tekmova-
nje, saj je še zjutraj ob prihodu na zbirno mesto močno deževalo. 
Organizator se je pripravil na deževno vreme, tako s primernimi 
lokacijami za start in cilj, kot za zaščito tehnike. ARG tekmo-
vanja se pač odvijajo tako v sončnem kot v deževnem vremenu. 
Kljub težavnosti razmočenega terena, kar je prava redkost na pri-
morskem, in zahtevnejše tehnike iskanja skritih oddajnikov na 
UKV področju, smo bili z dosežki ob zaključku vsi zadovoljni.
 Naše naslednje tekmovanje je bilo na Ptujski Gori na KV po-
dročju pod okriljem radiokluba Ptujska Gora, S59DPG. Tokrat 
je bilo tekmovanje mednarodno, saj se ga je poleg naših stalnih 
tekmovalcev udeležila še skupina tekmovalcev iz Avstrije. Da se 
ARG tekmovanja tekoče odvijajo, se je prepričal tudi predsednik 
ZRS, Bojan Majhenič, S52ME, ki je v času štarta obiskal tekmo-
vanje na Ptujski Gori. Tekmovanje na KV področju je pravilo-
ma bolj tekaško naravnano, vendar pa ima kljub vsemu prednost 
tisti, ki zna poleg teka in tehničnega znanja uporabiti še branje 
zemljevida. 
Tekmovanje na Ptujski Gori se je zaključilo s podelitvijo diplom 
in medalj.
 Sredi maja je že po tradiciji termin za prvo ARG državno 
prvenstvo in sicer na UKV področju. Letošnje je potekalo je na 
gozdnatih terenih v okolici Dobena. Organizacija pa je bila v ro-
kah radiokluba iz Domžal, S53CAB. Priprave na tekmovanje so 
potekale že med prvomajskimi prazniki. Zahteven, kraški teren 
v osrčju Slovenije, kar je za to področje redkost, je bilo potreb-
no temeljito pregledati in izbrati primerne lokacije za posamezne 
oddajnike.
 V soboto 12. maja, je tekmovalce pospremilo na pot lepo in 
zelo vroče sončno vreme. Štart in cilj sta bila tokrat blizu skupaj. 
Zaradi pomembnosti tekmovanja, se je postavljavec odločil tudi 
za dva štartna koridorja. Štart je bil izveden v slabi uri in pol in 
sicer z dvema oziroma največ tremi tekmovalci v skupini. Da je 
tekmovanje težko, se je izkazalo že po zaključku štarta vseh štar-
tnih skupin. Tekmovalci se kar niso hoteli vrniti s terena. Izka-
zalo se je, da je bil najboljši čas tekmovalcev, ki so poiskali vseh 
5 oddajnikov, slabih 80 minut. Pa kljub vsemu je večina uspe-
šno zaključila tekmovanje. Ob prijetnem klepetu, so potekale še 
zadnje analize napak in različnih možnih izbir iskanja. S pode-

litvijo medalj in diplom najboljšim, je bilo uspešno zaključeno 
tekmovanje, ki ga je organizator izkoristil tudi za preverjanje 
usposobljenosti ekipe za BARDF tekmovanje.
 Kot zanimivost naj povem, da smo na tekmovanjih v tem 
tekmovalnem letu za potrebe izvedbe balkanskega prvenstva te-
stirali tako novejšo registracijsko tehniko kot tudi posodobljeno 
oddajniško tehniko z drugimi antenami na KV področju. Omo-
gočena je tudi posodobljena objava vmesnih rezultatov oziroma 
neuradnih rezultatov. Le - ta poteka elektronsko na posebnem 
monitorju in je v danem trenutku dober vir informacij za tekmo-
valce, kakor tudi za organizatorje in gledalce tekmovanja. Viden 
je poimenski seznam tekmovalcev, ki so že pritekli na cilj, z nji-
hovim časom in številom najdenih oddajnikov. Prav tako pa so 
v teh informacijah vidni tudi tekmovalci na »progi« vključno s 
časom, ki jim je še na voljo.

Tekmovalcem za dosežene rezultate čestitam.

REZULTATI TEKMOVANJ:

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
RADOMLJE, KOMENDA, 14.04.2012

David Čufer, S57DN, Jože ONIČ, S51T, Jan Vrtačnik, S59DHP

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Jure ZELIČ S59DHP 39:48 3 - 32 14
2. Tadej TIHOLE S59DHP 41:40 3 - 31 20
3. Marko KUŽNER S59DPG 53:53 3 - 118 12
4. Nejc ŠIRCELJ S53CAB 63:33 3 - 30 8
5. Kaja BRATINA S53AAN 63:39 3 - 18 10
6. Jan VRTAČNIK S59DHP 66:35 3 - 26 19
7. Blaž HRVATIN S53JPQ 73:29 3 - 38 11
8. David ZAKŠEK S59DHP 104:05 3 - 25 13
9. Jernej ŽURAJ S59DHP 98:51 2 - 24 7
10. Blaž DROFENIK S53AAN 108:16 2 - 44 5
11. Urban KRNC S59DHP 113:33 2 - 27 4
IZV Rok HROVATIN S53AAN 142:43 2 - 45 15
0TX Nik KLADNIK S59DHP 124:06 0 - 29 2
0TX Leon KMETIČ S59DHP 106:26 0 - 28 6
0TX Andraž BRATINA S53AAN 58:22 0 - 101 16
0TX Jana KETE S53AAN 81:06 0 - 17 1
ODS Gregor ŽVAR S59DHP  1 - 23 3

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 81:58 4 - 40 2
2. Ana ČUFER S53AAN 82:07 4 - 19 13
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3. Nina RADI S59DIQ 82:17 4 - 22 12
4. Adrijana MOŠKON S53JPQ 92:21 4 - 21 20
5. Petra LEVIČAR S53JPQ 100:51 4 - 39 18

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Žiga BATIČ S53AAN 123:29 4 - 125 8
2. Matic KUSELJ S59DHP 94:39 3 - 111 1
3. Bojan JELIĆ S53JPQ 138:43 3 - 123 6
4. Sebastijan KUŽNER S59DPG 105:44 1 - 120 9
5. Luka OMERZEL S53JPQ 138:52 1 - 20 7

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 78:32 5 - 41 19
2. Niko GABERC S59DIQ 85:54 5 - 34 4
3. Zoran FURMAN  97:40 5 - 33 16
4. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 99:41 5 - 114 14
5. Peter OREŠNIK S53CAB 126:01 5 - 37 13
6. Tomaž ŽNIDARŠIČ S59DHP 92:26 1 - 113 11
IZV Davor MOŽIČ S59DHP 143:28 5 - 112 5
IZV Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 222:34 5 - 121 10

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 90:57 5 - 36 6
2. Stanko ČUFER S53AAN 108:45 5 - 42 9
3. Ivo JEREB S59DRW 109:09 5 - 35 12
4. Miroslav KUŽNER S59DPG 128:27 5 - 119 1
5. Ivo KETE S53AAN 136:14 2 - 43 18
IZV Jože KOSI S59DIQ 148:13 4 - 117 17

Stanko ČUFER, S57CD, Ivo KETE, S53AAN, Andrej 
ŽNIDARIČ, S56LLB, Tine BRAJNIK,S50A, Peter OREŠNIK, 
S52AA, Jože ONIČ, S51T, Janko KUSELJ, S59D, Ivo JEREB, 

S57AL, Franci ŽANKAR, S57CT- ARG manager ZRS

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Zdravko IVAČIČ S59DXU 102:52 3 - 115 3
IZV Janko KUSELJ S53JPQ 142:23 4 - 124 15
IZV Jože ONIČ S59DXU 150:43 4 - 116 19
ODS Tine BRAJNIK S53APR  3 - 122 17

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
AJDOVŠČINA, AJDOVŠČINA, 21.04.2012
GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Tadej TIHOLE S59DHP 46:09 3 - 36 7
2. Jure ZELIČ S59DHP 66:51 3 - 37 10

3. Kaja BRATINA S53AAN 67:28 3 - 22 16
4. Blaž VODOPIVEC S53AAN 68:18 3 - 45 12
5. Urban KRNC S59DHP 72:46 3 - 26 15
6. Rok HROVATIN S53AAN 76:48 3 - 38 6
7. Blaž HRVATIN S53JPQ 78:48 3 - 32 8
8. Blaž KOLMAN S59DHP 83:15 3 - 27 13
0TX Jernej ŽURAJ S59DHP 93:39 0 - 25 5

Jure ZELIČ, S59DHP, Tadej TIHOLE, S59DHP, 
Kaja BRATINA, S53AAN, Blaž VODOPIVEC, 

S53AAN, Urban KRNC, S59DHP

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 97:14 4 - 34 13
2. Nina RADI S59DIQ 102:02 4 - 30 9
3. Ana ČUFER S53AAN 108:38 4 - 24 15
4. Adrijana MOŠKON S53JPQ 118:52 4 - 29 7
5. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 120:19 4 - 23 11
IZV Petra LEVIČAR S53JPQ 154:22 2 - 33 3

Nina RADI, S57ONR, Maja MARUŠIČ, S58AJA, 
Ana ČUFER, S53AAN, Adrijana MOŠKON, 

S57ORA, Maruša ŠTOKELJ, S53AAN

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Matic KUSELJ S59DHP 115:24 4 - 114 16
2. Luka OMERZEL S53JPQ 117:16 4 - 28 6
3. Primož VIPOTNIK S53AAN 125:14 4 - 35 10
IZV Armin ČRNIGOJ S53AAN 170:45 3 - 43 1
IZV Žiga BATIČ S53AAN 152:06 2 - 116 4

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 64:43 5 - 31 15
2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 73:47 5 - 44 7
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3. David ČUFER S53AAN 74:18 5 - 41 13
4. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 108:21 5 - 111 11
5. Matija ČUFER S53AAN 110:25 5 - 42 3
6. Davor MOŽIČ S59DHP 134:28 4 - 115 1
7. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 139:44 4 - 119 12

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 89:10 5 - 39 16 
2. Ivo KETE S53AAN 107:43 5 - 46 8
3. Ivo JEREB S59DRW 111:35 5 - 40 4
4. Miroslav KUŽNER S59DPG 117:44 5 - 120 6
IZV Jože KOSI S59DIQ 140:26 4 - 112 5

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Zdravko IVAČIČ S59DXU 81:12 4 - 118 14
2. Jože ONIČ S59DXU 116:00 4 - 117 8
3. Janko KUSELJ S53JPQ 130:26 3 - 113 2

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
PTUJSKA GORA, MAJŠPERK, 05.05.2012
GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Tadej TIHOLE S59DHP 49:55 3 - 35 5
2. Jure ZELIČ S59DHP 58:03 3 - 36 15
3. Blaž HRVATIN S53JPQ 63:52 3 - 31 18
4. Marko KUŽNER S59DPG 65:22 3 - 37 20
5. Urban KRNC S59DHP 67:32 3 - 26 17
6. Monika MEŠKO S59DIQ 77:18 3 - 21 6
7. Jan VRTAČNIK S59DHP 112:44 3 - 25 11
8. Patrik LAMPRET S59DPG 121:43 2 - 38 12
9. Jernej ŽURAJ S59DHP 102:50 1 - 23 1
10. Leon KMETIČ S59DHP 110:02 1 - 28 13
11. Nik KLADNIK S59DHP 130:29 1 - 29 3
IZV Blaž KOLMAN S59DHP 146:03 2 - 27 7
DIS David ZAKŠEK S59DHP 122:46 3 - 24 9

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 69:40 4 - 22 4
2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 69:48 4 - 30 20
3. Ana ČUFER S53AAN 69:59 4 - 20 8
4. Petra LEVIČAR S53JPQ 74:20 4 - 32 17
5. Jerneja SAMEC S53AAN 84:09 4 - 40 11
6. Maja KOŠTRUN S59DHP 113:16 4 - 33 2

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Matic KUSELJ S59DHP 64:57 4 - 113 14
2. Žiga BATIČ S53AAN 74:07 4 - 121 18
3. Luka STEGNE S59DHP 94:21 4 - 34 6
4. Primož VIPOTNIK S53AAN 97:30 4 - 39 15
5. Armin ČRNIGOJ S53AAN 113:31 4 - 41 12
6. Urban BATIČ S53AAN 114:29 4 - 44 9

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 57:51 5 - 43 11
2. David ČUFER S53AAN 60:52 5 - 42 5
3. Peter OREŠNIK S53CAB 86:39 5 - 46 8
4. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 94:56 5 - 111 2
5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 118:36 5 - 117 14
6. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 124:13 5 - 118 3
7. Attila MEZEI ÖVSV 127:33 4 - 127 17
8. Tomaž ŽNIDARŠIČ S59DHP 75:35 3 - 114 20

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Andrej TROJER S53CAB 71:19 5 - 47 16
2. Jože KOSI S59DIQ 78:43 5 - 119 19
3. Ivo KETE S53AAN 99:42 5 - 45 1
4. Alexander HOFER ÖVSV 116:17 5 - 125 10
5. Robert MLAKAR S59DXX 126:33 5 - 122 4
6. Hans-Christian CALUBA ÖVSV 129:02 5 - 124 13
IZV Miroslav KUŽNER S59DPG 143:05 3 - 120 7

Franc Kolar, S52KH, Franci ŽANKAR, S57CT- ARG 
manager ZRS, Bojan MAJHENIČ - predsednik ZRS, S52ME, 

Zdravko IVAČIČ, S57BZI, Miroslav KUŽNER,S52KK

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 72:38 4 - 128 4
2. Janko KUSELJ S53JPQ 85:59 4 - 112 10
3. Zdravko IVAČIČ S59DXU 90:35 4 - 116 7
4. Jože ONIČ S59DXU 107:43 4 - 115 16
5. Harald GOSCH ÖVSV 139:15 3 - 126 19
IZV Werner VEIT ÖVSV 145:53 4 - 123 1

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO ZRS 2012, 
DOMŽALE, 12.05.2012
RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Blaž VODOPIVEC S53AAN 62:19 3 - 116 12
2. Jure ZELIČ S59DHP 65:00 3 - 109 13
3. Tadej TIHOLE S59DHP 76:44 3 - 110 11
4. Marko KUŽNER S59DPG 93:18 3 - 33 14
5. Blaž HRVATIN S53JPQ 133:20 3 - 37 6
6. Jan RUSTJA S53AAN 100:05 2 - 105 3
7. Andraž BRATINA S53AAN 104:53 2 - 31 2
8. Klemen ZABUKOVEC S53AAN 114:28 2 - 18 10
9. Matic FUČKA S53AAN 135:11 2 - 101 15
10. Urban KRNC S59DHP 105:34 1 - 15 9
11. Jan VRTAČNIK S59DHP 131:58 1 - 16 4

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Petra LEVIČAR S53JPQ 95:54 4 - 38 7
2. Maja MARUŠIČ S53JPQ 104:46 4 - 39 10
3. Nina RADI S59DIQ 112:17 4 - 19 16
4. Ana ČUFER S53AAN 125:53 4 - 17 13
IZV Adrijana MOŠKON S53JPQ 165:24 4 - 21 3

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Urban SENICA S59DHP 117:51 3 - 113 5
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2. Matic KUSELJ S59DHP 127:32 3 - 111 14
3. Žiga BATIČ S53AAN 139:07 3 - 115 8
IZV Armin ČRNIGOJ S53AAN 153:19 3 - 106 11

Udeleženci tekmovanja

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Peter OREŠNIK S53CAB 79:59 5 - 34 15
2. Niko GABERC S59DIQ 90:43 5 - 32 12
3. David ČUFER S53AAN 91:23 5 - 108 4
4. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 102:36 5 - 117 10
5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 117:18 5 - 118 7
6. Matic PETERKA S53CAB 136:06 4 - 20 2
7. Davor MOŽIČ S59DHP 105:05 3 - 112 17

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 81:44 5 - 104 6
2. Ivo JEREB S59DRW 95:35 5 - 36 16
3. Jože KOSI S59DIQ 105:39 5 - 121 3
4. Miroslav KUŽNER S59DPG 120:05 5 - 122 11
5. Andrej TROJER S53CAB 121:38 5 - 35 8
6. Ivo KETE S53AAN 121:45 4 - 107 14

Kategorija ST. VETERANI 144 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 92:12 4 - 114 9
2. Zdravko IVAČIČ S59DXU 128:44 4 - 120 13
3. Jože ONIČ S59DXU 114:30 3 - 119 1
4. Janko KUSELJ S53JPQ 124:57 2 - 123 5

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. Primož VIPOTNIK S53AAN 137:15 4 - 103 17
2. Urban SENICA S59DHP 117:51 3 - 113 5
3. Matic KUSELJ S59DHP 127:32 3 - 111 14
4. Žiga BATIČ S53AAN 139:07 3 - 115 8
IZV Armin ČRNIGOJ S53AAN 153:19 3 - 106 11
IZV Urban BATIČ S53AAN 141:16 2 - 102 1

V generalni razvrstitvi je objavljena le kategorija JUNIORJI, saj 
so bile v vseh ostalih kategorijah razvrstitve enake kakor v razvr-
stitvi državnega prvenstva ZRS.

Čas lova - 140 minut!

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

V kolikor je namesto doseženega mesta skrajšana opomba po-

meni: IZV - izven časa, 0TX - brez TX, ODS - odstopil, DIS - dis-
kvalificiran.

Franci Žankar, S57CT
ARG manager ZRS:

BALKANSKO ARG PRVENSTVO - 7. BARDF, 
ROGLA 2012
Priprave za izvedbo sedmega 
balkanskega prvenstva v ama-
terski radiogoniometriji, 7. 
BARDF- Rogla 2012, so v pol-
nem teku. Do zaključka redakci-
je glasila so na naslov Organiza-
cijskega odbora, ki ga vodi ARG 
manager ZRS Franci Žankar, 
S57CT, prispele predprijave iz 
Albanije, Bosne in Hercegovine, 
Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, 
Moldavije, Romunije, Srbije in seveda Slovenije, za skupno 118 
udeležencev.

Kot je znano, je bilo prvenstvo Sloveniji dodeljeno po uspešnem 
nastopu naših »lovcev na lisico« na 6. Balkanskem prvenstvu, ki 
je bilo julija 2011 v Zenici in na katerem so naši osvojili 6 zlatih, 2 
srebrni in eno posebno medaljo in tako na mednarodnih tekmah 
dosegli doslej daleč največji uspeh. Priprave za kandidaturo je 
zelo uspešno izvedel iniciativni odbor, sestavljen iz predstavni-
kov na ARG področju najaktivnejših radioklubov, za njimi pa je 
aktivnosti prevzel Organizacijski odbor prvenstva.

7. BARDF bo prva mednarodna tekma v tej disciplini v samostoj-
ni Sloveniji. Pred tem smo na ozemlju današnje države pred 50 
leti organizirali Evropsko ARG prvenstvo, nazadnje pa daljnega 
leta 1984 jugoslovanski ŠARG. Prvenstvo na Rogli tako predsta-
vlja najpomembnejšo prireditev slovenskih radioamaterjev v letu 
2012 in izvrstno možnost za množično udeležbo slovenskih tek-
movalcev, še posebej mladih (»pionirske kategorije«), ki zaradi 
organizacijskih, finančnih in drugih ovir sicer težje pridejo do 
sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini in seveda tudi 
za promocijo te športne panoge, ZRS in Slovenije.

Zdravko Ivačič, S57BZI
sekretar org. odbora 7. BARDF

Naši tekmovalci na domačih tekmah nabirajo izkušnje in 
kondicijo tudi za prvenstvo na Rogli. Število tekmovalcev 

v posamezni kategoriji na prvenstvu ni omejeno.
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summits on the air
vrhovi na radijskih valovih

PRAVILA PROGRAMA PRIZNANJ
SOTA SLOVENIJA

1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Priznanja izdaja Radioklub SOTA Slovenija.
2. Veljajo le različni SOTA vrhovi na območju Slovenije od 15. 

6. 2008 dalje. 
3. Veljavnost vrhov se bo preverjala v SOTA Bazi, 

ki se nahaja na spletnih straneh SOTA programa 
(www.sotadata.org.uk/). Veljajo le vrhovi, ki so priznani po 
pravilih, veljavnih za SOTA vrhove.

4. Izbrisani vrhovi se ne upoštevajo v Honor Roll (v nadaljevanju 
HR) listi, veljajo pa v zahtevkih za priznanja, če so bili delani 
v času njihove veljavnosti. HR lista je objavljena na spletnih 
naslovih www.sota.si in forum.sota.si. Lista se obnavlja po 
potrebi ali vsaj 4 x letno. Vodijo se tri ločene liste: KV, UKV in 
MIXED. Vrsta dela (CW, SSB, FM, RTTY, itd.) ni pomembna.

5. Za uvrstitev na HR listo ni potrebno izpolniti minimalnih 
zahtev za izdajo diplome. To pomeni, da se na listo lahko 
uvrsti tudi postaja, ki ima narejenih 15 vrhov le v enem 
območju. Veljavnost vrha za uvrstitev na HR listo se določa 
po prav takšnih kriterijih (število vseh zvez, število različnih 
postaj, število postaj v bazah), kot za priznanja.

6. V HR listi se vodi klicni znak postaje, število delanih območij 
in število delanih vrhov.

7. Vsi zahtevki za priznanja in uvrstitev na HR listo morajo biti 
poslani managerju za diplome na predpisanem elektronskem 
obrazcu, ki je dosegljiv na spletnih straneh www.sota.si in 
forum.sota.si. Manager bo zahtevek pregledal, ga potrdil ali 
pa poslal prosilcu v dopolnitev.

8. Za izdajo priznanj se obračuna pristojbina, ki krije stroške 
izdelave in pošiljanja priznanj. Morebitni presežek sredstev 
se nameni delovanju RK SOTA Slovenija.

9. Če nekdo želi le objavo na HR listi in ne želi prejeti priznanja, 
mora to jasno označiti na zahtevku. Objava na HR listi je 
brezplačna.

10. Priznanja se izdajajo ločeno za vrhove na KV (160 – 10m), 
UKV (6 m in više) ali MIXED (KV + UKV). Vrsta dela pri 
vzpostavljanju zvez ni pomembna. Zveze preko repetitorjev 
ali drugih aktivnih pretvornikov ne veljajo.

11. Na priznanjih se napiše datum izdaje. Zaporedna številka 
priznanja se ne vpisuje. Za višje stopnje se na priznanja 
dodajajo »nalepke«.

12. Ob zahtevku za višji nivo posameznega priznanja mora 
prosilec imeti vse predhodne nižje stopnje priznanj. Zahtevek 
se lahko vloži tudi za več stopenj hkrati. Diploma ni pogoj za 
izdajo plakete.

13. Nepopolne zahtevke manager zavrne in pošlje prosilcu v 
dopolnitev.

2. POGOJI ZA AKTIVATORJE
1. Aktivator mora z vrha, ki ga vključuje v zahtevek, vzpostaviti 

vsaj deset (10) zvez z vsaj petimi (5) različnimi postajami 
(klicnimi znaki), od katerih morajo biti vsaj štiri (4) zveze 
preverljive v »on line« bazah na SOTAwatch. 

2. Potrebno število zvez lahko aktivator opravi v eni, dveh ali 

treh aktivacijah.
3. Vse zveze, ki jih naredi aktivator, morajo biti naložene v 

SOTA Bazo na uradnih spletnih straneh svetovnega SOTA 
združenja.

4. Podatki, ki jih je potrebno navesti v zahtevku, so razvidni iz 
predpisanega obrazca. Pregledan obrazec bo manager vrnil 
prosilcu. Dopolnjen zahtevek služi tudi za pridobitev višjih 
stopenj priznanj.

5. Manager za diplome si pridržuje pravico, da preveri 
veljavnost zvez v bazah na spletnih straneh SOTA programa 
in v neposrednem kontaktu s postajami, ki so navedene v 
aktivacijskih logih.

3. POGOJI ZA LOVCE
1. Lovec mora za priznanje vrha imeti opravljeni vsaj dve zvezi 

z različnima postajama (lahko v istem dnevu) ali dve zvezi z 
isto postajo, ki pa ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem 
dnevu (upošteva se 00.00 - 23.59 GMT).

2. Vse zveze, ki jih naredi lovec, morajo biti naložene v 
SOTA Bazo na uradnih spletnih straneh svetovnega SOTA 
združenja.

3. Zveze, ki jih prijavi Lovec, morajo biti preverljive v bazah na 
spletnih straneh SOTA programa.

4. Podatki, ki jih je potrebno navesti v zahtevku, so razvidni iz 
predpisanega obrazca. Pregledan obrazec bo manager vrnil 
prosilcu. Dopolnjen zahtevek služi tudi za pridobitev višjih 
stopenj priznanj.

4. VRSTE PRIZNANJ
DIPLOMA SOTA SLOVENIJA
Diploma se izda za sledeče število aktiviranih (aktivatorji) ali 
delanih (lovci) vrhov in območij v Sloveniji:
 Ǭ Osnovna diploma: 20 vrhov iz vsaj dveh območij.
 Ǭ Bronasta nalepka k osnovni diplomi: 40 vrhov iz vsaj štirih 
območja.

 Ǭ Srebrna nalepka k osnovni diplomi: 70 vrhov iz vsaj šestih 
območij.

 Ǭ Zlata nalepka k osnovni diplomi: 100 vrhov iz vsaj osmih 
območij.

PLAKETA SOTA SLOVENIJA (SE ŠE NE PODELJUJE)
 Ǭ Plaketa se izda za sledeče število aktiviranih (aktivatorji) ali 
delanih (lovci) vrhov iz vseh desetih območij v Sloveniji.

 Ǭ Osnovna plaketa: 150 vrhov, vseh deset območij.
 Ǭ Dodatne ploščice se izdajo za 200, 250, 300, 350 in 400 vrhov. 

5. CENE PRIZNANJ
Osnovna diploma: 10 EUR ali 14 USD
Nalepka: 5 EUR ali 7 USD

6. KONČNA DOLOČILA
1. V primeru ugotovljenih namernih ali ponavljajočih se 

kršitev se prosilca za priznanja lahko izključi iz nadaljnjega 
sodelovanja v programu priznanj.

2. Odločitev managerja za diplome je dokončna.
3. Priznanja SOTA Slovenija se praviloma podeljujejo na 

srečanjih SOTA radiokluba. 
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4. Zahtevek za diplomo se pošlje managerju za diplome po 
elektronski pošti na naslov: milan(dot)pivk(at)gmail(dot)com.

5. Finančna sredstva za kritje stroškov izdelave (in morebitnega 
pošiljanja) priznanj se pošljejo po pošti na naslov managerja: 

Milan Pivk, Podgora 28, SI-4224 Gorenja vas, Slovenija.
6. V primeru nejasnosti se prosilec lahko obrne na e-mail 

managerja za diplome.

AKTIVATOR SOTA SLOVENIJA

LOVEC SOTA SLOVENIJA

 OSNOVNA DIPLOMA: 20 VRHOV IZ VSAJ DVEH OBMOČIJ
 BRONASTA NALEPKA K OSNOVNI DIPLOMI: 40 VRHOV IZ VSAJ ŠTIRIH OBMOČIJ
 SREBRNA NALEPKA K OSNOVNI DIPLOMI: 70 VRHOV IZ VSAJ ŠESTIH OBMOČIJ
 ZLATA NALEPKA K OSNOVNI DIPLOMI: 100 VRHOV IZ VSAJ OSMIH OBMOČIJ
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World castles award
gradovi na radioamaterskih

frekvencah
S5 WCA
GRADOVI NA RADIOAMATERSKIH 
FREKVENCAH - POSTANI S5 WCA VITEZ
Verjetno je že marsikdo slišal kakšno izmed italijanski postaj ko 
je klicala CQ CQ DCI CQ DCI, ali pa Angleža ki je klical CQ 
CASHOTA, ali koga drugega ki se je oglašal z gradov. Gradovi na 
radioamaterskih frekvencah, v svetu poznan že nekaj let poznan 
program, je odslej aktiven tudi v Sloveniji. Trije zagnani radioa-
materji so tako program gradov pripeljali tudi v slovenijo. 

Pred nekaj meseci je slovenski radioamaterski prostor postal bo-
gatejši za program S5 WCA. Program se od večine ostalih radio-
amaterskih programov in aktivnosti ne razlikuje saj je tudi pri S5 
WCA oziroma Gradovih na radioamaterskih frekvencah najpo-
membneje da vzpostavljamo veze z drugimi radioamaterji doma 
in po svetu. Program je podoben kot IOTA in SOTA programa, 
le da tukaj aktiviramo in zbiramo gradove, dvorce, razvaline in 
druge zgodovinske objekte.

Program WCA je luč sveta ugledal 14.1.2009 v Rusiji, in je v teh 
treh letih zaživel že v marsikateri evropski državi in širše po 
svetu(Rusija, Italija, Anglija, Nemčija, Irska, Hrvaška, Puerto 
Rico…) nazadnje ravno na tretjo obletnico ustanovitve progra-
ma WCA pa tudi v Sloveniji pred nekaj dnevi pa je WCA družina 
sprejela še radioamaterje iz Kazahstana. Glavni namen progra-
ma je vzpodbuditi radioamatersko delo v »portabel« aktivnostih 
t.j. vzpostavljanje zvez iz narave in ne iz domačega fotelja kot radi 
rečemo. Zaželeno je tudi da se vsa tehnika napaja iz akumula-
torjev in drugih virov ne iz omrežja, ni pa to obvezno. Namen 
je tudi kulturnozgodovinskega osveščanja ljudi in spodbuditvi 
dela s slovenskih kulturnozgodovinskih znamenitosti ter širjenje 
razpoznavnosti slovenske zgodovine v svetu.

Program ima precej preprosta pravila, vzpostaviti zadostno šte-
vilo radioamaterskih zvez (50) na radioamaterskih frekvencah 
in v vseh možnih vrstah dela da se ti grad prizna kot aktiviran. 
Dovoljena so vsa frekvenčna območja, vrste dela in moči, seveda 
glede na izdano RA dovoljenje. 

Kratka pravila:
1. S5 WCA je radioamaterski program čigar namen je združe-

vanje radioamaterjev z vsega sveta in seveda Slovenije v radi-
oamaterski aktivnosti, ki se odvijajo v okolici zgodovinskih 
objektov.

2. Objekti morajo ustrezati določenim kriterijem, da se lahko 
priključijo programu. Za primerne objekte se štejejo vsi gra-
dovi, gradiči, dvori, dvorci, utrdbe ter seveda njihove razva-
line. V program spadajo tudi skope razvaline (dovolj nekaj 
kamnov oziroma zidov) vendar mora za njimi biti trden zgo-
dovinski dokaz o obstoju.

3. Seznam gradov z referencami izdaja skupina koordinatorjev.

4. Aktivacija objekta:

 Ǭ objekt se aktivira tako da se iz njega vzpostavi nekaj zvez preko 
radioamaterskih valov

 Ǭ objekt aktivira aktivator, ki se nahaja na lokaciji oddaljeni naj-
več 1km (1000m) od aktiviranega objekta

 Ǭ dostop do objekta ni omejen (avtomobil, peš, kolo), prav tako 
ni definirana vrsta napajanja radioamaterske opreme (omrežje, 
akumulator)

 Ǭ aktivator lahko aktivira več objektov hkrati če se le ti nahajajo 
v radiju enega kilometra

 Ǭ aktivator vzpostavlja radijske veze z operaterji, ki se smatrajo 
kot lovci

 Ǭ veljajo veze na vseh frekvenčnih področjih in vseh vrstah dela
 Ǭ veze preko zemeljskih repetitorjev ne veljajo
 Ǭ aktivator mora po opravljeni aktivaciji dnevnik zvez v ADIF 
formatu poslati na krovni WCA organizaciji (wcalog@qth.cz), 
prav tako pa naj dnevnik zvez pošlje tudi v adif formatu na 
wca@hamradio.si (lahko se uporabi tudi (excel ali csv file)

 Ǭ zaželjeno je (ni pa obvezno) da aktivator po opravljeni aktivaciji 
napiše kratko poročilo ali pa zgolj deli nekaj fotografij s same 
aktivacije

 Ǭ aktivator in lovec MORATA spoštovati pravila obnašanja na 
frekvencah (HAM SPIRIT)

 Ǭ aktivator mora upoštevati vsa pravila in omejitve, ki veljajo v 
okolici teh gradov, ne sme vznemirjati okolice, upoštevati mora 
navodila oskrbnikov posameznih objektov

 Ǭ WCA in S5 WCA koordinatorji ne prevzemajo nikakršnih od-
govornosti za morebitno povzročeno škodo ali druge nevšeč-
nosti

 Ǭ aktivatorji so se programu priključili prostovoljno

5. Diplome in nagrade:
S5 WCA diploma se izdaja vsem radioamaterjem, ki pošljejo zah-
tevek za dodelitev diplome. Izdajajo se “lovcem” na gradove, prav 
tako pa se diplome izdajajo aktivatorjem gradov.

Slovenski WCA program izdaja naslednje diplome za “lovce na 
gradove”:
 Ǭ S5 WCA 30 – se izdaja za vsaj 30 QSO z različnimi slovenskimi 
gradovi

 Ǭ S5 WCA 60 – se izdaja za vsaj 60 QSO z različnimi slovenskimi 
gradovi

 Ǭ S5 WCA 100 – se izdaja za vsaj 100 QSO z različnimi sloven-
skimi gradovi

Pogoj za osvojitev diplome S5 WCA 30 -100 je vzpostavljena veza 
z zadostnim številom različnih slovenskih objektov.

QSL kartice niso obvezne so pa za željene (veljajo tudi LoTW, 
eqsl, hrd). Ob prejemu zahtevka se bodo preverjali dnevniki pre-
jeti s strani aktivatorjev.

S5 WCA program podeljuje naslednje diplome za aktivatorje:
 Ǭ S5 WCA Vitez – se izdaja tistim, ki so aktivirali vsaj 20 sloven-
skih gradov

 Ǭ Bronasti S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 40 slo-
venskih gradov
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 Ǭ Srebrni S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 65 sloven-
skih gradov

 Ǭ Zlati S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 100 sloven-
skih gradov

Za osvojitev diplom S5 WCA Vitez je potrebno izvesti zadostno 
število aktivacij na vsaki izmed aktivacij pa je potrebno vzposta-
viti vsaj 50 zvez, frekvenčna območja in vrste dela niso pomemb-
ni. Časovne omejitve ni, zato lahko nek objekt aktivirate tudi več 
dni, fo takrat da operater aktivator doseže zadostno število zvez 
za priznanje gradu v kvoto za osvojitev diplome. Operaterji ki 
živijo 1km ali bližje od aktiviranega objekta morajo vzpostaviti 
vsaj 1000 zvez, časovne omejitve pa ni.

Cena diplome je 4 EUR (5 USD), poravna pa se z nakazilom na 
TRR*.

Zahtevek za diplomo pošljite skupaj z dnevnikom zvez** (adif, 
excel, csv) in naslovom kamor naj se pošlje diploma na e-naslov: 
wca@hamradio.si

*  Številko TRR z navodili za plačilo dobite kot odgovor na prejeti 
zahtevek za dodelitev diplome.

** Dnevnik zvez lovca mora vsebovati: klicni znak lovca, datum, 
uro, reference gradov, frekvenčno območje in vrsto dela ter se-
veda klicni znak aktivatorjev.

  Dnevnik aktivatorja pa mora vsebovati: klicni znak aktivatorja, 
datume aktivacij, reference aktiviranih gradov, klicne znake lov-
cev, frekvenčna območja in vrsta dela.

WCA program izdaja diplome po njihovih pravilih. Le ta najdete 
na uradni spletni strani programa WCA (wcagroup.org)

Ker pa neka nagrada in vzpodbuda more biti tudi za aktivatorje 
in lovce smo se odločili, da lahko oboji ob izpolnjevanju določe-
nih pogojev zaprosijo za diplomo. Zato smo naredili dve diplomi, 
prva S5 WCA NN (NN predstavlja število QSO z gradovi) se lov-
cem na gradove ob doseženem določenem številu vzpostavljenih 
zvez z različnimi slovenskimi gradovi. Aktivatorji pa lahko »po-
stanejo« S6 WCA Vitezi, ob določenem številu aktiviranih gra-
dov lahko namreč pošljejo zahtevek za dodelitev diplome. 

Visoko - S53JP

Za aktivatorje in lovce pa smo pripravili tudi nekaj simboličnih 
nagrad. Ob nekaj uspešnik aktivacijah lahko vsak aktivator za-
prosi za S5 WCA aktivatorsko zastavico, aktivator lahko zaprosi 
tudi za izdajo posebnih WCA QSL kartic. Po uspešni aktivaciji 
(t.j. 50 QSO) skupaj z dnevnikom zvez pošlje zahtevek za QSL 
kartice, operator dobi QSL kartice brezplačno. Aktivator lahko 
prejme tudi S5 WCA lonček za svinčnike.

V prvih nekaj mesecih smo tako uspešno opravili že več aktivacij 
slovenskih gradov. Trenutno je aktivnih 5 aktivatorjev in več lov-
cev. Med aktivatorji je potrebno izpostaviti Marjana S51RU ki je 
uspešno opravil dve aktivacije, smo pa trenutno med aktivator-
ji radiooperaterji vseh starostnih skupin, najmlajši med nami je 
Jure S53JP. Seveda si v prihodnje želimo, da bi se vse več licenci-
ranih radiooperaterjev odločalo za takšne aktivnosti na radijskih 
frekvencah saj s tem odkrivamo lepote Slovenije širše v svetu pa 
vzbujamo zanimanje za Slovensko kulturo in zgodovino, saj ver-
jetno marsikateri radioamater ob vzpostavljeni vezi z določenim 
gradom »pogoogla« in poišče informacije o določenem objektu.

Priporočene frekvence za aktiviranje gradov: 

CW: 3.521, 7.021, 10.121, 14.031, 18.081, 21.031, 24.911, 28.031

SSB: 3.721, 7.121, 14.251, 18.121, 21.251, 24.951, 28.551

Seznam gradov je na : http://wca.hamradio.si/?page_id=32

Grad Smlednik; Zvone - S57PZ in Jure - S53JP.

Diploma WCAG S57PZ

S5 WCA HQ 
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DIAMOND DXCC CHALLENGE U.S.A.
Najbolj poznana diploma »DXCC«, ki jo izdaja ameriški ARRL, 
praznuje svojo 75-letnico. V počastitev visokega jubileja izdajajo 
spominsko diplomo za zveze z najmanj 100 entitetami (država-
mi) v koledarskem letu 2012. Da bi se stvar popestrila, velja za 
diplomo spisek entitet iz leta 1937 – to je leta, ko se je diploma 
začela izdajati. Takrat je bilo na spisku 231 entitet. Ker so se od 
takrat dogodile mnoge geo-politične spremembe, je potrebno 
imeti zveze s postajami, ki se danes nahajajo na teritoriju takra-
tnih držav. Če ste imeli na primer zvezo z YJ ali P29 (na glavnem 
otoku Nove Gvineje), vam že ena zveza velja za dve entiteti: YJ za 
French New Hebrides in British New Hebrides ter P29 za Papua 
in New Guinea Territories. Kot posebne entitete se pojavijo Ca-
nal Zone (za to entiteto velja zveza s HP postajo, ki se nahaja v 
območju 8 km okoli Panamskega kanala), mesto Gdansk na Polj-
skem, Ifni v Maroku, Belochistan v Pakistanu, itd. 
Zvez ni potrebno imeti potrjenih. Na spletni strani organizatorja 
diplome dobite poleg originalnih propozicij še spisek držav, ki 
veljajo za diplomo, tabelo v Excelu za spremljanje narejenih en-
titet/držav, in uradni obrazec za zahtevek za diplomo, ki je obve-
zen. Obrazce in tabelo lahko dobite tudi pri S53EO.
Posebne nalepke se dobijo za 125, 150, 175, 200 in 225 držav. Ve-
ljajo vsi amaterski bandi, razen 60 m (5 MHz), zveze pa morajo 
biti narejene v obdobju 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012. Diploma ima eno 
kategorijo: Mixed Mode / Mixed Bands.
Cena diplome je 13 USD, nalepke 2 USD.
DXCC Desk, 225 Main St.,
NEWINGTON, CT 06111, U.S.A.
Internet: http://www.arrl.org/news/arrl-diamond-dxcc-challenge

RADIO WAVE BRIDGES AWARD SLOVENIJA
Po dolgotrajnih pripravah je ugledala luč nova diploma za zveze 
z /MM postajami. Posvečena je vsem pogumnim ljudem, ki so 
svoje življenje posvetili morju in odgovornemu poklicu pomor-
skega radio operatorja. Ta poklic sicer ne obstaja več, so pa lju-
dje drugih pomorskih poklicev in ljubiteljev morja, ki so aktivni 
kot /MM. Za diplomo je potrebno imeti potrjene zveze z najmanj 
3 različnimi /MM postajami. Število zvez iz vašega zahtevka bo 
vpisano na diplomi.
Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in načini dela. Zveze 
preko repetitorjev in Echo linka ne veljajo za diplomo. Diploma 
je lahko označena, da so bile vse zveze v enem načinu dela. SWL 
OK.
GCR 10 EUR ali 10 USD ali 7 IRC
AbraHAM RADIOklub, Metelkova 50a, 2000 MARIBOR

20 yEARS OF 9A PREFIX AWARD HRVATSKA
Diplomo izdajajo hrvaški radioamaterji v počastitev 20-letnice 
uporabe prefiksa 9A, ki so ga dobili ob osamosvojitvi. Postaje 
bodo uporabljale poseben jubilejni prefiks 9A20. Za diplomo je 
potrebno v koledarskem letu 2012 narediti zveze z vsemi prefiksi 
9A200 do 9A209 (10 zvez). Posebni postaji 9A20HRS in 9A20HQ 
lahko nadomestita manjkajoči prefiks.
Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite overjen izpisek iz 
dnevnika, najkasneje do konca 2013. SWL OK. Za plačilo preko 
banke kontaktirajte managerja za diplomo.
Spisek, 10 EUR ali 15 USD
Hrvatski Radio-amaterski Savez, Dalmatinska 12,
HR-10000 ZAGREB, Hrvatska
e-mail: mati.samardzic@zg.t-com.hr
Internet: http://www.9a3sm.com

85 yEARS
OF AMATEUR RADIO IN TATARSTAN RUSSIA
Za jubilejno diplomo je potrebno zbrati 85 točk v zvezah s posta-
jami iz ruske republike Tatarstan (UA4P, UA4Q, UA4R) v obdo-
bju 30.marec 2012 – 31.december 2012. Zveza z isto postajo ve-
lja, če je bila narejena na drugem bandu ali drugem načinu dela. 
Točkovanje:
zveza z osebno postajo = 3 točke
zveza s klubsko postajo = 5 točk
zveza s posebno postajo RT4R = 10 točk
Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite overjen izpisek iz 
dnevnika + 8 USD
Alexandr Novikov RA4PO, P.O.Box 21, 
KAZAN, 420101, Russia
e-mail: radio@mi.ru

DEPARTMENTS OF FRANCE AWARD FRANCE
Diplomo izdaja Union Nationale des Radioamateurs et Radio-
clubs (URC) iz Francije za potrjene zveze s po 1 postajo iz različ-
nih francoskih departmajev. Departma označujeta prvi dve cifri 
v poštni številki nahajališča delane postaje. SWL OK.
Diploma se izdaja v 4 kategorijah:
Class 1 = 15 departmajev, Class 2 = 35 departmajev,
Class 3 = 55, Excellence = 99 departmajev
Veljajo zveze po 1. aprilu 1968, na vseh bandih in načinih dela. 
Spisek francoskih departmajev lahko dobite na internetu:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Departments_of _France
GCR 10 EUR ali 8 IRC
U.R.C. Award Manager, BP 40148,
F-42012 St. Etienne Cedex 2, France
Internet: http://www.urc.asso.fr

radioamaterske diPlome
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WORKED KAZAKHSTAN
STATIONS AWARD KAZAKHSTAN
Diplomo izdaja Almaty Radio Amateur League iz Kazahstana za 
potrjene zveze z različnimi postajami UN, UO, UP, UQ. Veljajo 
zveze po 1. januarju 1991. Vsaka postaja velja za diplomo enkrat, 
neodvisno od banda in načina dela. Zveze preko repetitorjev ne 
veljajo za diplomo. SWL OK.
Izdaja se več kategorij diplome, vsaka ima drugačen izgled:
W-10-KZ za zveze z 10 različnimi postajami, 
W-30-KZ za 30 zvez, W-50-KZ za 50 zvez,
W-70-KZ za 70 zvez, W-100-KZ za 100 zvez, 
W-150-KZ za 150 zvez, W-200-KZ za 200 zvez,
W-300-KZ za 300 zvez
Postaja, ki osvoji zahteve za W-100-KZ diplomo v enem letu, lah-
ko zahteva posebno plaketo.
Diplome se izdajajo v elektronski obliki in so brezplačne. Zah-
tevek za diplomo naj vsebuje splošne podatke o zvezi (call, date, 
band, mode, report) ter vaše podatke, pošljite ga na elektronski 
naslov managerja. Organizator diplome lahko zahteva fotokopijo 
prejete QSL karte za kontrolo. Če pa kdo želi tiskano diplomo, 
naj se obrne na managerja za diplomo za dodatne informacije. 
Cena posebne plakete je 30 USD.
Almaty Amateur Radio League, Award Manager, 
131 Issayeva Str., ALMATY, 050026, Kazakhstan
e-mail: un7qcc@mail.ru

WORKED ASIAN PREFIXES AWARD JAPAN
Diploma se izdaja za potrjene zveze z različnimi prefiksi postaj 
iz Azije. Veljajo standardni prefiksi, ki so dodeljeni posamezni 
državi, in tudi posebni ter priložnostni prefiksi. Ni datumskih 
omejitev, veljajo vsi bandi in načini dela. SWL OK.
Diploma se izdaja v sledečih klasah:
Class 1 = 20 prefiksov, Class 2 = 40 prefiksov,
Class 3 = 60 prefiksov, Class 4 = 80 prefiksov,
Class EXTRA = 100 prefiksov
Diploma je lahko posebej označena, da so bile vse zveze na enem 
bandu, na enem načinu dela, QRP, preko satelitov. 
GCR 10 USD ali 8 IRC
Tadao Shimoichi JA1WPX, 4-12-8 Ebara,
Shinagawa, Tokyo 142-0063, Japan

BRAZIL COAST AWARD BRAZIL
Diploma se izdaja za potrjene zveze z najmanj 8 pozivnimi 
oblastmi Brazilije, ki se nahajajo na obali Atlantika. Veljajo samo 
CW zveze po 30. septembru 1978. Najnižji dovoljeni RST je 338. 
Postaje PU in ZY veljajo za diplomo, če se nahajajo v pozivni 
oblasti, ki je na obali Atlantika. SWL OK.
Pozivne oblasti so: 
PP1, PP5, PP6, PP7, PQ8, PR7, PR8, PS7, PS8, PT7, PY1, PY2, PY3, 
PY5, PY6, PY7, PY8, PY0F, PY0S, PY0T.
GCR 10 IRC ali 10 USD
G.P.C.W. Award Manager, P.O.Box 556, 
SANTOS, SP, 11010-970 Brazil

10TH ANNIVERSARy
OF THE EURO AWARD FRANCE
Plaketa iz aluminija velikosti 23 x 18 cm se izdaja kot spomin-
ska diploma ob 10-letnici EUR-a kot pomembne svetovne valute. 
Potrebno je imeti po eno zvezo z vsako od 17 držav, kjer je Euro 
postal nacionalna valuta. Veljajo zveze v obdobju 1. januar 2012 – 
31. december 2012. Aktivna bo posebna postaja TM10E, ki lahko 
zamenja 2 manjkajoči državi. Zvez ni potrebno imeti potrjenih. 
SWL OK. 
Države, ki veljajo za diplomo:
5B – Cyprus 9H - Malta CT - Portugal
EA – Spain EI – Eire ES - Estonia
DL – Germany F - France  I - Italia
LX - Luxembourg OE – Austria OM – Slovak Rep.
ON - Belgium OH – Finland PA - Netherlands
S5 – Slovenia SV - Greece
Overjen spisek + 20 EUR ali 25 USD ali 25 IRC (za plačilo preko 
PayPal sistema ali nakazila preko banke kontaktirajte managerja 
za diplomo)
Verveche Patrice F5RBB, Les gouttes,
F- 19800 GIMEL LES CASCADES, France
e-mail: f5rbb@wanadoo.fr

yAMAL DIPLOMA RUSSIA
Diploma se izdaja za potrjene zveze po 1. januarju 2005 z naj-
manj 20 postajami iz Yamal-Nenetski AO iz azijskega dela Rusi-
je (RA9Y, RK9Y, UA9Y,…). Vključene so lahko največ 3 klubske 
postaje in 10 posebnih postaj. Zveze morajo biti iz najmanj 5 raz-
ličnih distriktov po RDA razdelitvi. Ista postaja je lahko delana 
na različnih bandih in načinih dela. Zveze preko repetitorjev na 
veljajo za diplomo. Na VHF je za diplomo dovolj 1 zveza, za vse 
zveze na 1.8 MHz pa 5 zvez – tu ne velja določilo o 5 različnih 
RDA. SWL OK. 
Diploma v elektronski obliki bo poslana na vaš elektronski na-
slov v .PDF ali .JPG formatu in je brezplačna. Za tiskano diplomo 
pošljite GCR in 3 IRC ali 5 USD.
Yuri A. Balabanov RX9KT, ul. Neftyanikov 65-8,
MURAVLENKO, Yamalo – Nenetsky AO, 629603, Russia
e-mail: ua9kgg@mail.ru

W – PX – DO UKRAINE
Diploma se izdaja za potrjene zveze z različnimi prefiksi s posta-
jami iz ukrajinskega regiona Donetsk (prva črka v sufiksu je I – 
npr. UX2IJ, US5IAA,…). Po 1. Januarju 1994 je potrebno zbrati 
30 različnih prefiksov na HF, za vse zveze na 1.8 MHZ ali na di-
gitalnem načinu dela pa 20 prefiksov. Vključeni morajo biti vsaj 3 
prefiksi članov kluba »Kontur«, ki diplomo izdaja. Spisek članov 
dobite na spletni strani kluba.
Diploma se pošilja elektronsko v .JPEG formatu in je brezplačna. 
Zahtevek z običajnimi podatki o zvezi pošljite po elektronski po-
šti na naslov managerja: ux2ij@mail.ru
Internet: http://dokradio.at.ua




